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Psikotik Bozukluk ve Sheehan Sendromu: Etiyoloji mi, Eştanı mı? 
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ÖZET

Sheehan sendromu (postpartum hipopituitarizm), doğum esnasında 
veya doğum sonrası fazla miktarda kanama nedeniyle hipofiz bezinin 
nekroze olması ile karakterize bir sendromdur. Agalaktore, amenore, hi-
potiroidi veya hipoglisemi belirti ve bulguları ile tanınabildiği gibi bazen 
nadir de olsa psikoz gibi psikiyatrik klinik tablolar ile ortaya çıkabilir. 
Bu yazıda, psikotik bozukluk ile başvuran ve aynı zamanda Sheehan 
sendromu tanısı konulan bir olgu sunulmuştur. 44 yaşında, kadın has-
ta bir haftadır olan içe kapanma, sinirlilik, uykusuzluk, kimsenin duy-
madığı -kendisine hakaret eden- sesler duyma, çevresindekilerden zarar 
göreceği ve eşi tarafından aldatıldığı düşünceleri ile başvurdu. Hastaya 
psikotik bozukluk tanısı ile olanzapin 20 mg/gün tedavisi başlandı. Ay-
rıca hipopituitarizm bulguları olan hastaya hormon tetkikleri ve hipofiz 
MRG’si sonucunda Sheehan sendromu tanısı konması üzerine tedavisi-
ne prednizolon ve tiroksin eklendi. Tedavi sonrası bir ay içinde yakın-
maları geçen hastanın antipsikotik tedavisi 4. ayın sonunda kesilerek 
tedaviye prednizolon ve tiroksin ile devam edildi. Yapılan çalışmalarda 
psikotik belirtilerin etiyolojisinde endokrin sistem ve bağışıklık sistemi 
bozuklukları suçlanmaktadır. Bu makalede,  aynı zamanda psikotik bo-
zukluğu olan 24 yıl geç tanı konmuş Sheehan sendromu olgusu takip ve 
tedavi süreci ile etiyolojik açıdan tartışılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Sheehan sendromu, postpartum hipopituitarizm, 
psikotik bozukluk

SUMMARY
Psychotic Disorder and Sheehan’s Syndrome: Etiology or 

Comorbidity?: A Case Report

Sheehan’s Syndrome -also called postpartum hypopituitarism- is a 
syndrome which characterized by lots of bleeding during or after 
delivery and necrosis of pituitary gland due to hypovolemic shock. It 
appears with not only agalactorrhea, amenorrhea, hypoythyroidism 
and hypoglycemia but also psychiatric disorders like psychosis. In 
this study, we reported a case presented with psychotic disorder and 
diagnosed as Sheehan’s Syndrome at the same time. 44 year-old, 
female patient, married. She was admitted for withdrawal, irritability, 
insomnia, hearing voices -especially insult her- thoughts about that 
her husband was cheating on her and people would do evil. She was 
diagnosed as psychotic disorder and she was treated with olanzapine 
20 mg/day. She had hypopituitarism symptoms so hormone tests and 
cranial MRI are done. Sheehan’s syndrome was also diagnosed and 
prednisolone and tyroxine were added to the treatment. Her symptoms 
were disappeared one months later Olanzapine was stopped after 4 
months and her treatment continued with prednisolone and tyroxine. 
Studies about etiology of psychotic symptoms refer to endocrine and 
autoimmune systems. In this study, we discussed a case that diagnosed 
as psychotic disorder and Sheehan’s Syndrome -diagnosed 24 years later 
and etiological aspect with the follow-up period and treatment. 

