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ABS TRACT
17-α-hydroxylase enzyme has a crucial role in the steroid biosynthesis and, 
deficiency of this enzyme is an autosomal recessive monogenic disorder which 
is one of the two hypertensive form of congenital adrenal hyperplasia. It is 
characterized with the deficiency in glucocorticoid, adrenal androgen, and sex 
steroid synthesis with concomitant mineralocorticoid excess due to genetic 
defect in steroid biosynthesis. The relationship of hormone system physiology 
with psychiatric signs and syndromes are complex. Any problem in the 
hypothalamo-pituitary axis may cause psychiatric syndromes. On the other hand, 
many psychiatric disorders, such as mood-anxiety symptoms, depression, mania, 
psychosis, and delirium can be seen secondary to the treatment of hormone 
deficiency. We present the case of a male patient with pseudohermaphroditism 
who has been followed and treated in Raşit Tahsin Mood Clinic with the 
diagnosis of mood disorder not otherwise specified and was diagnosed with 
46,XY karyotype and 17-α-hydroxylase deficiency after referring to a hospital 
with delayed puberty. Considering the medical literature, 17-α-hydroxylase 
deficiency has been evaluated from the aspects of gender-related behavioral 
disorders, psychological developmental and anxiety disorders. To the best of our 
knowledge, in the medical literature, this is the first case of 17-α-hydroxylase 
deficiency associated with mood disorder.  Here, the relationship between mood 
disorders and hypothalamo-pituitary axis is discussed in the light of the literature.  
(Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013; 50: 279-282)
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ÖZET 
17-α hidroksilaz enzimi steroid biyosentezinde önemli yere sahip bir enzim olup; 
eksikliğinde konjenital adrenal hiperplazinin iki hipertansif formundan birisi olur ve 
otozomal resesif geçişli tek gen hastalıklarından biridir. Steroid biyosentezindeki 
genetik bozukluk nedeniyle glukokortikoid ve seks steroidlerinin sentezinin 
azalması, mineralokortikoid öncül moleküllerinin artmasıyla karakterizedir. Hormon 
sistemlerinin fizyolojisiyle psikiyatrik belirti ve sendromlar arasındaki ilişki oldukça 
karmaşıktır. Hipotalamo-hipofizer eksende herhangi bir noktadaki bozukluk bir 
psikiyatrik sendroma neden olabilmekle birlikte hormonal bozukluğun tedavisine 
ikincil de duygudurum ve anksiyete belirtileri, depresyon, mani, psikoz ve deliryuma 
kadar değişen çeşitlilikte birçok psikiyatrik bozukluk görülebilir. Bu yazıda onyedi 
yaşındayken gecikmiş ergenlik nedeniyle başvurduğu hastanede yapılan hormon 
tetkiklerinde 17-α hidroksilaz enzimi eksikliği ve karyotiplemesinde 46 XY olduğu 
saptanan, Raşit Tahsin Duygudurum Merkezi’nde Başka Türlü Adlandırılamayan 
Duygudurum Bozukluğu tanısıyla tedavi ve izlemi yapılmakta olan bir erkek 
pseudohermafrodit olgusu sunulmuştur. Yazına bakıldığında 17-α hidroksilaz 
enzim eksikliği daha çok cinsiyet ilişkili davranış, psikolojik gelişim ve anksiyete 
bozuklukları gibi konular açısından ele alınmıştır. Bildiğimiz kadarı ile bu olgu yazında 
bir duygudurum bozukluğunun eşlik ettiği ilk 17-α hidroksilaz eksikliği olgusudur. 
Bu olgu üzerinden hipotalamo-hipofizer eksen ile duygudurum bozuklukları ilişkisi 
tartışılacaktır. (Nö rop si ki yat ri  Ar fli vi 2013; 50: 279-282) 
Anah tar ke li me ler: 17-α hidroksilaz eksikliği, psödohermafroditizm, konjenital 
adrenal hiperplazi, duygudurum bozukluğu  
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Gi rifl

