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Cinsiyet Gelişim Bozukluğu Olgusunda Hezeyanların Fenomenolojisi
The Phenomenology of Delusions in a Patient with Disorders of Sex Development
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Dış ve iç genital organlarının gelişiminin anormal olması ve bunun cinsi-
yet tayininde sorun yaratmasına neden olan durumlardan biri de erkek 
pseudohermafrodit tip cinsiyet gelişim bozukluğudur. Bu olgu sunumunda; 
bipolar affektif bozukluk tanısıyla takip edilen, erişkinlik döneminde erkek 
pseudohermafrotidizm tanısı konulan bir olgu üzerinden; psikotik belirti-

lerle giden bozukluklarda, farklı kültürel yaşantı, koşullar, deneyim, özdeşim 
ve kabullenmelerin hezeyan içeriklerini nasıl etkileyebileceğini tartışmayı 
amaçladık.
Anahtar kelimeler: Bipolar affektif bozukluk, cinsiyet gelişim bozukluğu, 
hezeyan, fenomenoloji

Abnormal development of the external and internal genital organs and 
male pseudohermaphrodite-type disorders of sex development is one of 
the conditions that creates problem in determination of gender. In this 
case report, our aim is to discuss how disorders with psychotic symptoms 
may affect different cultural life styles, circumstances, experience, delu-

sion contents of identification and acceptance in a patient diagnosed with 
bipolar affective disorder, and with male-pseudohermaphroditism during 
adulthood.
Keywords: Bipolar affective disorder, disorders of sex development, de-
lusion, phenomenology

ÖZET

ABSTRACT

GİRİŞ
Seksüel gelişmenin sağlıklı bir biçimde sürmesi için seks kromozomlarının normal bir biçimde kurulumu gereklidir. X ve Y kromozomla-
rının sayısal ya da yapısal düzensizliklerinden kaynaklanan birçok hastalığın olduğu bilinmektedir. Dış ve iç genital organlarının gelişiminin 
anormal olması ve bunun cinsiyet tayininde sorun yaratmasına neden olan durumlar cinsiyet gelişim bozuklukları (CGB) olarak tanımlanır. 
Bunlardan biri de, erkek çocuklarda yetersiz erkekleşmeye yol açan androjen biyosentezi ve metabolizmasındaki eksikliklerdir. On yedi 
hidroksilaz eksikliği, 17β-OH-dehidrogenaz eksikliği ve 5α-redüktaz eksikliği bunlardan bazılarıdır (1,2). On yedi hidroksilaz eksikliği; 
steroid sentezindeki bozukluk sonucunda kortizol, andojen ve östrejenin sentezlenemediği nadir bir hastalıktır. Bu hastalar genelde kız 
cinsiyetine uygun olarak yetiştirilirler, ileri yaşlarda primer amenore, hipertansiyon gibi belirtiler nedeniyle kliniklere başvururlar (3). 
Ayrıca testis gelişimindeki bozukluk, androjenlere karşı direnç, konjenital adrenal hiperplazi gibi nedenler de bozuk eşeysel yapıya neden 
olabilir. Bu çocukların cinsiyet belirsizliği doğumda veya daha sonra herhangi bir zamanda fark edilebilir (2). Kuşkulu eşeysel yapıya sahip 
bireylerde cinsel kimlik gelişimi, sorunun önemli bir boyutudur.

Hezeyan, yaşanılan çağa ve topluma uymayan, mantıklı açıklamalarla giderilemeyen gerçek dışı düşüncelerdir (4,5). Ruhsal hastalıklarda 
görülebilen en renkli tablolardan biri olan hezeyanın nasıl oluştuğu açık olmamakla birlikte bu konuda birçok görüş bulunmaktadır (6). 
Hezeyanı açıklamaya yönelik “şartlanma ve yanlış algılama” kuramları öne sürülmektedir. Şartlanma kuramına göre; hastalar içinde bulun-
dukları ruhsal durumdan dolayı hezeyan oluşturmaya yatkındırlar. Bu hastalar hezeyan sayesinde içinde bulundukları sıkıntılı durumdan 
kurtulmaya çalışırlar. Yanlış algılama kuramında ise hezeyanlar, normal dışı yaşantıların açıklanması gereksiniminden kaynaklanmaktadır. Bu 
kurama göre duyusal yetilerdeki bozukluk hastanın gözlemlerini çarpıtmıştır (6,7,8).

