‹NFERT‹L‹TE

Derleme

Cinsel geliﬂim kusurlar›
Prof. Dr. Hüseyin Özbey
‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD

Antik dönemlerden bu yana bilinen "hermafroditizm",
art›k tan›s› konulabilen ve s›n›fland›r›labilen "cinsel geliﬂim
kusuru" (Intersex; Disorders of Sex Development-DSD)
olarak ele al›n›r (1). Yenido¤an bir bebekte "erkek" ya da
"k›z" cinsel organ yap›s›n›n normal yap›da olmamas› birçok klinik tabloyu içerir. Farkl› kusurlar›n benzer fenotipe
sahip olmas› sebebiyle, cinsel geliﬂim kusurlar›n›n do¤ru
tan›s› için iyi bir fizik muayene yan›nda radyolojik, endokrinolojik ve genetik de¤erlendirme gereklidir.
Alfred Jost taraf›ndan aç›k ﬂekilde gösterildi¤i gibi, erkek üreme organlar›n›n yap›s›, fetal testisin hormonal aktivitesi taraf›ndan belirlenir (2). Wolff kanallar›n›n geliﬂimi
için testosteron, ürogenital sinus ve genital yap›n›n farkl›laﬂmas› için dihidrotestosteron gereklidir. Bu sebeple, testiküler hormon eksikli¤i s›kl›kla fetusun inkomplet virilizasyonu ve ﬂüpheli genital yap› (ambiguous genitalia) ile
sonuçlan›r.
Virilizasyonun tam olmamas› (“undervirilized male”)
Normal kromozom yap›s› (46,XY) bulundu¤u halde, iç
ve d›ﬂ genital yap›lar›n virilizasyonunu tam olmayabilir. Bu
durum, normal testis geliﬂimine ra¤men defektif androjen
veya AMH/MIF sentezi nedeniyle olabilir. Bununla birlikte, normal XY kromozom yap›s› bulunmasa da, Y kromozomuna ait spesifik gen (SRY), ya da fragmanlar›n bulunmas› ile gonad yap›s› testis yönünde farkl›laﬂm›ﬂ olabilir.
Ayn› gonadda her iki gonada (testis ve over) ait dokular›n
bulunabilece¤i gibi, bir tarafta testis, karﬂ› tarafta over dokusu ile d›ﬂ genital yap›n›n daha çok erkek yönünde geliﬂti¤i görülebilir (3,4,5).
46,XY karyotipine ra¤men, SF-1, WT-1, SRY, SOX-9,
DAX-1, WNT4, DMRT1 ve DMRT2 mutasyonlar› nedeniyle testis geliﬂimi ve farkl›laﬂmas› kusurlu olabilir. Yetersiz
testosteron sentezi, bozulmuﬂ gonadotropin ya da somatotropin etkisi (Leydig hücre hipoplazisi/agenezisi, LH ek-

sikli¤i, hipofizer yetersizlik) ile oluﬂabilir. Bunlar›n yan›nda
kusurlu kolesterol ve testosteron sentezi, testosteron metabolizmas› bozukluklar› (5-alfa redüktaz eksikli¤i), androjen etki kusuru (PAIS/CAIS;parsiyel ya da tam androjen
duyars›zl›¤› sendromu), yetersiz MIF sentezi ile ortaya ç›kan “persistent Müllerian duct” sendromu, erkek çocuklar›nda yetersiz virilizasyon ile karﬂ›m›za ç›kar (6).
K›z çocuklar›nda virilizasyon (“virilized female”)
K›rkalt›,XX kromozomuna sahip k›z çocuklar›n›n ﬂüpheli genital yap› ile do¤mas›, sebebi ne olursa olsun, anne karn›nda anormal seviyelerdeki androjen etkisine ba¤l›d›r. Kolesterolden kortizol sentezi için gerekli olan enzimlerden birisinin eksikli¤i (s›kl›kla 21-hidroksilaz (%90),
11-beta hidroksilaz (%5)) negatif feed-back ile düzenlenen ACTH sekresyonunda art›ﬂa neden olur. Bu durum
prekursor hormonlar›n art›ﬂ› ve androjen sentezine do¤ru
sapmalar›yla adrenal hiperplaziye neden olur (CAH;konjenital adrenal hiperplazi) (7).
