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ÖZET:

SUMMARY:

Primer amenore, üreme çaðýndaki kadýnlarýn
%0.1 ile %2.5 nda görülmektedir. Baþlýca nedenleri
gonadal yetmezlik (%48.5), uterus ve vajinanýn
konjenital yokluðu (%16.2) ve konstitüsyonel
gecikme (% 0.5)dir. Adet göremeyen hastalarýn,
hikayesi ve fizik muayenesi çok önemlidir ve bunun
yanýnda TSH, prolaktin, FSH, LH ve estradiol
hormon seviyeleri ve karyotip analizi de gerekebilir.
Ultrason (US) ve magnetik rezonans görüntüleme
(MRG), görüntüleme yöntemleri arasýndadýr. Eðer
klinik ve US veya MRG arasýnda farklýlýklar var
ise tanýyý konfirme etmek için laparoskopi
yapýlabilir. Burada primer amenore ile
polikliniðimize baþvuran 3 olguyu sunmak istedik.
Bu olgulara yukarýda vurguladýðýmýz yöntemler
sayesinde Turner sendromu (TS), Mayer Rokitansky
K ü s t e r H a u s e r s e n d ro m u ( M R K H ) v e
hipogonadotropik hipogonadizm (HH) tanýlarý
konmuþtur.
Anahtar Kelimeler: Primer amenore, Turner
sendromu, Mayer Rokitansky Küster Hauser
sendromu, hipogonadotropik hipogonadizm.

Primary amenorrhea occurs in 0.1% to %2.5%
of women in the reproductive age group. Gonadal
deficiency (%48.5), congenital agenesis of uterus
and vagina (%16.2) and constitutional delay (%
0.5) are the major reasons. Medical history and
physical examination are very important in patients
who are amenorrheic and besides TSH, prolactin,
FSH, LH and estradiol hormone levels and
karyotype analysis also may be needed. Ultrasound
(US) and magnetic resonans imaging (MRI) are
among the imaging procedures. If there is
discrepancies between clinical signs and US or
MRI findings, laparoscopy can be performed for
confirmation of diagnosis. Here, we would like to
report 3 cases who were admitted to our outpatient
clinic with primary amenorrhea. Those cases were
diagnosed as Turner syndrome (TS), Mayer
Rokitansky Küster Hauser syndrome (MRKH) and
hipogonadotropic hipogonadism (HH) thanks to
the methods we have mentioned above.
Key words: Primary amenorrhea, Turner syndrome,
Mayer Rokitansky Küster Hauser syndrome,
hypogonadotropic hypogonadism.

GÝRÝÞ
Primer amenore, büyüme veya sekonder
seks karakterlerinin geliþim veya
büyümesindeki yokluk ile 14 yaþýna kadar adet
görememe veya sekonder seks karakterlerinin
oluþmasý ile birlikte normal büyüme ve
geliþmenin varlýðýna bakýlmaksýzýn 16 yaþýna
kadar adet görememe durumudur ve insidansý
% 0.1 ile % 2.5 arasýnda deðiþir. Primer
amenorenin baþlýca nedenleri gonadal yetmezlik
(%48.5), uterus ve vajinanýn konjenital yokluðu
(%16.2) ve konstitüsyonel gecikme (%0.5)dir
(1-3). Turner sendromu (TS), Mayer Rokitansky
Küster Hauser sendromu (MRKH) ve
hipogonadotropik hipogonadizm (HH) olgularý
polikliniklerimizde sýk rastlanmayan ancak
primer amenore þikayeti ile baþvuran
hastlarýmýzýn ayýrýcý tanýsýnda mutlak aklýmýzda
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bulunmasý gereken tanýlardandýr. Ayrýntýlý
hikaye, sekonder seks karakterlerinin de
deðerlendirildiði fizik muayene ve laboratuar
incelemelerinin sonuçlarý tanýda çok önemlidir.
TSH, prolaktin düzeyleri, progesteron çekilme
kanamasýnýn gözlenmesi ve FSH/ LH
deðerlerinin normal üstü (hipergonadizmovaryen yetmezlik) veya normal altý
(hipogonadizm-hipofiz/ hipotalamik
disfonksiyon) olmasý ayýrýcý tanýda çok önemli
olmaktadýr. Hipofiz ya da hipotalamik
disfonksiyonu ayýrt etmek için sella turcica
nýn görüntülenmesi yine gereklidir (Þekil 1).
Bu yazýmýzýn amacý primer amenore þikayeti
ile baþvuran hastalarýmýza taný yaklaþýmýný ve
primer amenoreye neden olan Turner sendromu
(TS), Mayer Rokitansky Küster Hauser
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sendromu (MRKH) ve hipogonadotropik
hipogonadizm (HH) olgularýný nasýl
tanýyacaðýmýz konusunda özet bilgiler
vermektir.

