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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εγκυµοσύνη συνοδεύεται από πολλαπλές φυσιολογικές µεταβολές, που επιτρέ-
πουν µεταξύ άλλων την ανοσολογική ανοχή της εµβρυοπλακουντικής µονάδας, 
την προσαρµογή του οργανισµού της µητέρας στις αυξηµένες ανάγκες για την 
υποστήριξη της θρέψης και της ανάπτυξης του εµβρύου, και την προετοιµασία 
της µητέρας και του εµβρύου για τον τοκετό. Η φυσιολογική εγκυµοσύνη επηρε-
άζει σηµαντικά τη λειτουργία του µητρικού υποθάλαµο-υποφύσεο-επινεφριδικού 
(ΥΥΕ) άξονα. Tο σύστηµα του στρες και το αναπαραγωγικό σύστηµα είναι αλ-
ληλένδετα µεταξύ τους. Με αποτέλεσµα την εξοικονόµηση ενέργειας κατά τις 
καταστάσεις στρες ο ΥΥΕ άξονας αναστέλλει τον ΥΥΓ άξονα σε όλα τα επίπεδα 
(Eικ.1). Εξάλλου, τα οιστρογόνα δρουν ευοδωτικά στην έκφραση του γονιδίου 
της CRH. Σ’αυτό αποδίδεται ενµέρει η φυσιολογικά παρατηρούµενη µητρική 
σχετική υπερκορτιζολαιµία κατά την εγκυµοσύνη, οπότε η αποκλειστική παρα-
γωγή CRH τελείται από τον πλακούντα. Κατά την κύηση τα επίπεδα ελεύθερης 
κορτιζόλης αίµατος και ούρων αυξάνουν σε επίπεδα ανάλογα της νόσου του 
Cushing, µιας κατάστασης παθολογικής ενδογενούς υπερκορτιζολαιµίας που 
απαντάται σπάνια στην εγκυµοσύνη. 
 Το ΚΝΣ δεν αποτελεί την αποκλειστική θέση παραγωγής της CRH. Μελέτες 
έχουν δείξει την παρουσία CRH σε περιφερικές εστίες φλεγµονής όπου προάγει 
τη φλεγµονή δρώντας ως ευοδωτική της φλεγµονής κυτοκίνη, και µεταξύ άλλων 
σε ιστούς του αναπαραγωγικού συστήµατος όπου διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο 
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σε λειτουργίες µε χαρακτηριστικά άσηπτης φλεγµονής, όπως η ωοθυλακιορρη-
ξία, η ωχρινόλυση, η εµφύτευση του ζυγώτη και ο τοκετός. Η CRH έχει εντοπι-
σθεί στη θήκη, τα κύτταρα του στρώµατος της ωοθήκης και το ωχρό σωµάτιο. 
Τα αδενικά κύτταρα του ενδοµητρίου παράγουν CRH και στις δυο φάσεις του 
κύκλου, ενώ η παραγωγή CRH από το στρώµα προϋποθέτει την φθαρτοποίησή 
του από την προγεστερόνη. Υποδοχείς CRH εντοπίζονται στο επιθήλιο και το 
στρώµα του ενδοµητρίου (CRH-R1α), το µυοµήτριο (CRH-R1) και τον τράχηλο 
της µήτρας (CRH-R1, R2)(Εικ.2). Η CRH και οι υποδοχείς της έχουν ανιχνευ-
θεί στην τροφοβλάστη και το φθαρτό. Κατά την κύηση παράγονται µεγάλες 
ποσότητες CRH στον πλακούντα. Η CRH διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη 
φυσιολογία της κύησης, από την εµφύτευση µέχρι τον τοκετό. Η διατήρηση και 
η φυσιολογική εξέλιξη της κυήσης συναρτάται µε τη δράση της CRH.
 Η λειτουργία του ΥΥΕ άξονα σχετίζεται µε παθολογικές καταστάσεις που δια-
ταράσσουν τη φυσιολογική πορεία της κύησης και το φυσιολογικό τοκετό, όπως 
η ανώµαλη ανάπτυξη του πλακούντα, η προεκλαµψία και ο πρόωρος τοκετός. 
Η δραστηριότητα του ΥΥΕ άξονα σχετίζεται, επίσης, µε το ρυθµό και το βαθµό 
της ενδοµήτριας ανάπτυξης του εµβρύου, το µαιευτικό αποτέλεσµα και µε δια-
ταραχές του µεταβολισµού που χαρακτηρίζουν την εξωµήτριο ζωή. Η εξωγενής 
χορήγηση των κορτικοστεροειδών αποτελεί την κύρια παρέµβαση για τη βελτί-
ωση του µαιευτικού αποτελέσµατος και την ελάττωση της νεογνικής θνητότητας 
και θνησιµότητας στις επαπειλούµενες µε πρόωρο τοκετό κυήσεις. Επιπρόσθετα, 
η θεραπεία µε συνθετικά κορτικοστεροειδή κατέχει κυρίαρχη θέση στην αντι-
µετώπιση κατά την κύηση χρόνιων νοσηµάτων αυτοάνοσης κυρίως αιτιολογίας, 
περιορίζοντας τις επιπλοκές της εγκυµοσύνης. Η λειτουργία του ΥΥΕ άξονα έχει 
άµεση επίδραση και στην περίοδο της λοχείας, κατά την οποία η δραµατική µεί-
ωση της κυκλοφορούσας CRH πλακουντιακής προέλευσης οδηγεί σε παροδική 
σχετική υποκορτιζολαιµία. Σε αυτή την κατάσταση η διαταραχή της λειτουργίας 
του ΥΥΕ άξονα σχετίζεται µε πολλαπλές κλινικές επιπτώσεις, όπως επίταση της 
αυτοανοσίας και διαταραχές του ψυχισµού. 
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Εικόνα 1: Αλληλλεπιδράσεις του ΥΥΕ άξονα με τον ΥΥΓ άξονα. Οι συνεχείς γραμμές 
υποδηλώνουν όδωση ενώ οι διακεκομμένες αναστολή.
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Εικόνα 2: Υπάρχουν 2 ειδών πρωτεϊνικοί υποδοχείς της CRH ο τύπος 1 και ο τύπος 2 

(CRH-R1 και CRH-R2) που κωδικοποιούνται από 14 και 15 εξώνια, αντίστοιχα.
 

2. ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΥΥΕ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