17-α hidroksilaz enzimi steroid biyosentezinde önemli yere 
sahip bir enzim olup; eksikliğinde konjenital adrenal hiperplazinin iki 
hipertansif formundan birisi olur ve  otozomal resesif geçişli tek gen 
hastalıklarından biridir (1). Görülme sıklığı yaklaşık yüzbinde iki olup 
günümüze kadar 150 civarında olgu bildirilmiştir (2). 17-α hidroksilaz 
eksikliğinde steroid sentezindeki bozukluk sonucunda kortizol, 
androjen ve östrojen sentezlenemediği için, hipotalamik-pituiter-
adrenal eksen ve  hipotalamik-pituiter-gonadal eksenle ilişkili belirtiler 
gözlenir. Hipotalamik-pituiter-adrenal eksene bakıldığında Cushing 
Sendromu veya egzojen glukokortikoidler nedeniyle kortizol düzeyi 
yükselmiş olan hastaların yarıdan fazlasında geri dönüşümlü bir 
duygudurum sendromu, %10’unda psikotik belirtiler veya özkıyım  
fikirleri görülebilir (3). Hormon sistemlerinin fizyolojisi ile psikiyatrik 
belirti ve sendromlar arasındaki ilişki karmaşık ve iki yönlüdür. Bu 
açıdan, endokrinopatiler geri dönüşlü psikiyatrik sendromlarla, 
birincil psikiyatrik durumlar da hormonal düzensizliklerle yakından 
ilişkilidir.                                 

Bu bağlamda biz de bu makalede, Başka Türlü Adlandırılamayan 
Duygudurum Bozukluğu tanısıyla izlemi ve tedavisi sürdürülmekte 
olan ve onyedi yaşındayken gecikmiş ergenlik nedeniyle başvurduğu 
hastanede yapılan hormon tetkiklerinde 17-α hidroksilaz enzimi 
eksikliği ve  karyotiplendirmesinde 46 XY olduğu tespit edilen bir 
erkek pseudohermafrodit olgusunu sunacağız. Bu olgu literatürde 
bir duygudurum bozukluğunun eşlik ettiği ilk 17-α hidroksilaz eksikliği 
olgusudur. Sadece 17-α hidroksilaz eksikliği olan  hastaların sayısı 
da oldukça azdır (4). Bu olgu üzerinden hipotalamo-hipofizer eksen 
ile duygudurum bozuklukları ilişkisi tartışılacaktır.

Olgu

Otuziki  yaşında, bekar, kadın görünümünde, ilkokul mezunu, 
ailesinin giyim mağazasında iki yıl çalışmış, halen aktif çalışma 
hayatı olmayan hastanın ilk psikiyatri başvurusu 1999 yılında 

içe kapanma, anhedoni, avolüsyon, kilo kaybı ile olmuş. Aktif 
intihar düşüncesi olmamakla birlikte hayatın anlamsız olduğunu, 
‘ölümün hiç de uzak olmadığını’ düşünüyormuş. Başlanan 
antidepresanı etkin doz ve süre kullanmamış. Altı ay süren 
bu depresyon dönemi düzenli bir psikiyatrik yardım almadan 
kendiliğinden düzelmiş.

2002-2005 yılları arasında, sayı sayma, kontrol etme, dini 
kompülsiyonları nedeniyle obsesif kompülsif bozukluk tanısı 
düşünülerek venlafaksin, mianserin, alprazolam tedavisi 
önerilmiş. 2005 yılına kadar belirtilerde belirgin düzelme ile takip 
ve tedavisi sürdürülen hasta, venlafaksin 75 mg/gün, trazodon 
50mg/gün kullanmaktayken babasının ölümüyle tetiklenen, iki 
ay süren, psikomotor aktivite artışı ve zaman zaman eksitasyon 
tablolarının görüldüğü,  meleklerin cinsiyetsiz olması nedeniyle 
kendisinin melek olduğu, ailenin önceki beş kız çocuğunun 
doğum sonrası ölmüş olması nedeniyle ailesine kız çocuğu sahibi 
olma duygusunu tatmaları için Tanrı tarafından gönderildiği 
şeklinde mistik içerikli hezeyanların  eşlik ettiği, yatış gerektirir 
bir manik dönemi olmuş. Serviste yaklaşık 2 hafta süren tedavisi 
sonrası klinik remisyon halinde valproat 1000mg/gün ve ketiapin 
900mg/gün tedavisi ile taburcu edilmiş. Taburculuğundan 
sonraki iki yıl eşikaltı depresif  belirtiler ve obsesyonlar 
nedeniyle hasta farklı zamanlarda çeşitli seçici serotonin geri 
alım inhibitörleri (SSGİ) tedavisi kullanmasına karşın obsesif 
kompulsif  belirtiler azalmakla birlikte devam etmiş. Kullanmakta 
olduğu antidepresanı kendiliğinden kesen hastaya Mart 2008’de 
depresif belirtilerine yönelik olarak kullandığı valproat 1000 mg/
gün ve ketiapin 300mg/gün tedavisine, lamotrijin 25 mg/gün 
eklenmiş ve  tedricen 75 mg/güne kadar yükseltilmiş. En son iki yıl 
sonra hipomanik belirtileri nedeniyle ketiapin 400mg/gün dozuna 
çıkılmış. Bir ay sonra artan obsesif kompulsif  belirtileri için bu 
kez fluvoksamin 100 mg/gün mevcut tedavisine eklenmiş. Beş ay 
sonra kontrole geldiğinde psikiyatrik değerlendirme sonucunda 
orta derecede depresyon saptanan hastanın düzensiz ilaç 
kullanımı sonucu kan valproik asit düzeyi 37,39 mc/dl bulunmuş 
ve lamotrijin 100 mg/gün’e çıkılmış. Yaklaşık 2 ay sonra Raşit 