Anneden kaynaklanan androjen yüksekli¤i diﬂi fetusta
virilizasyona neden olur. Bu tür virilizasyon nedenleri aras›nda gebelik luteomas›, arenoblastom, androjen sentezleyen adrenal tümör, over kaynakl› stromal tümörler ve Krukenberg tümörü bulunur. Annenin androjen, progestagen,
danazol, stilbesterol ya da benzeri ilaçlar› almas› da posterior labial füzyona, kliteromegaliye neden olabilir (8).
Kromozom ve gonad kusurlar›
Normal karyotipe sahip çocuklarda gonadal farkl›laﬂma
kusurlar›na (gonadal disgenezi) ba¤l› olan cinsel geliﬂim
kusurlar› yan›nda, anormal karyotip ile birlikte gonadal
disgenezi görülebilir. Farkl› karyotip (46,XY/45,XO,
46,XY/46,XX, 47,XXY,45,XO, XYY, XXY vd) yap›lar› ile
miks gonadal disgenezi, seminifer tübül disgenezisi (Kli-
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enefelter sendromu) karﬂ›m›za ç›kabilir. Gonadal disgenezi sendromlar› böbrek ve adrenal dokular›n disgenezisi ile
birlikte seyredebilir. WT-1 (Wilms’ tumor suppressor gene) geni gonad ve böbrek oluﬂumunu, SF-1 (steroidogenic factor 1) ve DAX-1 (duplicated protein in adrenal
hypoplasia congenita on the X chromosome) genleri ise
gonad ve adrenal doku oluﬂumunu sa¤lar. Bu genlerin
mutasyonu ile Müller ve Wolf kanallar›n›n anormal geliﬂimi, böbrek ve adrenal doku patolojilerini içeren Frasier
sendromu, Denys-Drash sendromu ve Wilms’ tümörü ortaya ç›kar. Her iki gonad yap›s›n›n da bulundu¤u (ovotestiküler DSD) hastalar s›kl›kla 46,XX karyotipine sahiptir (9).
Gonadal farkl›laﬂmay› ilgilendiren genetik sorunlar yan›nda, s›kl›kla çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya ç›kan erkek üreme sistemi sorunlar› son 50 y›lda giderek art›ﬂ
göstermektedir. Bu konuda yap›lan epidemiyolojik çal›ﬂmalarda, testis kanseri, hipospadyas, inmemiﬂ testis ve
düﬂük sperm say›s› gibi sorunlar›n, “testiküler disgenezi
sendromu;TDS” baﬂl›¤› alt›nda irdelenebilece¤i belirtilmektedir (10).
Cinsel geliﬂim kusurlar›nda tan› metodlar›
Çok önemli olan fizik muayene bulgular› d›ﬂ›nda serum
elektrolit ve steroid öncüleri de¤erlendirilmelidir. Do¤um
stresine ba¤l› olarak yükselmeleri sebebiyle yanl›ﬂ pozitif
sonuç elde etmemek için 17-hidroksiprogesteron, pregnenolon de¤erlerine do¤umdan 3-4 gün sonra bak›lmal›d›r. Karyotip analizi yap›lmal›, daha ayr›nt›l› olarak androjen reseptör mutasyonu, MIF, 5 alfa reduktaz tip-2 enzimi
ve testis geliﬂimi ile ilgili olan genlere bak›lmal›d›r. Adrenal ve gonadal aks› de¤erlendirmek için serum gonadotropin, testosteron ve dihidrotestosteron seviyeleri bilgi
verir.
Radyolojik tan› metodlar› aras›nda ultrasonografi,
manyetik rezonans (MR) tetkikleri ile internal genital yap›lar› de¤erlendirmek mümkündür. Retrograd genitogram
ile ürogenital sinus-vajen anatomisi de¤erlendirilebilir. En
güvenilir tan› yöntemi ise yukar›daki tetkiklere ek olarak
endoskopi ile ürogenital sinus-vajen anatomisinin de¤erlendirilmesidir (11).
Cinsel geliﬂim kusurlar›nda medikal tedavi
Cinsel geliﬂim kusuru olan hastalarda hormon replas-
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man tedavisi çeﬂitli ﬂekillerde yap›labilir. Erkek çocuklarda
intramuskuler, oral, transdermal, bukkal ya da implant
ﬂeklinde testosterone, k›z çocuklar›nda ise farkl› östradiol
formlar› ya da birleﬂik östradiol formlar› günlük ya da depo dozlar›nda uygulanabilir. Cinsel geliﬂim kusurlu hastalar›n tedavisinde önemli bir konu kemik geliﬂimidir. Konjenital adrenal hiperplazili yenido¤anlarda tedavi glukokortikoid ve mineralokortikoid replasman›n› içerir. Tedavide amaç kortizol yetersizli¤ini düzeltmekle beraber, androjen seviyelerini yaﬂa göre normal s›n›rlar›nda tutmakt›r. Uygun replasman yap›lmad›¤›nda kemik yaﬂ›n›n h›zla
büyümesi, erken puberte bulgular›yla beraber boy k›sal›¤›
görülür.