Κατά τα αρχικά στάδια της κύησης, στην οποία το κύηµα από ανοσολογική 
άποψη µπορεί να χαρακτηρισθεί ως ηµι-αλλοµόσχευµα, η τοπικά παραγόµενη 
στο ενδοµήτριο CRH διαδραµατίζει ρόλο τόσο στην άσηπτη φλεγµονώδη δια-
δικασία της εµφύτευσης όσο και στη διαδικασία που προστατεύει την απόρριψη 
του εµβρύου από την ανοσολογική απάντηση της µητέρας. Μελέτες σε επίµυς 
στα αρχικά στάδια κύησης δείχνουν 3.5 φορές µεγαλύτερη συγκέντρωση CRH 
στις θέσεις εµφύτευσης σε σχέση µε το υπόλοιπο ενδοµήτριο. Η CRH επάγει 
την έκφραση του προσδέτη Fas (Fas-Ligand, Fas-L) στην εµβρυϊκή τροφοβλάστη 
και στα κύτταρα του µητρικού φθαρτού στην εµβρυοµητρική διάµεση επιφάνεια 
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επικοινωνίας. Ακολούθως προάγεται η απόπτωση των ενεργοποιηµένων Τ λεµ-
φοκυττάρων που εκφράζουν τον Fas, συµµετέχοντας στη διατηρήση της κυήσης 
κατά τα αρχικά στάδια αυτής. Η χορήγηση ανταλαρµίνης, ενός ανταγωνιστή των 
υποδοχέων CRH-R1, σε επίµυς µειώνει σηµαντικά την έκφραση του Fas-L στην 
εµβρυϊκή τροφοβλάστη και το µητρικό φθαρτό, τις θέσεις εµφύτευσης και τον 
αριθµό των ζώντων εµβρύων.
 Η συγκέντρωση της CRH στο πλάσµα της µητέρας αυξάνει στην κύηση, ήδη 
από την 8η µε 10η βδοµάδα, φθάνοντας σε 100πλάσια επίπεδα κατά τον όγδοο 
και ένατο µήνα µε µέγιστη τιµή πέρι τα 4000 pg/ml τη 40η βδοµάδα. Τα επί-
πεδα της επανέρχονται στο φυσιολογικό µέσα σε 24 ώρες από τον τοκετό 
(Εικ.3). Η αύξηση της CRH είναι αποτέλεσµα της περιφερικής παραγωγής από 
τη συγκυτιοτροφοβλάστη , το φθαρτό και τις εµβρυϊκές µεµβράνες (κυρίως από 
τον πλακούντα) και όχι από τον υποθάλαµο της µητέρας. Στη δίδυµη κύηση 
τα επίπεδα της πλακουντιακής CRH είναι σηµαντικά υψηλότερα σε σχέση µε 
τη µονόδυµη κύηση. Τα γλυκοκορτικοστεροειδή, οι ευοδωτικές της φλεγµο-
νής κυτοκίνες (IL-1, IL-6, TNFα) και η ανοξία διεγείρουν την παραγωγή CRH 
από τον πλακούντα, ενώ τα οιστρογόνα την καταστέλλουν. Στον πλακούντα 
ανιχνεύονται οι υποδοχείς της CRH τύπου 1 και 2. Μοναδικό χαρακτηριστικό 
της κύησης στον άνθρωπο, αποτελεί η παραγωγή από το ήπαρ και τον πλακού-
ντα της δεσµεύουσας την CRH πρωτεΐνης (CRH bp), µιας πρωτεΐνης µε υψηλή 
δεσµευτική ικανότητα προς την CRH. Η CRH bp κυκλοφορεί στο πλάσµα και το 
αµνιακό υγρό ελαττώνοντας τη βιοδιαθεσιµότητά και συνακόλουθα τις συστη-
µατικές επιδράσεις των αυξηµένων επιπέδων της CRH. Τα επίπεδα της CRH bp 
πλάσµατος παραµένουν στα προ της κύησης επίπεδα εως το τρίτο τρίµηνο της 
εγκυµοσύνης (Εικ.3). Μεταξύ της 34ης και 35ης βδοµάδας ελαττώνονται κατά 
το 1/3, οδηγώντας σε αύξηση του ελεύθερου κλάσµατος της CRH, που φθάνει 
τη µέγιστη τιµή του κατά τον τοκετό. Η συγκέντρωση της CRH bp στο αµνιακό 
υγρό ελαττώνεται επίσης κατά το τρίτο τρίµηνο της κύησης. 
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Εικόνα 3: Ελεύθερη σχηματική αναπαράσταση των επιπέδων προγεστερόνης, 
οιστραδιόλης, CRHbp, CRH, ACTH και κορτιζόλης κατά την διάρκεια της 

εγκυμοσύνης, του τοκετού και της λοχείας.

Το ελεύθερο κλάσµα της CRH διεγείρει την παραγωγή ACTH από τη µητέρα. 
Η πλακουντιακή CRH δεν εµφανίζει νυχθηµερήσιο ρυθµό παραγωγής παρά τη 
διατήρηση του κιρκάδιου ρυθµού της ACTH και της κορτιζόλης. Στο παρελ-
θόν έχουµε δείξει ότι δεν υπάρχει σαφής συσχέτιση µεταξύ των επιπέδων της 
πλακουντιακής CRH και αυτών της ACTH ή της κορτιζόλης πλάσµατος της 
µητέρας κατά το 3ο τρίµηνο. Το κύριο ερέθισµα για την δραστηριότητα του 
µητρικού ΥΥΕ άξονα κατά την εγκυµοσύνη είναι η CRH του πλακούντα. H CRH 
επάγει την αγγειοδιαστολή των αρτηριών της µήτρας και ρυθµίζει την εµβρυο-
πλακουντική κυκλοφορία µέσω της ενεργοποίησης της οδού του ΝΟ/cGMP.
 Kατά τη διάρκεια της κύησης, οι διαστάσεις της υπόφυσης της µητέρας αυ-
ξάνουν περίπου κατά το 1/3 κυρίως λόγω της υπερπλασίας των γαλακτοτρόπων 
κυττάρων. Οι υποφυσιακές ορµόνες ασκούν µικρή επίδραση στην κύηση µετά 
την επίτευξη της εµφύτευσης. Ωστόσο, οι φυσιολογικοί νευροενδοκρινικοί ρυθ-
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µιστικοί µηχανισµοί παραµένουν ακέραιοι. Η έκκριση της ACTH από την υπό-
φυση αυξάνει, ωστόσο οι τιµές στο πλάσµα παραµένουν εντός φυσιολογικών 
ορίων και ακολουθούν παράλληλα την αύξηση των επιπέδων της ελεύθερης και 
ολικής κορτιζόλης πλάσµατος της µητέρας (Εικ.3). Η κυκλοφορούσα ελεύθερη 
CRH του πλακούντα συµβάλλει στην αύξηση της ACTH και την υπερκορτιζο-
λαιµία της κύησης. Ο νυχθηµερήσιος ρυθµός έκκρισης της ACTH διατηρεί-
ται κατά την κύηση, παρά την καταστολή της µητρικής υποθαλαµικής CRH. Ο 
ρυθµός αυτός οφείλεται πιθανώς στη νυχθηµερήσια εκκριση της AVP από τον 
µικροκυτταρικό παρακοιλιακό πυρήνα του υποθαλάµου. Στο αµνιακό υγρό η συ-
γκέντρωση της ACTH αυξάνει φθάνοντας στη µέγιστη τιµή στις αρχές του 3ου 
τριµήνου, ενώ µετά ακολουθεί σταθερή ή ελαφρά πτωτική πορεία. Στα τελευταία 
στάδια της κύησης, παρατηρείται καταστολή της απάντησης της υποφυσιακής 
ACTH της µητέρας στη CRH λόγω της απευαισθητοποίησης των κορτικοτρό-
πων κυττάρων της υπόφυσης από την υπερκορτιζολαιµία.
 Τα επινεφρίδια σταδιακά υπερτρέφονται κατά τη διάρκεια της κύησης. Η πα-
ραγωγή κορτιζόλης από τη στηλιδωτή ζώνη αυξάνει λόγω αύξησης της µη-
τρικής ACTH. Η κορτιζόλη πλάσµατος (ολική και ελεύθερη) αυξάνει σταθερά 
φθάνοντας σε µέγιστα επίπεδα στο 3ο τρίµηνο (Εικ.3), όπου παρατηρούνται 
τιµές 2-3 φορές πολλαπλάσιες των επιπέδων προ της κύησης. Παρόµοια επί-
πεδα παρατηρούνται στη νόσο του Cushing, τη µείζονα κατάθλιψη, τη νευρική 
ανορεξία και την υπερβολική άσκηση. Η υπερκορτιζολαιµία αυτή, όµως, δεν 
εκφράζεται τόσο έντονα κλινικά λόγω του διπλασιασµού της συγκέντρωσης της 
σφαιρίνης που συνδεέται µε τα κορτικοστεροειδή (CBG), που µε τη σειρά της 
οφείλεται στην επαγωγή της ηπατικής παραγωγής της από τα αυξηµένα επίπεδα 
των οιστρογόνων στην κύηση. Η αύξηση της CBG ελαττώνει τον καταβολισµό 
της κορτιζόλης στο ήπαρ µε αποτέλεσµα το διπλασιασµό του χρόνου ηµίσειας 
ζωής της κορτιζόλης στο πλάσµα. Η νυχθηµερήσια διακύµανση των επιπέδων 
της κορτιζόλης πλάσµατος διατηρείται στην κύηση και οφείλεται στη διατήρηση 
του νυχθηµερήσιου ρυθµού της ACTH της µητέρας. Τα επίπεδα της κορτιζόλης 
στο αµνιακό υγρό ακολουθούν εκείνα του πλάσµατος. 