Bu olgu sunumunda; bipolar affektif bozukluk (BAB) tanısıyla takip edilen, erişkinlik döneminde erkek pseudohermafrotidit tip CGB tanısı 
konulan bir olgu üzerinden; psikotik belirtilerle giden bozukluklarda, farklı kültürel yaşantı, koşullar, deneyim, özdeşim ve kabullenmelerin 
hezeyan içeriklerini nasıl etkileyebileceğini tartışmayı amaçladık.

OLGU
Bayan D, 35 yaşında, bekar, lise mezunu, dış görünüşünde tamamen feminen olan, çalışmayan hastaydı. Polikliniğe kendi isteğiyle ağabeyi 
eşliğinde gelmişti. Cinsiyeti hakkında kafasının karıştığını, kendini hangi cinsiyete koyacağını bilemediği için başvurduğunu bildirdi. Hastanın 
öyküsünde; erkek çocuğa ve erkeklik işlevine önem verilen bir kültürde yetiştiği, 5 ağabeyinin olduğu, kendisinden önce doğan 5 ablasının 
3 yaş öncesi tanı konulmaksızın öldüğü öğrenildi. 2002 yılında hiç adet görmeme, boyda uzama, el ve ayaklarda büyüme şikayetleriyle bir 
üniversite hastanesinin endokrinoloji birimine başvurduğu, burada yapılan incelemeler sonucunda  “erkek pseudohermafrotidizm (17 
hidroksilaz eksikliği)” tanısı konduğu öğrenildi. O dönem surrenal yetmezlik nedeniyle prednizolon 5 mg/g başlanmış ve düzenli aralıklarla 
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poliklinikten takip edilmiş. Hasta, ailesi tarafından kız cinsiyetine uygun olarak 
yetiştirilmiş kendisi de bu cinsiyeti benimsemiş. 2002 yılında cinsiyetinin net 
olmadığını ve kromozom yapısının 46 XY olduğunu öğrenince kafasının karış-
tığını, kıyafet giyerken bile tereddüt ettiğini bildirdi. Kendisini kadın gibi hisset-
tiğini ve kadın gibi göründüğünü bildiğini fakat doktorlarının “senin cinsiyetin 
net değil, kromozom yapın erkek, dış görünüşün kadın” söylemlerinin onun 
kafasını karıştırdığını bildirdi. Ayrıca böyle hastaların nasıl davrandıklarını, han-
gi cinsiyete uygun olarak giyinmeleri gerektiğini bilmediğini söyledi.