Cinsel geliﬂim kusurlar›nda cerrahi tedavi
Cinsel geliﬂim kusurlar›nda cerrahi tedavi en uygun zamanda, ailenin (gerekirse çocu¤un) ayr›nt›l› ﬂekilde bilgilendirilmesi ve onay› ile yap›lmal›d›r. Penis boyutlar› (korporal yap› uzunlu¤u ve kal›nl›¤›), meatal lokalizasyon,
chordee varl›¤› dikkatli bir ﬂekilde ölçülmelidir (12).
Normal genetik yap› ve cinsel kimli¤in erkek yönünde
geliﬂece¤i kesin olan (izole hipospadyas) olgularda s›kl›kla ilk 2 yaﬂ içerisinde üretroplasti, varsa Müller kanal› art›klar›n›n eksizyonu yap›lmal›d›r. Karmaﬂ›k cinsel geliﬂim
kusuru olan hastalarda cerrahiden önce mutlaka pediatrik
endokrinoloji, genetik, ve psikolojik de¤erlendirme yap›lmal›d›r. Üretroplasti tek ya da çift seansl›, tubularize adac›k (prepusyal) flebi, üretral pla¤›n korunmas›yla ya da öncelikle chordee eksizyonu sonras›nda üretroplasti ﬂeklinde
de¤iﬂik operasyon teknikleri ile gerçekleﬂtirilebilir (13-15).
Gonad biyopsisi ve/veya gonad eksizyonunun yap›laca¤› olgular, operasyon s›ras›nda frozen ile de¤erlendirilmelidir. Androjen duyars›zl›¤› sendromlar›nda testislerin
ç›kart›lmas› puberte sonras›na ertelenebilir. Her iki gonadal
dokunun ayn› organda bulunmas› (ovotestis) durumunda
polar yerleﬂim düﬂünülerek, biyopsinin karpuz dilimi ﬂeklinde al›nmas› gereklidir. Testis protezi gerektiren olgulara,
talep edildi¤inde puberte öncesi protez tak›labilir.
Konjenital adrenal hiperplazili k›z çocuklar›nda introitusun adet kanamas› için yeterli aç›kl›kta olmas›, üriner
sistem enfeksiyonun engellenmesi için genitoplasti (vajenoplasti, urogenital sinus rekonstruksiyonu) gerekebilir.
Özellikle ürogenital sinus ve kliteromegali ile seyreden
konjenital adrenal hiperplazili hastalarda operasyona kli-
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teroplasti eklenir. Bu operasyonlar yenido¤an döneminde
yap›labilece¤i gibi, (fonksiyonel kusur yoksa) genç-eriﬂkin
yaﬂlara da ertelenebilir (16). Yaln›zca estetik kayg› nedeniyle kliteroplasti yap›lmamal›d›r. Vajen hipoplazisi ya da
agenezisi bulunan hastalara, genç-eriﬂkin döneminde tam
bilgilendirme (informed consent) yap›larak replasman cerrahisi uygulanabilir. Vajen dilatasyonu gerektirebilecek bu
tür ameliyatlar, olumsuz psikolojik etkileri sebebiyle daha
erken yaﬂlarda yap›lmamal›d›r.
Cinsiyetin ve cinsel kimli¤in belirlenmesi
"Sa¤l›kl› cinsel geliﬂim, d›ﬂ genital (cinsel) organ yap›s› ile yak›n iliﬂkilidir!" düﬂüncesi, yak›n zamana kadar oldukça kabul gördü. Bu nedenle, cinsel geliﬂim kusuru olan
hastalarda, cinsel organ yap›s› temel al›narak cinsel kimlik
belirlendi ve operasyonlar yap›ld›. Bu operasyonlar›n baz›lar›nda penis yerine vajen oluﬂturulmas›n›n daha kolay
oldu¤u gerekçesi, cinsiyetin belirlenmesinde tercih sebebi olmuﬂtur (17).