3. ΕΜΒΡΥΪΚΟΣ - ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΥΥΕ ΑΞΟΝΑΣ

Η δραστηριότητα του ΥΥΕ άξονα σε συνεργασία µε εκείνη του πλακούντα είναι 
απαραίτητη για την ανάπτυξη, την ωρίµαση και την οµοιοστασία του εµβρύου 
και τελικά για την προετοιµασία που θα εξασφαλίσει την επιβίωση του νεογέν-
νητου. Η εµβρυϊκή υπόφυση ωριµάζει πρώτη, ενώ η δραστηριότητα του ΥΥΕ 
άξονα του εµβρύου ξεκινά στο µέσο της κύησης. Η CRH ανιχνεύεται στον 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ MAΣΤΟΡΑΚΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΝΑΡ∆Η: ΥΠΕΡΚΟΡΤΙΖΟΛΑΙΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ



-48-

εµβρυϊκό υποθάλαµο ήδη από την 12η βδοµάδα. Τα επίπεδα της CRH είναι 
κατά 30% χαµηλότερα σε σχέση µε τα επίπεδα του πλάσµατος στη µητέρα. Το 
ελεύθερο κλάσµα της CRH προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από τον πλακού-
ντα. Η έκκριση της CRH από τον πλακούντα στο εµβρυϊκό διαµέρισµα γίνεται 
µε πιο αργό ρυθµό. Η AVP, βασικός ρυθµιστής της λειτουργίας του ΥΥΕ άξονα, 
συνήθως ανιχνεύεται στις εµβρυϊκές µεµβράνες κατά την 11η µε 12η βδοµάδα και 
αυξάνει στις επόµενες 11 µε 16 βδοµάδες της κύησης. Ωστόσο ο ακριβής ρόλος 
της παραµένει αδιευκρίνιστος. Ο τοκετός φαίνεται ότι αποτελεί ερέθισµα για την 
έκκριση της AVP από το έµβρυο. 
 Η παραγόµενη από τον εµβρυϊκό υποθάλαµο και τον πλακούντα CRH διεγεί-
ρει τη σύνθεση ACTH από την υπόφυση του εµβρύου. Η ACTH ανιχνεύεται στο 
έµβρυο από τη 12η βδοµάδα, εµφανίζει µέγιστη συγκέντρωση τη 34η βδοµάδα 
περίπου και σχετική ελάττωση στα τελικά στάδια της κύησης. Η ACTH ελέγχει 
τη λειτουργική ανάπτυξη του φλοιού των επινεφριδίων του εµβρύου, παίζοντας 
ρόλο στην αγγειογένεση και την έκφραση των ενζύµων που είναι υπεύθυνα για 
τη στεροειδογένεση.
  Τα επινεφρίδια του εµβρύου έχουν τεράστιες διαστάσεις συγκριτικά µε εκεί-
νες στην ενήλικη ζωή. Τα ένζυµα της στεροειδογένεσης είναι αυξηµένα στα 
επινεφρίδια του εµβρύου. Το εµβρυϊκό επινεφρίδιο χαρακτηρίζεται από την πα-
ρουσία της εµβρυϊκής ζώνης. Η τελευταία αποτελεί το βασικό τόπο σύνθεσης 
της DHEAS, του υποστρώµατος δηλαδή της σύνθεσης των οιστρογόνων στον 
πλακούντα. Στη µεταβατική ζώνη των επινεφριδίων του εµβρύου γίνεται de novo 
σύνθεση κορτιζόλης µετά την 28η βδοµάδα της κύησης. Παρά το ότι οι δια-
κυµάνσεις των επιπέδων της κορτιζόλης στο έµβρυο οφείλονται κατά το 1/3 σε 
αντίστοιχες διακυµάνσεις της κορτιζόλης της µητέρας, η εµβρυϊκή απάντηση 
στο στρες είναι ανεξάρτητη της απάντησης της µητέρας. Στα επινεφρίδια του 
εµβρύου χρησιµοποιούνται οι µεγάλες ποσότητες προγεστερόνης που συντίθε-
νται στον πλακούντα προς παραγωγή κορτιζόλης. 
 Το έµβρυο προστατεύεται από την υπερκορτιζολαιµία της µητέρας κατά την 
κύηση, χάρη στη δραστηριότητα της 11β-υδρόξυ-στερόειδο-αφυδρογενάσης τύ-
που 2 (11β-HSD 2) του πλακούντα. Το ένζυµο αυτό εξασφαλίζει πολύ χαµηλό-
τερα επίπεδα κορτιζόλης στο έµβρυο σε σχέση µε τη µητέρα, καταλύοντας τη 
µετατροπή της κορτιζόλης της µητέρας σε κορτιζόνη. Τα 3/4 της συγκέντρωσης 
της κορτιζόλης πλάσµατος του εµβρύου προέρχονται από τα εµβρυϊκά επινε-
φρίδια. Στα τελικά στάδια της κύησης παρατηρείται αντιστροφή της µετατροπής 
της κορτιζόλης σε κορτιζόνη προς την κατεύθυνση της παραγωγής της κορτι-
ζόλης, προς όφελος της εµβρυϊκής ανάπτυξης και ιδιαίτερα της ωρίµασης των 
πνευµόνων. ∆ιαταραχή της λειτουργίας του ενζύµου µε συνακόλουθη αυξηµένη 
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έκθεση του εµβρύου στα γλυκοκορτικοειδή παρατηρείται στην προεκλαµψία και 
την ενδοµήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης, καταστάσεων που σχετίζονται µε 
πρόωρο τοκετό. Επιπρόσθετα, η ενεργοποίηση του εµβρυϊκού ΥΥΕ άξονα, ως 
απάντηση στον υποσιτισµό του εµβρύου, διαταράσσει το φυσιολογικό προ-
γραµµατισµό της λειτουργίας των οργάνων του, µε απώτερες επιδράσεις στην 
ενήλικη ζωή (πχ. εµφάνιση µεταβολικού συνδρόµου). Η προ-εµβρυϊκή ή µετα- 
εµβρυϊκή έκθεση στα κορτικοστεροειδή προκαλεί µόνο παροδική καταστολή 
του ΥΥΕ άξονα, η λειτουργία του οποίου αποκαθίσταται σε διάστηµα λίγων 
βδοµάδων µετά την αποστέρηση των κορτικοστεροειδών. Ωστόσο, η υπερβο-
λική χρήση των κορτικοστεροειδών στην εγκυµοσύνη συνοδεύεται από χαµηλό 
βάρος γέννησης, υπεργλυκαιµία και υπερινσουλιναιµία. Τα κορτικοστεροειδή 
έχουν, επίσης, συνδεθεί µε αλλαγές της συµπεριφοράς κατά την διάρκεια της 
ζωής, λόγω πιθανώς του αναπρογραµµατισµού του παιδικού ΥΥΕ άξονα. Στα 
βρέφη γυναικών που ανέπτυξαν µετατραυµατικό σύνδροµο στρες στην εγκυµο-
σύνη, έχουν παρατηρηθεί χαµηλότερα βασικά επίπεδα κορτιζόλης.
 Η γέννηση αποτελεί µια πολύ στρεσσογόνο κατάσταση για το νεογνό και 
η επαρκής έκκριση της κορτιζόλης από τα επινεφρίδια δίνει την δυνατότητα 
προσαρµογής από το ενδοµήτριο περιβάλλον στην εξωµήτριο ζωή. Παρά το 
ριζικό ανασχηµατισµό του επινεφριδικού φλοιού και τη σταδιακή συρρίκνωση 
της εµβρυϊκής ζώνης, που παρατηρείται µετά τον τοκετό, δεν υπάρχουν ενδεί-
ξεις συνοδού επινεφριδικής ανεπάρκειας στα παιδιά που γενιούνται τελειόµηνα. 
Τα πρόωρα και χαµηλού βάρους παιδιά επίσης εµφανίζουν επαρκή υποφυσια-
κή λειτουργία. Εντούτοις, παρουσιάζουν χαµηλά βασικά επίπεδα κορτιζόλης ή 
ελαττωµένη απάντηση µετά από διέγερση µε ΑCTH. Η αύξηση των πρόδροµων 
µορφών της κορτιζόλης στα παιδιά αυτά, υποδεικνύει ανωριµότητα των επι-
νεφριδίων µε ελαττωµένη δραστηριότητα των ενζύµων της στεροειδογένεσης. 
Υποστηρίζεται ότι τα παιδιά αυτά δεν είναι ικανά να αναγνωρίσουν τα ερεθίσµα-
τα στρες ή ότι δεν υπάρχει ικανοποιητική εκκρίση CRH από τον υποθάλαµο ως 
απάντηση στο στρες. 

4. ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΥΥΕ, ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΚΕΤΟΣ

Ο ΥΥΕ άξονας ενεργοποιείται κατά τον τοκετό. Τα επίπεδα της CRH, της ACTH 
και της κορτιζόλης στο πλάσµα αυξάνουν στον τοκετό και ακολούθως πέφτουν 
στα προ τοκετού επίπεδα 1-4 µέρες µετά τον τοκετό. Τα επίπεδα της ελεύθερης 
CRH κορυφώνονται 48 ώρες προ του τοκετού και µειώνονται κατά τη διάρκεια 
του, γεγονός που υπογραµµίζει το ρόλο της CRH στον τοκετό. Ο τοκετός είναι 
µια κατάσταση οξέος στρες και η ACTH στο πλάσµα της µητέρας αυξάνει σε 
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10πλάσια επίπεδα σε σχέση µε τα προ του τοκετού επίπεδα, γεγονός που δεί-
χνει ότι ο µητρικός ΥΥΕ άξονας δεν είναι πλήρως κατεσταλµένος. Η ACTH δεν 
διέρχεται από τον πλακούντα και παρατηρείται διπλάσια κλίση συγκέντρωσης 
στον οµφάλιο λώρο. Εντούτοις τα επίπεδα ACTH και κορτιζόλης πλάσµατος 
δεν συσχετίζονται κατά τον τοκετό. Επιπρόσθετα, τα επίπεδα της ACTH δεν 
συσχετίζονται µε την έκβαση της κύησης, τη διάρκεια της κύησης ή το βάρος 
του νεογέννητου. Σε πρωτοτόκες µε φυσιολογική εγκυµοσύνη, τα επίπεδα της 
ACTH αυξάνουν όταν ο διακολπικός τοκετός δεν εξελίσσεται επιτυχώς. Μελέ-
τες δείχνουν ότι ο κολπικός τοκετός σχετίζεται µε υψηλότερα επίπεδα κορτιζό-
λης συγκριτικά µε την καισαρική τοµή. Αντίστοιχα, τα επίπεδα της ACTH, της 
β-ενδορφίνης και της β-λιποτροπίνης είναι υψηλότερα µετά από κολπικό τοκετό 
σε σχέση µε την καισαρική τοµή.
 Συµφώνα µε την υπόθεση της παρουσίας ενός βιολογικού ρολογιού κατα 
τη διάρκεια της κύησης, που αρχίζει τη λειτουργία του από τα αρχικά στάδια 
της, η CRH του πλακούντα αποτελεί τον αφέτη χρόνου και καθορίζει την εξέ-
λιξη της κύησης και πιθανώς τον χρόνο του τοκετού (προώρος-φυσιολογικός-
παράταση). Λαµβάνοντας υπόψη τη διακύµανση των επιπέδων της CRH και την 
ακόλουθη πτώση των επιπέδων της CRH bp, που αυξάνουν τη βιοδιαθεσιµό-
τητα της CRH, έχει υποτεθεί η άµεση “δίκην σκανδάλης” επίδραση αυτής στην 
έναρξη του τοκετού. Kατά τον τοκετό, αυξάνουν σηµαντικά οι τύπου 1 υποδο-
χείς της CRH στο µυοµήτριο και τις εµβρυϊκές µεµβράνες. Κατά τις τελευταίες 
ώρες προ της γέννησης, η συγκέντρωση της εµβρυϊκής ελεύθερης κορτιζόλης 
αυξάνει απότοµα, λόγω του ότι η παραγωγή της κορτιζόλης από τα επινεφρίδια 
του εµβρύου υπερβαίνει τη δυνατότητα σύνδεσης της CBG. Η κορτιζόλη αντα-
γωνίζεται την προγεστερόνη στη ρύθµιση του γονιδίου της CRH στον πλακού-
ντα κατά το τέλος της κύησης, όπου αντίθετα από ό,τι συµβαίνει στην υπόφυση 
η κορτιζόλη δρα ευοδωτικά στην έκκριση της πλακουντιακής CRH. Η κορτιζόλη 
δρα ακυρώνοντας την ανασταλτική δράση της προγεστερόνης στα ένζυµα που 
ενεργοποιούν τις προσταγλανδίνες, παίζοντας ρόλο στη ρύθµιση του χρόνου 
του τοκετού. Τα επινεφρίδια του εµβρύου απαντούν στην παραγόµενη από την 
εµβρυϊκή υπόφυση ACTH και τη CRH του πλακούντα, µε την παραγωγή θειϊκής 
δεϋδροεπιανδροστερόνης (DHEA-S). H DHEA-S µε τη σειρά της αρωµατοποι-
είται στον πλακούντα σε οιστρογόνα (Εικ.4). Η τοπική αύξηση συγκέντρωσης 
των οιστρογόνων στο αµνιακό υγρό ή η αύξηση του πηλίκου οιστρογόνων/προ-
γεστερόνης ευοδώνει τις συσπάσεις του µυοµητρίου. Οι ουροκορτίνες (UCN), 
που ανήκουν στην οικογένεια των πεπτιδίων της CRH και δρουν µέσω των υπο-
δοχέων της, εµφανίζουν σταθερά επίπεδα στο πλάσµα µέχρι τον τοκετό οπότε 
και αυξάνονται. Οι UCN ευοδώνουν τις συσπάσεις του µυοµητρίου. Το έµβρυο 
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σηµατοδοτεί πιθανόν την έναρξη του τοκετού µέσω της αυξηµένης έκκρισης 
της επιφανειοδραστικής πρωτεΐνης Α (Surfactant Protein A – SP A) από τους 
πνευµόνες στο αµνιακό υγρό. Η πρωτεΐνη αυτή ενεργοποιεί τα µακροφάγα του 
αµνιακού υγρού µε αποτέλεσµα την αύξηση της σύνθεσης της ΙL-1β και την εύο-
δωση των συσπάσεων του µυοµητρίου (εικ.4). Κατά τον τοκετό η CRH διαµερι-
σµατοποιεί πιθανόν την απάντηση του µυοµητρίου ευοδώνοντας τις συσπάσεις 
στον πυθµένα της µήτρας µέσω της σύνθεσης των προσταγλανδινών (Pg F2a), 
ενώ προκαλεί χαλάρωση του κατώτερου τµήµατος της µήτρας.
 Ο τράχηλος, στον οποίο πρόσφατα βρέθηκε ότι εκφράζονται οι υποδοχείς 
της CRH τύπου 1 και 2 , αποτελεί στόχο δράσης της CRH. Η συγκέντρωση της 
CRH στον τράχηλο εµφανίζει µέγιστα επίπεδα προ του τοκετού. Στον τοκετό 
παρατηρείται αύξηση των τύπου 1 υποδοχέων της CRH, προς τα κάτω ρύθµιση 
των τύπου 2 υποδοχέων και ελάττωση της CRH bp, ανεξάρτητα από την ηλικία 
της κύησης. Είναι γνωστό ότι τα οιστρογόνα, η προγεστερόνη, οι κυτοκίνες, 
οι προσταγλανδίνες και το ΝΟ συµµετέχουν στην αναδιαµόρφωση του εξω-
κυττάριας ύλης και την ωρίµαση του τραχήλου. Η διαδικασία αυτή µπορει να 
θεωρηθεί ως µια φλεγµονώδης αντίδραση που σχετίζεται µε αυξηµένα επίπεδα 
κυτοκινων τόσο στο φυσιολογικό όσο και τον πρόωρο τοκετό. Η CRH µπορεί 
να παίζει ρόλο στην ωρίµαση του τραχήλου µέσω της αύξησης των προστα-
γλανδινών PGE2 και PGF2α, της συνθετάσης του ΝΟ ή των µεταλλοπρωτεϊ-
νασών (ΜΜΡ-9). Η CRH και οι UCN διεγείρουν την έκκριση µεταλλοπρωτε-
ϊνασών (ΜΜΡ-9) από τη χοριακή τροφοβλάστη, το αµνιακό επιθήλιο και τη 
συγκυτιοτροφοβλάστη, ενώ αντίθετα οι ανταγωνιστές των υποδοχέων της CRH 
την αναστέλλουν. Τοπική αύξηση της δραστηριότητας των µεταλλοπρωτεϊνα-
σών (ΜΜΡ) στον πλακούντα και τις εµβρυϊκές µεµβράνες οδηγεί στη ρήξη των 
µεµβρανών σηµατοδοτώντας την έναρξη του τοκετού. 
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Εικόνα 4: Σχέσεις μεταξύ της πλακουντιακής CRH, της εμβρυϊκής ACTH, της 
κορτιζόλης και της DHEAS με τελικό αποτέλεσμα την αρωματοποίηση της τελευταίας 

στον πλακούντα προς οιστρογόνα κατά την περίοδο του τοκετού. Η τελευταία 
ενεργοποιεί τους υποδοχείς οκυτοκίνης, την παραγωγή προσταγλανδινών και τους 

δεσμούς μεταξύ των μυϊκών ινών του μυομητρίου διευκολύνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο 
τον τοκετό. Οι πνεύμονες του εμβρύου εκκρίνουν την επιφανειοδραστική πρωτεΐνη 
Α (SP-A) στο αμνιακό υγρό με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των μακροφάγων και 
τη μετανάστευση τους στη μήτρα, όπου παράγουν αυξημένα ποσά IL-1β τα οποία 

ευοδώνουν τον τοκετό.

5. ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ

5.1. CUSHING ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

Το σύνδροµο Cushing κατά την εγκυµοσύνη αποτελεί µια σπάνια κατάσταση 
ενδογενούς υπερκορτιζολαιµίας γιατί όταν εµφανίζεται η σύλληψη είναι σχε-
δόν αδύνατη (καταστολή της έκκρισης των γοναδοτροφινών και διαταραχή της 
ωοθηκικής λειτουργίας και της ωοθυλακιορρηξίας). Η αραιόαµηνόρροια, που 
σχετίζεται άµεσα µε την υπογονιµότητα, παρατηρείται στο 75% των γυναικών 
αναπαραγωγικής ηλικίας µε διαγνωσµένο σύνδροµο Cushing, που δεν έχουν 
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λάβει θεραπεία. Επιπρόσθετα, η υπερκορτιζολαιµία κατά τις 3 πρώτες βδοµάδες 
µετά τη σύλληψη έχει συσχετισθεί µε αυξηµένη πιθανότητα αυτόµατης αποβο-
λής. Οι πιθανοί παθοφυσιολογικοί µηχανισµοί περιλαµβάνουν την κατασταλτική 
δράση της κορτιζόλης στην παραγωγή της προγεστερόνης από το ωχρό σω-
µάτιο, την καταστόλη της στερεοειδογένεσης µέσω της προς τα κάτω ρύθµισης 
των υποδοχέων της CRH στην ωοθήκη, την αναστροφή του λόγου των Th1/
Th2 κυτοκινών που συσχετίζεται µε χαµηλά επίπεδα προγεστερόνης, και την 
πρόωρη εκφύλιση της αρχόµενης τροφοβλάστης.
 Όσον αφορά στην αιτιολογία του Cushing στην εγκυµοσύνη, η αναλογία της 
πρωτοπαθούς επινεφριδικής βλάβης είναι αυξηµένη καθώς τα αδενώµατα και 
τα καρκινώµατα των επινεφριδίων απαντούν στο 60% των περιπτώσεων, ενώ οι 
ογκοί της υπόφυσης, που αποτελούν τη συνηθέστερη αιτία του Cushing εκτός 
κύησης, απαντούν στο 1/3 των περιπτώσεων (Πιν. 1). Η διαφοροποίηση αυτή 
οφείλεται πιθανώς στο ότι η αυξηµένη παραγωγή κορτιζόλης στα µη εξαρτώµε-
να από την κορτικοτροπίνη αδενώµατα των επινεφριδίων δεν συνοδεύεται από 
αντίστοιχη αύξηση της παραγωγής ανδρογόνων τα οποία διατηρούνται σε φυ-
σιολογικά ή χαµηλά επίπεδα χωρίς να βλάπτεται η ωοθυλακιορρηξία. Αντίθετα, 
οι ασθενείς µε εξαρτώµενη από την ACTH υπερπλασία των επινεφριδίων και 
καρκίνωµα των επινεφριδίων, εµφανίζουν συνηθέστερα υπερκορτιζολαιµία µε 
συνοδό υπερανδρογοναιµία και αµηνόρροια.

Πίνακας 1: Αιτιολογία του συνδρόμου Cushing στην εγκυμοσύνη.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
  
Αδενώµα επινεφριδίων 46% 
Καρκίνωµα επινεφριδίων 10% 
Αδένωµα της υπόφυσης 33% 
Φαιοχρωµοκύτωµα 0.8% 
Μη εξαρτώµενη υπερπλασία επινεφριδίων 3% 
Έκτοπη έκκριση ACTH 3% 
Άγνωστη 3% 

Εκτός από τις περιπτώσεις εγκυµοσύνης γυναικών µε ιστορικό Cushing, αναφέ-
ρονται περιπτώσεις εµφάνισης του Cushing κατά την κύηση και αποδροµής του 
συνδρόµου στη λοχεία, καθώς και επανεµφάνισης του σε επόµενες κυήσεις, 
που υποδεικνύουν ότι σε ορισµένες περιπτώσεις η κύηση µπορεί να προκαλέσει 
την εµφάνιση του Cushing. Οι πιθανοί παθοφυσιολογικοί µηχανισµοί περιλαµ-
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βάνουν την παραγωγή της πλακουντιακής CRH, τη διέγερση των υποδοχέων 
LH / hCG στο φλοιό των επινεφριδίων και την οιστρογονοεξαρτώµενη λοβιακή 
υπερπλασία των επινεφριδίων.
 Η διάγνωση του Cushing στην κύηση προϋποθέτει την επιβεβαίωση της παθο-
λογικής ενδογενούς υπερκορτιζολαιµίας και τον προσδιορισµό της πηγής αυτής 
µε στόχο την κατάλληλη θεραπεία. Η διάγνωση µπορεί εύκολα να διαφύγει της 
κλινικής υποψίας λόγω της αλληλοεπικάλυψης της κλινικής εικόνας του συνδρό-
µου µε συµπτώµατα και σηµεία που συνοδεύουν συχνά την κύηση, όπως είναι η 
σηµαντική αύξηση του σωµατικού βάρους, οι ραβδώσεις και η υπέρχρωση του 
δέρµατος, η αύξηση της αρτηριακής πίεσης, η εύκολη κόπωση, η αδυναµία και 
οι συναισθηµατικές διαταραχές.. Η εργαστηριακή, επίσης, διάγνωση είναι συχνά 
δυσχερής λόγω των ορµονικών και βιοχηµικών µεταβολών που παρατηρούνται 
φυσιολογικά στην εγκυµοσύνη. Η εγκυµοσύνη συνοδεύεται από αύξηση των επι-
πέδων της ολικής και ελεύθερης κορτιζόλης ορού, της ACTH του πλάσµατος 
και της ελεύθερης κορτιζόλης ούρων 24ώρου. Τα επίπεδα ολικής και ελεύθερης 
κορτιζόλης αίµατος και ούρων αυξάνουν στην κύηση σε επίπεδα 2-3 φορές των 
φυσιολογικών, µε αποτέλεσµα την αλληλοεπικάλυψη µε τα αντίστοιχα παθολογι-
κά επίπεδα που παρατηρούνται στο Cushing. Έχει προταθεί ότι τιµή ελεύθερης 
κορτιζόλης ούρων 24ώρου κατά το 2ο και 3ο τρίµηνο της κύησης 3 φορές 
πάνω από τις ανώτερες φυσιολογικές τιµές ως ενδεικτική του Cushing στην 
εγκυµοσύνη. Ο νυχθηµερήσιος ρυθµός έκκρισης της κορτιζόλης διατηρείται, 
ωστόσο η µεσονύκτια µέτρηση της κορτιζόλης πλάσµατος ή σιέλου δεν χρησι-
µοποιείται στην κύηση.
  Όπως είναι γνωστό, η καταστολή των επιπέδων της ACTH διακρίνει τις 
ασθενείς µε αυτόνοµο αδένωµα των επινεφριδίων από εκείνες µε σ. Cushing 
εξαρτώµενο από την ACTH. Η υπερκορτιζολαιµία που παρατηρείται φυσιο-
λογικά στην κύηση συνοδεύεται από αύξηση των επιπέδων της ACTH, λόγω 
της πλακουντιακής CRH που δεν καταστέλεται από την κορτιζόλη. Τα επίπεδα 
της ACTH αυξάνουν σταδιακά κατά την κύηση και γίνονται µέγιστα κατά τον 
τοκετό. Εποµένως, οι έγκυες ασθενείς µε σ. Cushing επινεφριδικής αιτιολογίας 
δεν εµφανίζουν πάντα ελαττωµένα επίπεδα ACTH µε αποτέλεσµα η χρήση των 
διαγνωστικών για το Cushing ουδών των επιπέδων της ACTH στην κύηση να 
οδηγούν συχνά σε ψευδώς αρνητικά αποτελέσµατα.
 Η χρήση της δοκιµασίας καταστολής µε δεξαµεθαζόνη χαµηλής δοσολογίας 
περιορίζεται στην εγκυµοσύνη λόγω του υψηλού ποσοστού των ψευδώς θετικών 
αποτελεσµάτων, τα οποία αποδίδονται στην αύξηση των επιπέδων της CBG 
λόγω της αύξησης των οιστρογόνων, στη διαταραχή της καταστολής του µη-
τρικού ΥΥΕ άξονα, στην παραγωγή της πλακουντιακής CRH που δεν υπόκειται 
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στους µηχανισµούς παλίνδροµης αλληλορύθµισης, στην πιθανή αντιπρογεστε-
ρονική δράση των γλυκοκορτικοειδών και στην ανθεκτικότητα των ιστών στην 
κορτιζόλη. Η χρήση της δοκιµασίας καταστολής µε δεξαµεθαζόνη υψηλής δο-
σολογίας µπορεί ωστόσο να είναι χρήσιµη στη διαφορική διάγνωση της νόσου 
από το σ. Cushing στην κύηση. Η χρησιµότητα της δοκιµασίας περιορίζεται 
καθώς ενώ η καταστολή της υπερκορτιζολαιµίας υποδεικνύει νόσο του Cushing, 
η έλλειψη καταστολής της κορτιζόλης δεν αποκλείει το µη εξαρτώµενο από την 
ACTH σ. Cushing.
 Το Cushing στην εγκυµοσύνη συσχετίζεται µε σηµαντική µητρική και βρεφική 
νοσηρότητα και θνησιµότητα, διαταραχή της εµβρυϊκής ανάπτυξης και αλλοίω-
ση του µαιευτικού αποτελέσµατος (Πιν. 2). Οι έγκυες µε σ. Cushing εµφανίζουν 
συχνότερα αρτηριακή υπέρταση και προεκλαµψία σε ποσοστό 68% και 14% αντί-
στοιχως, καθώς και διαταραχή του µεταβολισµού της γλυκόζης και σακχαρώδη 
διαβήτη σε ποσοστό 25%. Σπανιότερα το σ. Cushing στην κύηση συνοδεύεται 
από καρδιακή κάµψη και θάνατο της µητέρας. Έχουν παρατηρηθεί, επίσης, µυ-
οπάθεια, ευκαιριακές λοιµώξεις και δυσκολία στην επούλωση του τραύµατος. 
Όσον αφορά στο έµβρυο και το µαιευτικό αποτέλεσµα, παρά το ότι η δράση 
της 11-β-υδρόξυ-στεροειδοδεϋδρογενάσης του πλακούντα προστατεύει µερικώς 
το έµβρυο από την υπερκορτιζολαιµία, µετατρέποντας το 85% της κορτιζόλης 
πλάσµατος της µητέρας στη βιολογικά ανενεργή κορτιζόνη, η υπερκορτιζολαι-
µία του Cushing συσχετίζεται µε καθυστέρηση της ενδοµήτριας ανάπτυξης (21% 
των περιπτώσεων), αυξηµένη συχνότητα αυτόµατων αποβολών και πρόωρου 
τοκετού (περίπου 50% των περιπτώσεων) καθώς και αυξηµένη περιγεννητική 
θνησιµότητα. Σπάνια παρατηρείται επινεφριδική ανεπάρκεια του νεογνού. 