ek anomali tespit edilmedi. Sekonder seks
karakterlerinin maturasyonu ve uterus geliþimi
için 0.5mg günlük estradiol tedavisi baþlandý
ve 6 ay sonra kontrole çaðrýldý.

Þekil 1: Akýþ þemasý

Þekil 2: Streak gonad (Turner Sendromu olgusu)

OLGU 2

OLGU 1

18 yaþýnda, virjin, adet görememe þikayeti
ile polikliniðe baþvuran hasta daha önce ayný
þikayetle doktora gitmiþ, yapýlan hormon
tetkikleri ve MRG sonucunda herhangi bir taný
konulamamýþ ve tedavi baþlanmamýþtý. Hastanýn
deðerlendirmesinde sekonder seks karakterleri
normal geliþimini tamamlamýþ, boy: 160 cm,
kilo: 52 kg idi. Hastanýn önceden yapýlan MRG
tetkikinde bilateral polikistik overler olduðu,
ancak uterusun net ayýrt edilemediði (uterus
agenesis?) rapor edilmiþ ancak vajen hakkýnda
bilgi verilmemiþti. Merkezimizde yapýlan pelvik
US incelemesinde overler izlenmesine raðmen
uterus net ayýrt edilemedi. Elindeki hormon
sonuçlarý FSH: 6.56 IU/L, LH: 7.12 IU/L,
Estradiol: 97.64 pg/ml, TSH ve prolaktin normal
düzeyler de olarak rapor edilmiþti. Hastamýz
daha önce siklik östrojen ve progesteron
kullanýp vajinal kanamasý olmadýðýndan hastaya
laparoskopi planlandý, laparoskopide uterus
gözlenmedi, tubalar ve overler normal boyut
ve görünümde idi. (Þekil 3).

Ondokuz yaþýnda, virjin, adet görememe
þikayetiyle polikliniðimize baþvuran hasta daha
önce de bu þikayeti nedeniyle doktorlara
gittiðini ama kendisine yeterli bilginin
verilmediðini ,elinde herhangi bir rapor ya da
kendisine söylenmiþ bir tanýnýn olmadýðýný
söylüyor. Ayrýntýlý hikayesi alýnan hastanýn
yapýlan fizik muayenesinde boyu 130 cm, kilosu
40 kg idi ve sekonder seks karakterlerinin
geliþmediði tespit edildi ayrýca yele boyunu,
düþük ense saç çizgisi ve kýsa parmaklar dikkat
çekici idi. Yapýlan laboratuvar deðerlendirmede
TSH ve prolaktin deðerleri normal sýnýrlarda,
FSH: 48.55 IU/L, LH: 9.44 IU/L, Estradiol:
30.21 pg/ml olarak rapor edildi. Yapýlan pelvik
ultrason (US) incelemesinde uterus ve overler
gözlenmedi. Bu nedenle ayrýntýlý deðerlendirme
için hastaya magnetik rezonans görüntüleme
(MRG) yapýldý; MRGde uterus ve overler net
izlenemiyor olarak rapor edilince, tanýyý
konfirme etmek için laparoskopi yapýldý.
Laparoskopide uterus hipoplazik (tubular
görünüm mevcut idi) ve overler streak gonad
þeklinde izlendi (Þekil 2). Hastamýzýn daha
sonra karyotip tayini yapýldý ve sonuç 45,XO
olarak rapor edildi (Daha sonra açýklayacaðýmýz
gibi karyotip tayini, hormon sonuçlarýnýn
ardýndan da yapýlabilirdi). Hastamýza Turner
Sendromu tanýsý kondu. Ayný zamanda ek
anomaliler eþlik edebileceði düþüncesiyle
kardiyoloji ve üroloji konsültasyonlarý istendi,