Yak›n zamanda yap›lan çal›ﬂmalar, cinsel organ yap›s›
yan›nda, genetik ve hormonal (androjen) faktörlerin de
cinsel kimli¤in oluﬂumunda önemli rol ald›¤›n› göstermektedir. Cinsel geliﬂim kusurlu hastalar›n uzun süreli takiplerinden elde edilen bilgiler, cinsiyeti belirleyen en
önemli faktörün beyin oldu¤unu göstermektedir. S›çan
beyninde, erkek ve diﬂi cinsiyetlerine özgü 54 farkl› gen
tespit edilmiﬂtir. Beyindeki baz› hedef hücrelerde testosteronun ve testosteronun aromatizasyonuyla ortaya ç›kan
östrojenin etkisiyle beyinin cinsel yönden genital bölgeden daha önce farkl›laﬂt›¤› belirtilmektedir (18-20).
"Gerçek" ya da "optimum" cinsiyetin belirlenmesi uzun
sürebilir. Tan› için gereken tetkikler olabildi¤ince h›zl› gerçekleﬂtirilmelidir. Erken tan› ve cinsiyetin erken belirlenmesi (bebe¤e isim verilmesi, nüfusa kaydedilmesi, k›yafet
seçimi vb), belirsizli¤in ve aile üzerindeki sosyal bask›n›n
bir an önce sona ermesini sa¤lar, cerrahi müdahale gere-

kiyorsa, operasyon zaman›n›n belirlenmesi aileyi rahatlat›r. Cerrahi giriﬂim, hastan›n cinsel ve psikososyal büyüme-geliﬂmesinin belirsizlik içerisinde b›rak›lmamas›, stabil
cinsel kimlik geliﬂiminin sa¤lanmas› aç›s›ndan faydal›d›r.
Ancak, özellikle büyük anatomik de¤iﬂikliklerin yap›ld›¤›
ve baﬂar›s›z kal›nan cerrahi giriﬂimlerin hasta üzerindeki
olumsuz etkileri, etik sorunlar› da beraberinde getirir (2123). Reﬂit olmayan hastada cinsel organ cerrahisi ve cinsel kimli¤in belirlenmesi, "hastan›n kendisinin onay› al›nacak kadar beklenebilir mi?" sorusunu ortaya ç›karm›ﬂt›r.
Birçok klinisyen, cinsel geliﬂim kusuru olan çocuklar›n aileleri taraf›ndan reddedilebilece¤i ya da akranlar› aras›nda
alay konusu olabilece¤i düﬂüncesi ile bu ameliyatlar›n
mümkün oldu¤unca erken yap›lmas›n› önerir. Di¤er taraftan ise, bu tür ameliyatlar› geçirmiﬂ hastalardan oluﬂan
destek gruplar› (ISNA; www.isna.org, AISSG; www.medhelp.org/www.ais, UKIA; www.ukia.co.uk, XY-frauen;www.xy-frauen.de vd), cinsiyeti belirlemeye ya da de¤iﬂtirmeye yönelik her türlü cerrahi müdahaleyi reddederek, cinsel kimlik tercihinin hastan›n kendisi taraf›ndan yap›lmas› gerekti¤ini savunmaktad›r. Her iki farkl› yaklaﬂ›m›n
ortas›nda ise, geçirmiﬂ olduklar› ameliyatlardan memnun,
"cinsel kimlik" problemi olmayan birçok hasta vard›r. Yak›n
zamanda al›nan bir insan haklar› komisyon karar›nda ("San
Fransisco Human Rights Commission"-May›s 2005), cinsel
geliﬂim kusuru gösteren hastalarda t›bbi gerekçeler (tümör riski, kas›k f›t›¤›, s›k üriner enfeksiyon gibi hayat› tehdit edebilecek nedenler) olmaks›z›n vücut görüntüsü ve
cinsel kimli¤in uyumu amac›yla yap›labilecek tüm estetik
ameliyatlar›n yenido¤an döneminde yap›lmas›n›n insan
haklar›na ayk›r› oldu¤u bildirilmiﬂtir.
Sonuç olarak, cinsel geliﬂim kusuru gösteren her hasta, kendi özellikleri ile multidisipliner bir yaklaﬂ›mla ayr›nt›l› olarak de¤erlendirilmeli, hasta haklar› gözard› edilmeden, cinsiyet hiyerarﬂisi yaratmadan genital yap›n›n korunmas› ve cinsel kimli¤in geliﬂmesine yard›mc› olunmas› amaçlanmal›d›r.
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