Şekil 1. Yaşam boyu izlem çizelgesi Şekil 2. Steroid sentezi
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Tahsin Duygudurum Merkezi’ne kontrole gelen hasta yalnızca 
valproat tedavisini sürdürmekte olup kan düzeyi 70,19 mc/dl 
seviyesindeydi ve hastanın psikiyatrik değerlendirmesinde tam 
düzelme olduğu saptandı. Şekil 1de hastanın klinik takibi yaşam 
boyu izlem çizelgesinde verilmiştir.

Özgeçmiş: Normal spontan vajinal yolla doğuma başlanan, 
vakum uygulanan ve başarılı olunamayınca sezeryan ile zorlu 
doğum öyküsü olan hasta, beş kg olarak doğmuş. Doktora ilk 
başvurusu efor dispnesi ile 11 yaşında olmuş. Skolyoz nedeniyle 
3 ay korse kullanmış. 14 yaşında skolyoz operasyonu geçirmiş. 
4 yaşından itibaren olan enürezis nokturna bu ameliyattan 
sonra azalmış. Onyedi yaşında adet görmeme, meme gelişimi 
ve kıllanma olmamasına bağlı gecikmiş puberte nedeniyle 
başvurduğu endokrinoloji kliniğinde yapılan tetkiklerde; FSH 
ve LH yüksek, testesteron ve estradiol düşük saptanarak, 
hipergonadotropik hipogonadizm olarak değerlendirilmiş. 
Ayrıca yapılan ultrasonografi ve pelvik manyetik rezonans 
incelemede; her iki inguinal kanal ve labium majuslarda testiküler 
yapıyla uyumlu bir oluşuma rastlanmamış ve tanısal amaçlı 
laparoskopide over ve uterusun yerine fibröz bantlar görülmüş. 
Genetik değerlendirmede karyotipi 46XY olarak belirlenen 
hastaya testiküler feminizasyon tanısı konulmuş. Yaklaşık beş yıl 
hekim başvurusu olmayan hasta 22 yaşında, sağ gözde kızarıklık 
ve başağrısı şikayetleri ile doktora başvurduğunda kan basıncı 
yüksek bulunmuş. Yapılan tetkiklerde ekokardiyografi, renal 
arter ultrason, 24 saatlik vanil mandelik asit düzeyinin normal 
sınırlarda olması göz önünde bulundurularak; glukokortikoid 
ve seks steroidlerinin sentezinin azalması, mineralokortikoid 
öncül moleküllerinin artmasıyla karakterize nadir bir hastalık 
olan 17-α hidroksilaz eksikliği öntanısı ile hastaneye yatırılmış. 
Dış görünümde gözler hipertelorik, ekstremiteler morfonoik, 
sağa bakan skolyoz, genitoüriner sistemde dış genitaller kadın 
görünümde, hafif kliteromegali mevcut olan hastanın aksiler 
ve pubik kıllanması yokmuş. Bazal kortizolünün düşük gelmesi 
üzerine deltakortil 5mg/gün ile replasmana başlanmış. Hormon 
tetkikleri hipergonadotropik hipogonadizm ile uyumluymuş. 
Hipertansiyonun varlığı, ergenlik döneminde başlamış olması, 
normalin alt sınırında potasyum değeri ile kendini gösteren 
hipokalemisi, 46 XY olan genotipine rağmen kadın dış genital 
yapısı, hipergonadotropik hipogonadizmi olan hastada, öncelikle 
17-alfa hidroksilaz eksikliği düşünülmüş. Ancak hastanın 
gonadları (testis) pelvik USG ve daha sonra çekilen tüm batın 
manyetik rezonans görüntüleme (MRG) de saptanmamış. Yazında 
17-alfa hidroksilaz eksikliği ile kayıp erbezi (vanishing gonad) 
birlikteliği 1-2 olguda bildirilmiştir (5,6).