Πίνακας 2: Συχνότητα των επιπλοκών του Cushing στην κύηση.

Μητέρα Κύηµα

Υπέρταση (68%) Προωρότητα (43%)
Σακχ. ∆ιαβήτης – ∆ιαταραχή της ανοχής  Αυτόµατη αποβολή – ενδοµήτριος εµβρυϊκός 
της γλυκόζης (25%) θάνατος (6%)
Προεκλαµψία (14%) Θνησιγενές έµβρυο (5%)
Οστεοπόρωση (5%) IUGR (21%)
Καρδιακή κάµψη (3%) Επινεφριδική ανεπάρκεια (2%)
Ψυχιατρικές διαταραχές (4%) Ενδοκοιλιακή εγκεφαλική αιµορραγία (2%)
Επιµόλυνση τραύµατος (2%) Οξεία ηπατίτιδα (<1%)
Θνητότητα (2%) Σηπτική γαστροεντερίτιδα (<1%)
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H κύηση που επιπλέκεται µε την υπερκορτιζολαιµία του σ. Cushing χαρακτηρί-
ζεται ως υψηλού κινδύνου. Η µεταβολική δραστηριότητα του πλακούντα ασκεί 
προστατευτική δράση στο έµβρυο, περιορίζοντας την επιζήµια δράση της υπερ-
κορτιζολαιµίας. Ωστόσο όσο η υπερκορτιζολαιµία επιµένει η πρόγνωση καθί-
σταται πιο δυσµενής. Η αυξηµένη κλινική υποψία της σπάνιας αυτής νόσου στην 
κύηση επιτρέπει την έγκαιρη παρέµβαση και τη βελτίωση της πρόγνωσης για τη 
µητέρα και το έµβρυο. Η θεραπεία του Cushing στην κύηση δεν συνοδεύεται 
από ελάττωση της συχνότητας της ενδοµήτριας καθυστέρησης της ανάπτυξης 
του εµβρύου ή της συχνότητας του πρόωρου τοκετού, ωστόσο συνοδεύεται από 
ελάττωση του ποσοστού των θνησιγενών εµβρύων (περίπου 10%). Η συντηρητι-
κή και φαρµακευτική αντιµετώπιση της υπερκορτιζολαιµίας του συνδρόµου στην 
εγκυµοσύνη συνοδέυεται σε αρκετές περιπτώσεις από ικανοποιητικό µαιευτικό 
αποτέλεσµα, ωστόσο η συντηρητική θεραπεία από µόνη της δε δύναται να απο-
κλείσει τον κίνδυνο σηµαντικών επιπλοκών. Η χειρουργική θεραπεία αποτελεί 
την ενδεδειγµένη θεραπεία του σ. Cushing στην εγκυµοσύνη. Η χειρουργική 
εξαίρεση των επινεφριδικών όγκων και η διασφηνοειδής αφαίρεση των όγκων 
της υπόφυσης συνοδεύονται από υψηλό ποσοστό γέννησης ζώντων εµβρύων 
(περίπου 87%). Η χειρουργική θεραπεία αποτελεί τη θεραπεία εκλογής σε όλα 
τα στάδια της εγκυµοσύνης, µε εξαίρεση τα τελικά στάδια του 3ου τριµήνου, ενώ 
η χειρουργική θεραπεία των όγκων των επινεφριδίων ιδανικά πραγµατοποιείται 
στο 2ο τρίµηνο της κύησης. Η φαρµακευτική θεραπεία αποτελεί θεραπεία 2ης 
εκλογής επί αδυναµίας χειρουργικής επέµβασης και περιορίζεται στη χρήση 
της µετυραπόνης και σπανιότερα της κετοκοναζόλης. Στις ασθενείς µε όγκο 
της υπόφυσης που λαµβάνουν ακτινοβολία, η µετυραπόνη µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί κατά τη διάρκεια ή µετά το πέρας της ακτινοθεραπείας µε στόχο τον 
καλύτερο έλεγχο της υπερκορτιζολαιµίας.