Key Words: Sheehan’s syndrome, postpartum hypopituitarism, 
psychosis
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GİRİŞ

Sheehan sendromu, bir İngiliz patolojist olan Harold Leeming 
Sheehan tarafından ilk kez 1937 yılında tanımlanmıştır. Bu 
sendrom ayrıca postpartum hipopituitarizm olarak da bilinir. 
Sheehan sendromu, doğum esnasında veya doğum sonrası 
fazla miktarda kanama ve hipovolemik şok gelişmesi nedeniy-
le hipofiz bezinin nekroze olması ile karakterizedir (Sheehan 
1937). Başlangıç belirtileri genellikle agalaktore ve ameno-
redir. Bazı olgular görece belirtisiz seyretmekle birlikte yıllar 
içinde hipotiroidi ve adrenal yetmezlik bulguları ortaya çıka-
bilir. Sheehan sendromu nadir de olsa psikoz gibi psikiyatrik 
klinik tablolar ile ortaya çıkabilir (Hanna 1970, Bahemuka ve 
Rees 1981, Gupta ve ark. 1995). Bu yazıda, psikotik bozuk-
luk ile başvuran ve aynı zamanda Sheehan sendromu tanısı 
konulan bir olgu tartışılmıştır.

OLGU

44 yaşında, kadın hasta, okur-yazar değil, ev hanımı.  İçe ka-
panma, kimseyle konuşmak istememe, sinirlilik, uykusuzluk, 
kimsenin duymadığı sesler duyma, çevresindekilerden zarar 
göreceği, eşi tarafından aldatıldığı ve kızının çevresindekilere 
kendisini kötüleyen sözler söylediği düşünceleri ile başvurdu. 
Hastanın ilk yakınmaları hastaneye yatışından 10 ay önce 
kimsenin duymadığı -özellikle kendisine hakaret eden- sesler 
duyma, çevresindekilerden kötülük göreceği düşünceleri ve 
içe kapanma şeklinde başlamış. O dönemde psikiyatri başvu-
rusu olan hastaya psikotik özellikli depresyon tanısıyla olanza-
pin 7,5 mg/gün ve sitalopram 10 mg/gün tedavisi başlanmış. 
Hasta verilen bu tedaviyi bir ay kullanmış ve yakınmaları ge-
rilediği için bir ay sonra ilacı kendi isteğiyle bırakmış. Tekrar 
kontrole gitmemiş. Altı ay kadar herhangi bir sorun yaşama-
yan hastanın aynı yakınmaları yeniden başlamış. Hasta bu 
yakınmalarla ayırıcı tanısının yapılması amacıyla kliniğimize 
yatırıldı.

Özgeçmişinde; 18 yaşındayken ilk doğumunda ve sonrasında 
herhangi bir sıkıntı yaşanmamış.  20 yaşında ikinci doğumu-
nu yaparken fazla miktarda kanaması olmuş. Doğum sonrası 
adet görmemiş, sütü gelmemiş ve istediği halde başka çocu-
ğu olmamış. Doğum sonrası yirmi dört yıl boyunca amenore 
ve halsizlik yakınmaları dışında belirgin başka bir yakınması 
olmamış. Doğum sonrası ilk yakınmaları başladığı sırada has-
taneye başvurduğu halde tanı konamamış. Son 10 yıl içinde 
tedricen artan fakat hastane başvurusu yapacak derecede ciddi 
problem oluşturmayan soğuğa toleranssızlık, kabızlık, ciltte 
kuruluk, saç dökülmesi gibi hipotiroidi bulguları gelişmiş. 
İlaç kullanım öyküsü ve ailede psikiyatrik hastalık öyküsü 
yok.

Fizik muayenesinde; genel durumu iyi, vital bulguları stabil-
di. Ciltte kuruluk dışında belirgin bir patoloji saptanmadı. 
Ruhsal durum muayenesinde; yaşından büyük görünümde 

ve kendine bakımı iyiydi, giyimi yaşadığı kültürün özellik-
lerini yansıtıyordu. Göz teması kurmuyordu. Bilinci açık, 
koopere, yönelimi yere zamana ve kişiye tamdı. Dikkat ve 
bellekte bozulma yoktu. Zekâ normal olarak değerlendirildi.
Duygulanımı endişeliydi. Çağrışımları düzenliydi. Konuşması 
amacına yönelikti. Düşünce içeriğinde paranoid hezeyanla-
rı mevcuttu. Kendisine hakaret eden işitsel halüsinasyonlar 
tarifliyordu. Psikomotor retardasyonu mevcuttu. Nörolojik 
muayenesinde patoloji saptanmadı.