Þekil 3: Uterus agenezisi (Mayer Rokitansky Küster
Hauser Sendromu olgusu).
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Laparoskopi sonrasý hastayla ve
yakýnlarýyla konuþularak ve izinleri alýnarak
vajina kontrolü yapýldý, vajenin hipoplazik
olduðu tespit edildi. Hastamýza MRKH
sendromu tanýsý konuldu. Bundan sonraki
tedavisi için gerekli açýklamalarda ve önerilerde
bulunuldu .
OLGU 3
21 yaþýnda, virjin, adet görememe ve göðüs
geliþimi olmamasý þikayetiyle polikliniðimize
baþvuran hastaya daha önce bu þikayetleri
nedeniyle hormon tetkikleri ve MRG yapýlmýþtý.
Ancak hastaya taný konulmamýþ, tedavi
baþlanmamýþtý. Hastanýn deðerlendirilmesinde
sekonder seks karakterlerinin geliþmediði
görüldü, boy: 160 cm: kilo: 54 kg idi. Hormon
sonuçlarýndan TSH ve prolaktin normal
düzeylerde, FSH: 0.59 IU/L, LH: 1.08 IU/L,
Estradiol: 35.24 pg/ml olarak rapor edildi. Bu
sonuçlar üzerine olgunun HH olduðu
düþünüldü. Sella turcica incelemesi için hipofiz
MRG istendi ve parsiyel empty sella olarak
rapor edildi. Pelvik US ve elindeki MRG
sonucunda, uterusun net ayýrt edilememesi
üzerine laparaskopi yapýldý, uterus hipoplazik
olarak izlendi (Þekil 4), overler normal
boyutlardan daha küçük idi. Sekonder seks
karakterlerinin maturasyonu ve uterus geliþimi
için 0.5mg günlük estradiol tedavisi baþlandý
ve 6 ay sonra kontrole çaðrýldý.
Þekil 4: Hipoplazik uterus ( Hipogonadotropik
Hipogonadizm olgusu).