Hasta erkek pseudohermafroditizm ön tanısıyla sekonder 
hipertansiyonun diğer nedenleri açısından istenen renal 
doppler USG normal bulunmuş. Surrenal görüntülemesinde sol 
hafif medial krus hiperplazisi dışında patoloji tespit edilmemiş. 
24 saatlik idrarda metanefrin, normetanefrin düzeyleri normal 
sınırlardaymış. Hipergonadizme neden olabilecek hipofizer 
patolojiler açısından istenen hipofiz MR’ında da herhangi bir 
patolojiye rastlanmayan hastada göz hastalıkları konsültasyonu 
sonucunda ikinci dereceden hipertansif retinopati tespit 
edilmiş. Kortizol başlandıktan sonra hipertansiyonu düzelmiş 

ve  potasyumu normal düzeye  gelmiş. Gonadların yokluğunun 
laboratuar kanıtı olarak  FSH ve LH yanıtı alınamamış. Kısa 
sentetik ACTH testi öncesi hastanın kortizol replasmanı 
kesilmiş; tansiyonun dengelenmesi başka bir antihipertansifle 
ve ancak yüksek dozda sağlanabilmiş. Potasyum değerleri 
yeniden düşen hastanın kortizol kesilmesinden üç gün sonra 
istenen renin düzeyi düşük, aldosterone düzeyi yüksek, 
17-hidroksiprogesteron düzeyi düşük bulunmuş. Sentetik ACTH 
testi ile kortizol, DHEA-SO4 sabit kalırken, DOC bazal olarak 
normalin 10 katı kadar yüksek olup sonrasında da yüksekliğini 
sürdürmüş. Bunun 17-α hidroksilaz eksikliği öntanısını kanıtlar 
nitelikte olduğu düşünülmüş. Kemik mineral yoğunluğu 
değerlendirmesi osteoporoz lehine olan hastanın kemik yaşı 
tayini 19 yaş ile uyumlu bulunmuş. Konjuge estrogen 0.625 mg. 
tablet günde bir kez yarım sabah, kalsiyum karbonat 1500 mg 
ve vitamin D3 (kolekalsiferol) 400 IU efervesan tablet günde 
bir kez, prednizon 5mg. tablet günde 1 kez tedavi protokolüyle 
taburcu edilen hastanın klinik takiplerinde kan basıncı normal 
sınırlardaymış. Aynı yıl hastaya, meme gelişiminin olmaması 
nedeniyle mamoplasti de yapılmış.  

Soygeçmiş: Altı kardeşin en küçüğü olan hastanın beş 
kızkardeşi doğum sonrası ilk altı ay içinde ölmüşler. Çocuklarının 
dış cinsel yapılarının dişi cinsel organı görünümünde olduğu 
ifade ediliyor. Hastanın halen hayatta olan ve kendisinden 
büyük 5 erkek kardeşi var. Erkek kardeşlerinden birisinde 
major depresif bozukluk öyküsü ve dayılarından birinde iki 
uçlu duygudurum bozukluğu tanısı var. Dayının bir çok kez 
hastanemizde yatarak tedavi gördüğü ifade ediliyor.