Klinik izleminde; hastanın psikotik bozukluk ön tanısıyla 
servise yatışı yapıldıktan sonra tıbbi nedenlerin dışlanması 
amacıyla tıbbi tetkikleri planlandı. Hastadan alınan öyküde 
Sheehan sendromunu düşündüren belirtiler olması nede-
niyle hormon tetkikleri istendi ve hipofiz MRG’si çekildi. 
Hormon değerleri sT4:<0,25, sT3:2,01, TSH:0,5, FSH:4,11, 
LH:1,02, GH: <0,05, IGF-1:25, prolaktin:1,74, östradi-
ol:<20, progesteron:<0,08, kortizol: <0,4 olarak saptandı. 
Hormon değerleri, doğum sonrası aşırı kanama öyküsü, do-
ğum sonrası amenore ve agalaktore gelişmesi ve MRG sonu-
cunun boş (empty) sella ile uyumlu gelmesi sonucunda hasta-
ya Sheehan sendromu tanısı koyuldu. Endokrinoloji bölümü 
tarafından hastanın tedavisi levotiroksin sodyum 150 Mcg/
gün ve prednizolon 5 mg/gün olarak düzenlendi. Daha önce 
olanzapin tedavisinden fayda gördüğü için hastaya olanzapin 
20 mg tedavisi başlandı. Ayrıca kraniyal MRG’de sağ frontal 
bölgede venöz anjiom tespit edildi. Venöz anjiom açısından 
altı ay arayla kontroller önerildi. Biyokimya tetkiklerinde trig-
liserid, LDL kolesterol ve kreatinin yüksekliği ile hemoglo-
bin düşüklüğü tespit edildi. Yatışının 10. gününden itibaren 
hastanın duyduğu seslerde belirgin azalma oldu ve hezeyan-
ları kapsüle olmaya başladı, 25. günde bu seslerin tamamen 
kesildiğini belirtti; hezeyanlarından artık bahsetmiyordu. 
Kontrollerine düzenli olarak devam eden hastanın psikotik 
belirtilerinin olmaması, Sheehan sendromu tedavisine devam 
ediyor olması ve fazla kilo alımı gibi nedenlerle hastanın da 
isteği üzerine antipsikotik tedavisi 4. ayın sonunda kesildi. 
Taburculuk sonrası 8. aya kadar hiçbir yakınması olmayan 
hasta 8. ayın sonunda eşi ile ilgili paranoid düşüncelerinden 
bahsetmeye başladı. İlaç kullanımı sorgulandığında levotirok-
sin sodyumu önerildiği gibi 150 Mcg/gün kullanmadığı, 50 
Mcg/gün olarak kullandığı öğrenildi. Kan tetkikleri yapılarak 
ilaç dozu yeniden ayarlandı. Levotiroksin dozu artırılıp ilaç 
uyumu ile ilgili görüşme yapıldıktan 1 ay sonraki kontrolün-
de antipsikotik tedavi kullanmadan paranoid düşüncelerinin 
kaybolduğu görüldü.

TARTIŞMA

Bu olgu sunumunda 44 yaşında, psikotik belirtiler ile başvu-
ran, yapılan tetkikler sonucunda 24 yıl sonra Sheehan send-
romu tanısı konmuş, tedavi sürecinde Sheehan sendromuna 
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yönelik tedavi yaklaşımlarının psikotik belirtiler üzerinde et-
kisi olduğu gözlenmiş bir kadın hasta ele alınmıştır. 