Hastanın psikiyatrik öyküsünde 1999 yılında depresyon geçirdiği fakat tedavi 
almadan düzeldiği, 2000 yılında manik atak geçirmesi nedeniyle BAB tanısı al-
dığı öğrenildi. O dönem tesettürlüyken bir anda açılmış, çok makyaj yapmaya 
ve çok konuşmaya başlamış.  İlerleyen dönemlerde “seni yanımıza alacağız, 
sen özelsin” diyen sesler işitmeye başlamış.  Kendisini diğer insanlardan daha 
önemli görüyor, hatta dünyayı kurtarmak için seçilen ilk kadın olduğuna ina-
nıyormuş. Bu dönem bir üniversite hastanesinde BAB manik atak tanısı ile 1 
ay süreyle yatırılmış. Valproik asit 1000mg/g ve ketiapin 400 mg/g ile remis-
yonda taburcu edilmiş.  Yaklaşık 1 yıl sonra hayattan zevk alamama, isteksizlik, 
uykusuzluk şikayetleri olunca depresif atak tanısıyla tedavisi valproik asit 1000 
mg/g, fluoksetin 20 mg/g, ketiapin 400 mg/g olarak düzenlenmiş. 2002 yılın-
da erkek pseudohermafrotizm tanısı konduğu dönemde yine depresif atak 
tanısıyla aynı hastanede takip edilmiş. O dönem hastadaki depresif belirtileri 
kullanmakta olduğu kortikosteroidin tetikleyebileceği düşünülerek endokri-
noloji konsütasyonu istenmiş. Fakat endorinoloji birimi kullanmakta olduğu 
kortikosteroid dozunda değişiklik yapmamış. Aynı hastanenin psikiyatri kli-
niği hastanın kullanmakta olduğu fluoksetin 20 mg/g dozunu 60 mg/g’ne 
çıkarmış.  Takiplerinde depresif belirtileri düzelen hasta; valproik asit 1000 
mg/g, fluoksetin 60 mg/g, ketiapin 200 mg/g, prednizolon 5 mg/g kullanı-
yormuş. 2005 yılında babasını kaybeden hastanın uykusuzluk, çok konuşma, 
yerinde duramama gibi şikayetleri başlamış. O dönemde “ben meleğim, bu 
yüzden cinsiyetim yok, çünkü meleklerin cinsiyeti olmaz”, “diğer insanlardan 
üstünüm” gibi grandiyöz hezeyanları ve psikomotor ajitasyonu olunca 1,5 ay 
hastaneye yatırılarak tedavi edilmiş. Tedavisindeki fluoksetin 60 mg/g azaltıla-
rak kesilmiş, risperidon 4 mg/g eklenmiş. Taburcu olduğunda “ben meleğim 
çünkü cinsiyetim yok” şeklindeki hezeyanlar devam ediyormuş ama zaman 
içinde azalarak kaybolmuş.

Hastanın ruhsal durum muayenesinde, bilinci açık, oryante, koopereydi, duygu 
durumu ötimik, affekti anksiyözdü, düşünce içeriğinde cinsiyetinin ne olduğu ile 
ilgili aşırı uğraşları vardı. Psikotik bulgu izlenmedi. İntihar düşüncesi bildirmedi. 
Yargılaması gerçeğe uygun, iç görüsü vardı. Soygeçmişinde kendinden bir büyük 
ağabeyinin de BAB tanısıyla takip edildiği öğrenildi. Halen valproik asit 1000 
mg/g, ketiapin 400 mg/g, prednizolon 5 mg\g kullanmakta idi. Hastanın tedavisi-
ne psikoterapi eklenerek, düzenli aralıklarla poliklinik takibi yapılması planlandı.

TARTIŞMA
Psikoz ile giden ruhsal hastalıkların temel karakteristiklerinden biri olan 
hezeyanların nasıl oluştuğu henüz açık değildir. Bazı çalışmalarda, dopamin 
artışının beyin fonksiyonlarını etkilemesi ile oluşan hezeyanların devamı 
için yüksek düzeyde dopamine ihtiyaç olduğu söylenmektedir. Nitekim bir 
çalışmada kötülük görme ve erotomanik hezeyanları olan hastalarda dopa-
min metoboliti olan homovalinik asit düzeylerinin normal populasyondan 
yüksek olduğu bulunmuştur (9,10).