TARTIÞMA
X kromozomlarýndan birinin yokluðu veya
anormalliði nedeniyle bilateral streak gonadlarýn
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varlýðýyla izlenen, gonadal disgenezis, TS olarak
adlandýrýlýr. TS insidansý 2500-5000 canlý kýz
doðumda 1dir. TS hastalarýn %60ýnda total
X kromozomu yokluðu mevcuttur. Geri
kalanýnda ise X kromozomlardan birinin yapýsal
bozukluðu ya da mosaizmi söz konusudur.
TSda gonadal geliþim mevcut deðildir, fenotip
diþidir. TSnun karakteristik özellikleri kýsa
boy, sekonder seks karakterlerinin geliþmemesi
ve streak gonadlardýr(4) Doðumda el ve ayak
sýrtýnda þiþlikler (lenfödem), geniþ göðüs kafesi
ve meme baþlarýnýn birbirinden ayrýk olmasý,
yele boyun (kalýn ve kýsa boyun), belirgin
kulaklar, düþük ense saç çizgisi, küçük çene,
aðýz tavaný (damak)ýn dar ve yüksek olmasý,
kollarýn dirsekten itibaren hafif dýþa doðru
dönük olmasý (kübitus valgus), kolay kýrýlan
ve uçlarý dýþa doðru kývrýlmaya eðilimli
týrnaklar, kýsa parmaklar (özellikle dördüncü
ve beþinci parmaklar), kahverengi benler (ciltte
küçük, kahverengi benekler) TS
yenidoðanlarýnda izlenebilir. Taný sýklýkla
puberteye kadar konulamaz, bu dönemde adet
görememe ve geliþim problemi yüzünden
doktora baþvurulur. Renal ve kardiovaskuler
anomaliler ve otoimmun hastalýklar TSa eþlik
edebilir. Bu yuzden taný konulduktan sonra
tiroid fonksiyon testleri, intravenoz pyelogram,
renal US ve ekokardioyagram istenmelidir.
MRKH veya müllerian geliþim eksikliði,
primer amenore olgularýnda düþünülmesi
gereken tanýlardandýr. Bu olgularda vajinal
hipoplazi veya aplazisi karakteristiktir ve
genellikle uterus ve tubalar da yoktur. Nadiren
uterus olabilir ancak introitus ile baðlantýsý
yoktur. Over fonksiyonu normaldir. Geliþim
de normaldir. Görülme sýklýðý yaklaþýk 5000
yeni kýz doðumunda 1dir(5) Uterus yokluðu
normal diþi görünümde sadece iki durumda
karþýmýza çýkar : andorojen insensitivitesi ve
müllerian agenezis olgularýnda. Müllerian
agenezis, normal pubik ve aksiller kýllanma ve
46,XX karyotip ile kolayca ayýrt edilir.
Müllerian agenezis nedeni tam olarak
bilinmemektedir ancak antimüllerian hormon
veya antimüllerian hormon reseptör genlerinde
mutasyonlarýn neden olduðu düþünülmektedir.
Müllerian agenezis olgularýnda prematür
ovaryen yetmezlik daha sýk görülmektedir.
MRKH sendromuna yaklaþýk %13 oranýnda
üriner sistem anomalileri ve %12 oranýnda
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iskelet sistemi anomalileri eþlik edebilmektedir.
Serum FSH <5 IU/L ve LH <5 IU/L tespit
edilmiþ ise taný HHdir. Bu durum 3 þekilde
karþýmýza çýkabilir: prepubertal dönemde,
hipotalamik veya hipofiz disfonksiyonunda(5)
Pubertal dönemde, hipofiz veya hipotalamik
disfonksiyon izlenir ise sekonder seks
karakterler geliþimi ve uterusun boyutlarýndaki
büyümenin yanýsýra uterusun tübüler
görünümden armut þekli (yetiþkin þeklini, pearshaped) görünümü almasý da olumsuz yönde
etkilenir. Ve sonuç olarak adet görememe
þikayeti olur. Prepubertal dönemden sonra
gonadotropin düzeyleri düþük bulunur ise
hipofiz ya da hipotalamik disfonksiyonu ayýrt
etmek için sella turcica nýn görüntülenmesi
önemlidir. MRG, bigisayarlý tomografiden
daha sensitif ama daha pahalý bir yöntemdir.
Pubertede uterus geliþimi büyük ölçüde
dolaþýmdaki östrojen düzeyine baðlýdýr ve
östrojen eksikliði, uterusun boyutlarýndaki
büyümenin yanýsýra uterusun tübüler
görünümden armut þekli (yetiþkin þeklini,pearshaped) görünümünü almasýný da olumsuz
etkiler(6,7) Ekzojen östrojen tedavisinin en
önemli amaçlarýndan bir tanesi östrojen eksikliði
olan bayanlarda, HH veya ovaryan yetmezlik
olgularýnda olduðu gibi; uterusun geliþimini
saðlamaktýr(8) 1 ve 3. olgulardaki, uterusun
hipoplazik olmasýnýn nedenlerinden birisi olarak
östrojen miktarýnýn, pubertal dönemdeki
eksikliði sayýlabilir.

olgularda bazen taný da zorluklar yaþanabilir(10)
ayný zamanda radyolog ile de iyi bir
kooperasyonun kurulamadýðý durumlarda,
jinekolog olgunun kliniðini de hakim olmasý
nedeniyle tanýyý konfirme etmek için
laparoskopiye baþvurabilir.
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