Hipopituitarizm, bir veya birden fazla hipofiz bezi hormo-
nunun eksikliği ile karakterize bir endokrin hastalıktır. Tüm 
adenohipofiz hormonlarının eksikliği sonucu gelişen klinik 
tabloya ‘panhipopituitarizm’ adı verilmektedir. Sheehan send-
romu ise doğum esnasında veya doğum sonrası fazla miktarda 
kanama ve hipovolemik şok gelişmesi nedeniyle hipofiz be-
zinin nekroze olması ile karakterize bir panhipopituitarizm 
durumudur (Sheehan 1937).

Sheehan Sendromunda tüm hormonlar düşük seviye-
de olduğu için belirtiler de geniş bir yelpazeye yayılmıştır. 
Amenore, agalaktore, kilo kaybı, kuru cilt ve solukluk gibi 
hipofizer hormon yetersizliğine bağlı çeşitli belirtiler görüle-
bilir. Bu sendromda psikiyatrik belirtilerin görüldüğü olgu-
lar da bulunmaktadır. Anoreksiya nevroza (Danowski ve ark. 
1972), depresyon (Lynch ve ark. 1994) ve psikotik bozukluk 
(Dissanayake ve Leiberman 1969) hipopituitarizm nedeniyle 
görülebilecek psikiyatrik hastalıklardan birkaçıdır.

Hipopituitarizm ile psikotik bozukluk arasındaki ilişki henüz 
açık değildir. Psikotik belirtilerin görüldüğü şizofreninin eti-
yolojisi ile ilgili araştırmaların yoğun olduğu son zamanlarda 
etiyolojide özellikle endokrin sistem ve bağışıklık sistemi üze-
rinde durulmaktadır. Hormon seviyeleri ile şizofreni arasın-
daki bağlantının araştırıldığı birçok çalışma vardır. Bu çalış-
malarda şizofreni genellikle düşük östrojen (Riecher-Rössler 
ve ark. 1994) ve tiroid hormonu (Othman ve ark. 1994) sevi-
yeleri ile ilişkilendirilmiştir. Psikotik belirtilerin kortizol yük-
sekliği (Yıldırım ve ark. 2011) ile ilişkilendirildiği çalışmalar 
bulunmakla birlikte kortizol düşüklüğü ile seyreden Addison 
hastalığına bağlı psikotik bozukluk olguları mevcuttur (Malu 
ve ark. 1988). Postpartum psikozda da doğum sonrası hor-
mon düzeylerinde ani düşmelerin bulunması, psikotik belirti-
lerin hormon eksikliği veya dengesizliği  sonucu ortaya çıktı-
ğını destekler. Panhipopituitarizmde ise ön hipofiz bezinden 
salınan tüm hormonlarda eksiklik bulunmaktadır. Psikotik 
belirtilerle yakından ilişkili olduğu tespit edilen kortizol, est-
rojen ve tiroid hormonları postpartum hipopituitarizm olan 
Sheehan sendromunda da düşüktür. 

Genel tıbbi bir duruma bağlı psikotik bozuklukta genel tıbbi 
durum ve psikoz arasında başlangıç, alevlenme ya da iyileş-
me dönemleriyle zamansal bir ilişki varlığı gerekmektedir. 
Bu olguda tıbbi duruma bağlı belirtiler ile psikotik belirti-
lerin ortaya çıkması arasında zamansal bir ilişkinin var olup 
olmadığı tartışmalıdır. Sheehan sendromuna ikincil psikotik 
bozukluk olguları alan yazında sık yer alırken bu sendroma 
bağlı geç başlangıçlı psikotik bozukluk olgusu oldukça na-
dir bulunmaktadır (Columbano ve Cabuling 2011). Bu ol-
guda geç başlangıç olması nedeniyle bu iki klinik durumu 

ilişkilendirmek oldukça güçtür; zira sonradan eştanı olarak 
ortaya çıkmış olabilecek şizofrenik bir tablo, ilk bakışta ne-
redeyse dışlanamamaktadır. Ancak olgumuz, takip ve tedavi 
sürecinde aşağıda görüleceği gibi bu dışlamayı mümkün kıla-
bilecek bazı verilere sahiptir. 