Bununla beraber hezeyan içeriğinin, hastanın sosyokültürel ve sosyode-
mografik özelliklerinden etkilendiği bildirilmektedir (11,12). Bireylerin 
yaşam deneyimleri, psikolojik çatışmaların doğasını etkileyebilir. Dolayısıy-
la psikiyatrik bozuklukların klinik görüntüleri bireylerin yapısal yatkınlıkla-
rından, kişilik özelliklerinden ve stresi algılama biçiminden etkilenir (13). 
Olgumuz, BAB tanısını 23 yaş civarında, erkek pseudohermafrotidizm tip 
CGB tanısını ise 25 yaşında almıştır. Hermafrodit olgularda kız cinsiyete uy-
gun yetiştirilenlere daha geç tanı konduğu bildirilmektedir. Bizim olgumuza 
da oldukça geç bir yaşta tanı konmuş olması literatür bilgilerini destekler 
niteliktedir (14). Olgumuzun hermafroditizm tanısı alana kadar, kız cinsiye-
tini benimsediği ve bu cinsiyetin gerektirdiği cinsel kimlik özdeşim kurduğu 
görülmüştür. Ayrıca ilk manik atağını 23 yaşında geçirdiği ve bu dönemde 
daha çok dünyanın ilk kadın kurtarıcısı olduğuna dair grandiyöz hezeyanla-

rının olduğu görülmektedir. Hermafrodit tanısı alana kadar geçirdiği manik 
hecmelerde, grandiyöz hezeyan içeriklerinin benzer olduğu bildirilmiştir.  
Manik hastalarda, fiziksel güç, statü, yetenek, zenginlik, keşif-buluş gibi 
grandiyöz hezeyanlar sık görülmektedir. Bu hezeyanların dışsal olaylar veya 
sıkıntı verici ruhsal bilişlerden korunmak için strese yanıt amacıyla oluştuğu 
ve koruyucu bir işlevinin olduğu söylenmektedir. Dolayısıyla kırılgan ve zayıf 
ego sıkıntıdan korunarak, bilinç dışı yalancı bir kendilik ortaya çıkmaktadır 
(15). Olgumuzun erkek egemen bir kültürden gelmesi nedeniyle kız cinsi-
yetinden kaynaklanan değersizlik düşüncelerinden kurtulmak için “dünya-
nın ilk kadın kurtarıcısı” olduğuna dair grandiyöz hezeyanlar ile sıkıntı verici 
bu bilişten korunduğu söylenebilir. 

Olgumuzda hermafrodit tanısının konduğu 25 yaşından sonra geçirilen ma-
nik ataklarda, grandiyöz hezeyanların içeriklerinin değiştiği görülmektedir. 
Bu ataklarda daha çok cinsiyetinin belirsizliğinden kaynaklanan düşünce kar-
maşasını yansıtan “ben diğer insanlardan farklıyım, ben bir meleğim çünkü 
meleklerin cinsiyeti olmaz” içerikli grandiyöz hezeyanların görülmesi, farklı 
koşul, deneyim ve kabullenmelerin hezeyan içeriklerini etkilediğini destek-
ler niteliktedir. Maher, hezeyanları anormal algısal yaşantıları açıklamaya 
yönelik yapılan normal akıl yürütme sonucu ortaya çıktığını ileri sürmekte-
dir (16). Bu önermeden yola çıkarak; olgumuzda da cinsiyetinin belirsizliği 
ile ilgili yaşadığı sıkıntı verici düşüncelerin, manik dönemde anormal algısal 
yaşantıya dönüşmüş olduğunu düşünebiliriz. Sonrasında normal akıl yürüt-
meyle “melek olduğu çünkü meleklerinde cinsiyetinin olmadığı” sonucunu 
çıkararak, bu sıkıntı verici ruhsal bilişten korunmaya çalıştığı düşünülebilir.

Literatürde hezeyan içerikleri ile ilgili çalışmalar az sayıda olduğu için hezeyan 
içeriğindeki bireysel, sosyal ve kültürel faklılıkların saptanması zorlaşmaktadır. 
Biz bu olgu üzerinden farklı kültürel yaşantı, koşullar, deneyim, özdeşim ve ka-
bullenmelerin hezeyan içeriklerini nasıl etkileyebileceğini tartıştık. Bu konuda 
geniş olgu serileri veya daha geniş çalışma gruplarıyla yapılan yeni çalışmala-
rın, hezeyan profillerinin çıkartılarak hastalıkların daha iyi tanınmasına ve yeni 
tedavi seçeneklerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini düşünmekteyiz.
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