Tartışma

Hormon sistemlerinin fizyolojisiyle psikiyatrik belirti ve 
sendromlar arasındaki ilişki oldukça karmaşıktır. Hipotalamo-
hipofizer eksende herhangi bir noktadaki bozukluk bir psikiyatrik 
sendroma neden olabilmekle birlikte hormonal bozukluğun 
tedavisine ikincil de duygudurum ve anksiyete belirtileri, 
depresyon, mani, psikoz ve deliryuma kadar değişen çeşitlilikte 
birçok psikiyatrik bozukluk görülebilir (7). Duygudurum 
bozuklukları açısından bakıldığında; dihidro epiandrosteron 
(DHEA) ve pregnenolon, sülfatlı formlarına dönüşebilen iki 
önemli nörosteroiddir. Bu formları davranış üzerinde anlamlı 
değişimler yapabilen şekilleridir. Depresyonda artmış, azalmış 
veya olağan DHEA değerlerinin her üçü de görülebilmektedir. 
Bunun yanında depresyon hastalarında yüksek kortizol/
DHEA oranları gözlenmektedir (8). Bizim olgumuzda 17-α 
hidroksilaz eksikliğine bağlı DHEA düzeylerinin düşük olması 
da antidepresan tedavi gerektirecek düzeydeki tekrarlayan 
depresyon belirtileri ile ilişkili olabilir. Öte yandan, konjenital 
adrenal hiperplazili vakalarda tedavide kullanılan ACTH, 
prednizon, prednizolon, kortizol, metilprednizon gibi çok çeşitli 
preperatlar da duygudurum bozuklukları başta olmak üzere 
birçok psikiyatrik bozukluğa neden olabilir (3). En sık bildirilen 
yan etkiler duygudurum ve anksiyete belirtileri olmakla birlikte; 
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psikotik bulgular, mani ve deliryum hali de bildirilmektedir. 
Süreğen yüksek doz ya da aralıklı tedavi, örneğin günaşırı 50-
60 mg prednizon alanlarda, bipolar bozukluk -hızlı döngülü 
tip- belirtileri gözlenebilmektedir (3). Bu bilgiler göz önünde 
bulundurulduğunda bizim olgumuzdaki duygudurum belirtilerinin 
uygulanan tedavi ile ilişkili olabileceği düşünülebilir. Ancak 
kortikosteroid tedavisine başlamadan önce depresyon 
döneminin varlığı ve başlandıktan  ancak üç yıl sonra manik 
dönem  geçirilmiş olması en azından steroid tedavisine  ikincil 
bir duygudurum bozukluğu tanısından uzaklaştırmaktadır.

Hormonal değişikliğin neden olduğu depresif belirtiler 
antidepresan (AD) kullanımına gerek kalmadan ya da kullanılan 
AD ilacın dozu yükseltilmeden hormon ekleme tedavisi (HRT) 
ile başarılı biçimde tedavi edilebilir (9). Özellikle perimenopozal 
dönemde HRT başlananlarda duygudurum bozukluğunun daha 
az veya olan duygudurum belirtilerinin şiddetinin daha az 
olması bu bilgiyi destekler niteliktedir (9,10). Bizim vakamızda 
da hastanın östrojen seviyelerinin düşük izlenmesi, 1999 yılında 
geçirilmiş ilk depresif şikayetlerinin olması ve takip eden yıllarda 
hastaya başlanan konjuge östrojen 0,625 mg. tablet günde bir kez 
sabah yarım tedavisi sonrası hastanın depresif şikayetlerinde 
azalma izlenmesi, yazında bildirilen östrojenin depresif belirtiler 
üzerine olumlu etkisi ile uyumludur (9,10,11). Ancak östrojenin 
depresif duygudurum üzerine etkisinin daha net anlaşılabilmesi 
için menopoz döneminde HRT’nin dahil edildiği uzunlamasına 
izlem çalışmalarına gereksinim vardır. Ayrıca olgumuzun 
soygeçmişinde, dış genital organları dişi görünümde olan ancak 
karyotiplendirmesi bilinmediği için tanı konamayan kardeşlerinde 
neonatal ölümlerin olması, 17-α  hidroksilaz enzim eksikliğinin 
ölen kardeşlerinde de olabileceğini akla getirmektedir. Bu nedenle 
olgumuz, hipogonadizm ve duygudurum bozukluğu birlikteliğinin 
nadir görülmesinin yanında, 17-α  hidroksilaz eksikliğinin otozomal 

resesif tek gen hastalıklarından biri olması ve ailede psikiyatrik 
hastalık yüklülüğü gibi nedenlerle gelecekteki psikiyatri genetiği 
çalışmalarına ipucu oluşturması açısından da sunulmaya değer 
bulunmuştur.  
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