Şizofreninin etiyolojik araştırmaları yapılırken psikotik belir-
tilerin bağışıklık sistemindeki bozulma ile bağlantılı olduğu 
düşünülmüştür (Kinney ve ark. 2010). Hipofizin hasar de-
recesine göre belirtilerin hemen veya yıllar sonra ortaya çı-
kabildiği Sheehan sendromu ile ilgili bağışıklık sistemi üze-
rinde yapılan çalışmalarda ise doku nekrozuna bağlı olarak 
salınan antijenlerin otoimmüniteyi başlattığı saptanmıştır 
(Goswami ve ark. 2002). Sheehan sendromu olan hastalarda 
hipofiz bezine karşı oluşmuş antikorlar (%63) normal kişile-
re (%14) göre daha yüksek oranda bulunmuştur (Goswami 
ve ark. 2002). Alan yazındaki diğer geç başlangıçlı Sheehan 
sendromu olgularına benzer şekilde (Nishiyama 1993) 24 yıl 
boyunca amenore ve halsizlik yakınmaları dışında başka bir 
yakınması olmadan hayatını idame ettirebilen, doğum sonra-
sı ilk yakınmaları başladığı sırada hastane başvurusu olduğu 
halde tanı konulamayan, zaman geçtikçe halsizlik yakınması 
artan, libidosu azalan ve hipotiroidi belirtileri gelişen bu olgu-
da Sheehan sendromunun geciken klinik tablosu ile birlikte 
psikotik belirtilerin de geç görülmesi mümkün olabilir.

Hastanın şizofrenik bir psikozdan farklı olarak çağrışımları-
nın düzenli, öz bakımının ve affektif katılımının iyi olması; 
takiplerinde hezeyan ve halüsinasyonlarının geçmesi ve antip-
sikotik tedavisine son verilmesinden sonra, yalnızca Sheehan 
sendromuna yönelik tedavi görmekteyken, 19 aylık izlem 
döneminde psikotik belirtilerin tekrarlamamış olması psiko-
zun tıbbi duruma bağlı olabileceğini destekleyen bulgulardır. 
Ayrıca levotiroksin sodyumu yetersiz alması sonrası paranoid 
düşüncelerinin başladığı, ilaç dozunu etkin düzeye yeniden 
çıkartıp ilaç uyumu hakkında görüşmeler yaptıktan sonra bir 
ay içinde paranoid düşüncelerinin kaybolduğu görülmüştür. 
Bu da yine psikotik belirtilerin Sheehan sendromuna ikin-
cil olduğunu düşündürmekte, prednizolon alımı sürmesine 
rağmen sadece tiroksin dozundaki azalmayla ortaya çıkan 
psikotik belirtilerin tiroksin açığının giderilmesinden sonra 
düzelmesi, tiroksinin paranoid belirtilerle ilişkisinin özellikle 
araştırılması gerektiğine işaret etmektedir.

Sonuç olarak; otoimmün ve endokrin anormallikler eştanılı 
hastalıklar olabileceği gibi çeşitli mekanizmalar ile psikozun 
etiyolojisinde yer alabilir. Fiziksel patoloji ile psikiyatrik be-
lirtiler arasında görünen zamansal ilişkinin varlığı dikkatle ele 
alınmalıdır. Ayrıca psikiyatrik yakınmalarla başvuran hasta-
larda iyi alınmış bir öykü, fizik muayene, bu doğrultuda yapı-
lacak olan tıbbi tetkikler ve titizlikle sürdürülen klinik izlem 
doğru tanı ve tedavi açısından büyük önem arz etmektedir.
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