5.2. ΥΥΕ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ

Ο ΥΥΕ άξονας συµµετέχει στην απάντηση της εγκυµονούσας σε ερεθίσµα-
τα στρες. Το µητρικό στρες στην κύηση συσχετίζεται µε τον πρόωρο τοκετό. 
Ο πρόωρος τοκετός συσχετίζεται µε αυξηµένα επίπεδα CRH πλάσµατος. Εχει 
προταθεί ότι ο χρόνος του τοκετού µπορεί να καθορισθεί από την ενεργο-
ποίηση του ΥΥΕ άξονα. Ο πλακούντας είναι όργανο ευαίσθητο σε ερεθίσµατα 
στρες. Όπως ήδη αναφέρθηκε, σε αντίθεση µε την ανασταλτική δράση των γλυ-
κοκορτικοειδών στο γονίδιο της CRH στον υποθάλαµο, τα γλυκοκορτικοειδή 
που παράγονται στα επινεφρίδια της µητέρας διεγείρουν τη σύνθεση CRH από 
τον πλακούντα. Αυτή η θετική παλίνδροµη αλληλορύθµιση εµπεριέχει τόσο ένα 
σήµα προς το έµβρυο (αυξηµένα επίπεδα κορικοστεροειδών) ότι το περιβάλλον 
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που το φιλοξενεί (η µητέρα) απειλείται και πιθανώς περιορίζεται η επιβίωση του 
εµβρύου, όσο και την απάντηση από την εµβρυοπλακουντική µονάδα (αυξηµένη 
παραγωγή CRH) που επισπεύδει τον τοκετό. Οι γυναίκες που πάσχουν από 
υπέρταση της κύησης εµφανίζουν από την 10η βδοµάδα και µετά υψηλότερα 
επίπεδα CRH πλάσµατος σε σχέση µε τις υγιείς εγκύους. Η ανοξία της προε-
κλαµψίας , η αύξηση των κυκλοφορούντων κυτοκινών ως αποτέλεσµα φλεγµο-
νής και τα αυξηµένα επίπεδα κορτικοστεροειδών που ακολουθούν το σωµατικό 
ή ψυχικό στρες, διεγείρουν την έκκριση CRH από τον πλακούντα και µπορεί 
να οδηγήσουν σε πρόωρο τοκετο (Εικ.5). Είναι γνωστό ότι οι ευοδωτικές της 
φλεγµονής κυτοκίνες TNF-α, IL-1β και IL-6 παίζουν σηµαντικό ρόλο στην έναρξη 
του τοκετού. Στις γυναίκες µε πρόωρο τοκετό έχουν παρατηρηθεί αυξηµένα 
επίπεδα IL-1β και CRH. Στις γυναίκες αυτές υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα 
στην IL-1β και τη CRH, µε την πρώτη να διεγείρει πιθανόν την έκκριση της CRH 
από τον πλακούντα. Αυξηµένα επίπεδα CRH την 33η βδοµάδα σχετίζονται µε 
3.3 φορές µεγαλύτερο κίνδυνο για πρόωρο τοκετό και µε 3.6 φορές µεγαλύτερο 
κίνδυνο εµφάνισης ενδοµήτριας καθυστέρησης της ανάπτυξης. Ωστόσο, φαί-
νεται ότι η έναρξη του τοκετού προϋποθέτει την επίτευξη ενός κριτικού ουδού 
επιπέδων της CRH. Η αύξηση της παραγωγής της CRH από τον πλακούντα 
εµφανίζει ταχύτερο ρυθµό µετά την 25η βδοµάδα της κύησης. Ανώµαλη επι-
τάχυνση του ρυθµού αύξησης ή υπερβολικά υψηλά επίπεδα της CRH µετά την 
26η βδοµάδα αλλά όχι νωρίτερα αποτελούν σηµαντικό παράγοντα κινδύνου 
για πρόωρο τοκετό. Τα επίπεδα της CRH την 31η βδοµάδα αποτελούν τον πιο 
αξιόπιστο προγνωστικό δείκτη της διάρκειας της κύησης και του κινδύνου πρό-
ωρου τοκετού. Η κορτιζόλη πλάσµατος την 15η βδοµάδα εµφανίζει στατιστικά 
σηµαντική συσχέτιση µε τα επίπεδα της CRH στο 3ο τρίµηνο. Κάθε µονάδα µε-
ταβολής (µg/dl) της κορτιζόλης την 15η βδοµάδα σχετίζεται µε µεταβολή κατά 
34 µονάδες (pg/ml) της CRH την 31η βδοµάδα. 
 Η CRH και οι UCN συντελούν στη διατήρηση χαµηλών αγγειακών αντιστά-
σεων στην εµβρυοπλακουντική κυκλοφορία. Στην προεκλαµψία παρατηρείται 
αύξηση της CRH και ελάττωση των υποδοχέων της CRH στον πλακούντα, µε 
αποτέλεσµα τη διαταραχή της ισορροπίας ελέγχου του αγγειακού τόνου προς 
την αγγειοσύσπαση. Η ελάττωση της αιµατικής ροής στον πλακούντα σχετίζε-
ται µε υποσιτισµό του εµβρύου και ενδοµήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης. 
Η CRH αναστέλλει τη διείσδυση της τροφοβλάστης µειώνοντας την έκφραση 
του CEACAM-1 (CarcinoEmbryonic Antigen-related Cell Adhesion Molecule 
1) στη συγκυτιοτροφοβλάστη. H διαταραχή της διείσδυσης οδηγεί σε ανώµαλη 
ανάπτυξη του πλακούντα και µπορεί να παίζει ρόλο στην παθοφυσιολογία κατα-
στάσεων όπως η προεκλαµψία και ο στιφρός πλακούντας.
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Εικόνα 5: H αύξηση της πλακουντιακής CRH οδηγεί στον πρόωρο τοκετό. Η 
ανοξία που συνοδεύει την προεκλαμψία και την εκλαμψία, τα αυξημένα επίπεδα 

κυκλοφορούντων ευοδωτικών της φλεγμονής κυτοκινών ως αποτέλεσμα λοίμωξης ή 
φλεγμονής, και τα αυξημένα επίπεδα κορτικοστεροειδών ως απάντηση σε ερεθίσματα 
σωματικού ή ψυχικού στρες, διεγείρουν την έκκριση της CRH από τον πλακούντα και 

μπορεί να οδηγήσουν σε πρόωρο τοκετό. 

5.3. ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙ∆Η ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ

Η προφυλακτική χρήση των κορτικοστεροειδών στις κυήσεις υψηλού κινδύνου 
για πρόωρο τοκετό συστήνεται σε όλες τις περιπτώσεις κατά το διάστηµα µετα-
ξύ της 24ης και 33ης βδοµάδας της εγκυµοσύνης επιταχύνοντας την ωρίµαση 
των εµβρυϊκών πνευµόνων και συµβάλλοντας στη µείωση της εµφάνισης του 
συνδρόµου αναπνευστικής δυσχέρειας. Η χρήση των κορτικοστεροειδών στις 
περιπτώσεις αυτές συνοδεύεται από ελάττωση του κινδύνου εµφάνισης ενδοκοι-
λιακής εγκεφαλικής αιµορραγίας, νεκρωτικής εντεροκολίτιδας και συστηµατικής 
φλεγµονής το πρώτο 48ωρο µετά τον τοκετό. Το µέγιστο θεραπευτικό αποτέ-
λεσµα επιτυγχάνεται εντός 48ωρου και η διάρκεια της δράσης των κορτικοστε-
ροειδών φθάνει τις 7 µέρες, ενώ το µέγιστο θεραπευτικό όφελος παρατηρείται 
κατά τη χορήγηση µεταξύ της 26ης και της 32ης βδοµάδας της κύησης.
 Η χορήγηση των κορτικοστεροειδών προ του τοκετού επιταχύνει την πνευµο-
νική ωρίµαση του εµβρύου µέσω µίας πολύπλοκης αλληλεπίδρασης ορµονικών 
και διακυτταρικών σηµάτων που οδηγούν στη µορφολογική ανάπτυξη των πνευ-
µονοκυττάρων τύπου Ι και τύπου ΙΙ στις κυψελίδες, και την επαγωγή του ενζύµου 
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που διεγείρει τη σύνθεση των φωσφολιπιδίων στα πνευµονοκύτταρα τύπου ΙΙ 
και την παραγωγή του επιφανειοδραστικού παράγοντα. Τα κορτικοστεροειδή 
ελαττώνουν, επίσης, την παραγωγή των δεσµευτικών του επιφανειοδραστικού 
παράγοντα πρωτεϊνών και επάγουν την αντιοξειδωτική δράση των πνευµονικών 
ενζύµων. Το παράθυρο δράσης των κορτικοστεροειδών στην αρχιτεκτονική 
και τη λειτουργική ωρίµαση των πνευµόνων του εµβρύου αφορά στο διάστηµα 
µεταξύ της 24ης και της 34ης βδοµάδας της κύησης, οπότε και συστήνεται η 
χρήση των κορτικοστεροειδών στις επαπειλούµενες µε πρόωρο τοκετό κυήσεις. 
Προ της 24ης βδοµάδας η δραστικότητα των κορτικοστεροειδών στην επίτευξη 
της πνευµονικής ωριµότητας είναι περιορισµένη, ενώ µετά την 34η βδοµάδα 
της κύησης η χόρηγηση των κορτικοστεροειδών συστήνεται µόνο επί ενδείξεων 
ανωριµότητας των πνευµόνων του εµβρύου και επί άµεσα επικείµενου τοκε-
τού. Η χορήγηση των κορτικοστεροειδών συστήνεται ακόµα και σε περιπτώσεις 
πρόωρης ρήξης των µεµβρανών κατά το διάστηµα µεταξύ 24ης και 32ης βδο-
µάδας της κύησης, απουσία χοριοαµνιονίτιδας. 
 Η εξωγενής χορήγηση των κορτικοστεροειδών διεγείρει την παραγωγή της 
CRH από τον πλακούντα και καταστέλλει τη λειτουργία του µητρικού ΥΥΕ άξο-
να. Στη µητέρα η χορήγηση µιας δόσης δεξαµεθαζόνης αυξάνει τα επίπεδα 
CRH πλάσµατος ενώ ελαττώνει τα επίπεδα της κορτιζόλης ορού κατά 90% 
και της ACTH πλάσµατος κατά 50%, ανεξάρτητα της βδοµάδας της κύησης 
κατά την οποία γίνεται η χορήγηση. Στις κυήσεις πέραν της 30ης βδοµάδας η 
χορήγηση µιας δόσης βηταµεθαζόνης συνοδεύεται από αυξήση της CRH στον 
οµφάλιο λώρο µετά από 48 ώρες και της CRH στο αµνιακό υγρό µετά από µία 
βδοµάδα. Σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρείται ήπια παροδική καταστολή 
της λειτουργίας του εµβρυϊκού ΥΥΕ άξονα, που αποκαθίσταται σε µια βδοµάδα 
από τον τοκετό. 
 Η χορήγηση µιας δόσης κορτικοστεροειδών δε συσχετίζεται µε διαταραχή 
της σωµατικής και νευρολογικής εµβρυϊκής ανάπτυξης και θεωρείται ασφαλής. 
Η θεραπεία µε κορτικοστεροειδή συνοδεύεται, όµως, συχνά από παροδικές 
διαταραχές του καρδιακού ρυθµού και της συµπεριφοράς του εµβρύου µε τη 
µορφή της ελάττωσης της διακύµανσης της καρδιακής συχνότητας, της ανα-
πνοής και της κινητικότητας του εµβρύου. Ως αποτέλεσµα παρατηρείται στις 
περιπτώσεις αυτές χαµηλό βιοφυσικό προφίλ και αρνητικό καρδιοτοκογράφηµα 
ηρεµίας, που αποκαθίστανται όµως στο φυσιολογικό εντός 4-7 ηµερών. 
 Η χορήγηση µιας δόσης κορτικοστεροειδών είναι γενικά καλά ανεκτή από τη 
µητέρα χωρίς συνοδό αύξηση του κινδύνου για χοριοαµνιονίτιδα και επιλόχεια 
φλεγµονή. Οι συχνότερες ανεπιθύµητες ενέργειες στη µητέρα είναι η παροδική 
υπεργλυκαιµία και η αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Σπάνια παρατηρείται πνευ-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ MAΣΤΟΡΑΚΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΝΑΡ∆Η: ΥΠΕΡΚΟΡΤΙΖΟΛΑΙΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ



-60-

µονικό οίδηµα κυρίως κατά τη συγχορήγηση τοκολυτικών σε έδαφος χοριοα-
µνιονίτιδος, υπερφόρτωσης υγρών ή πολυδυµης κύησης.
 Όσον αφορά στις κυήσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί και παραµένουν σε 
κίνδυνο για πρόωρο τοκετό µια βδοµάδα µετά την αρχική θεραπεία µε κορτικο-
στεροειδή -και δεδοµένου ότι η διάρκεια της δράσης των κορτικοστεροειδών 
δεν ξεπερνά τις 7 µέρες- το αποτέλεσµα είναι να προκύπτει χαµηλό βάρος 
γέννησης και αυξηµένη περιγεννητική θνησιµότητα στα νεογνά που γεννιούνται 
πέραν του χρονικού αυτού διαστήµατος. Επιπλέον φαίνεται ότι η εβδοµαδιαία 
χορήγηση πολλαπλών δόσεων κορτικοστεροειδών είναι αµφιλεγόµενη. Συγκρι-
τικές µελέτες δείχνουν την υπεροχή των πολλαπλών σχηµάτων έναντι του ενός 
σχήµατος χορήγησης των κορτικοστεροειδών όσον αφορά στη βελτίωση της 
λειτουργίας και της ωρίµασης των πνευµόνων, και την ελάττωση της σχετιζόµε-
νης µε την πνευµονική λειτουργία νεογνικής θνητότητας. Ωστόσο, η πολλαπλή 
χορήγηση κορτικοστεροειδών συνοδεύεται από εντονότερη καταστολή του ΥΥΕ 
άξονα της µητέρας. Οι γυναίκες που έλαβαν κατά την εγκυµοσύνη πολλαπλά 
σχήµατα κορτικοστεροειδών παρουσιάζουν ενδείξεις δευτεροπαθούς επινεφρι-
δικής ανεπάρκειας µε χαµηλές βασικές τιµές κορτιζόλης ορού και διαταραχή 
της απάντησης της κορτιζόλης στη διέγερση µε κορτικοτροπίνη. Όσον αφορά 
στην επίδραση της χορήγησης πολλαπλών σχηµάτων κορτικοστεροειδών στη 
λειτουργία του νεογνικού ΥΥΕ άξονα τα αποτελέσµατα είναι αντικρουόµενα. 
Τα επίπεδα της κορτιζόλης στον οµφάλιο λώρο δεν εµφανίζουν διαφορές στα 
έµβρυα των οποίων οι µητέρες έλαβαν πολλαπλές δόσεις κορτικοστεροειδών 
έναντι εκείνων που έλαβαν µια µόνο δόση. Τα επίπεδα, όµως, της κορτιζόλης 
πλάσµατος στο νεογνό είναι κατεσταλµένα 2 ώρες µετά τον τοκετό, ενώ ανα-
φέρεται επίσης περίπτωση εµφάνισης διαταραχών τύπου Cushing σε νεογνό 
που εκτέθηκε σε πολλαπλές δόσεις βηταµεθαζόνης κατά την ενδοµήτρια ζωή. 
Ωστόσο, άλλες µελέτες δείχνουν ότι δεν υπάρχει διαφορά στα βασικά επίπεδα 
κορτιζόλης και ACTH πλάσµατος στα νεογνά των οποίων οι µητέρες έλαβαν 
πολλαπλές δόσεις κορτικοστεροειδών προ του τοκετού σε σχέση µε εκείνες 
που έλαβαν µια µόνο δόση. Επιπρόσθετα, δυναµικές δοκιµασίες διέγερσης µε 
ACTH και CRH δεν δείχνουν διαφορά στην ανταπόκριση της λειτουργίας του 
νεογνικού ΥΥΕ άξονα. ∆ιαφορά δεν παρατηρείται ούτε στην απάντηση στη µε-
τυραπόνη η οποία φανερώνει ότι και στις δύο περιπτώσεις η απαντητικότητα 
της υπόφυσης και του υποθαλάµου παραµένει φυσιολογική τις πρώτες τρεις 
µέρες µετά τον τοκετό. Οι µακροπρόθεσµες, όµως, επιπτώσεις των πολλαπλών 
δόσεων κορτικοστεροειδών στη λειτουργία του ΥΥΕ άξονα στην παιδική ηλικία 
και την ενήλικη ζωή παραµένουν άγνωστες. Νεογνά που εκτέθηκαν ενδοµητρί-
ως σε πολλαπλά σχήµατα κορτικοστεροειδών εµφανίζουν χαµηλότερα επίπεδα 
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κορτιζόλης µετά από στρες, 3 µέρες µετά τον τοκετό. Υπάρχουν, επίσης, ισχυ-
ρές ενδείξεις συσχέτισης των επιπέδων κορτιζόλης του εµβρύου στη γέννηση 
και της απάντησης της κορτιζόλης κατά τον εµβολιασµό στην παιδική ηλικία. 
Επιπρόσθετα, τα έµβρυα που εκτέθηκαν σε µια µόνο δόση βηταµεθαζόνης προ 
του τοκετού φαίνεται ότι εµφανίζουν υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης νηστείας 
κατά την ενήλικη ζωή.
 Υπάρχουν µελέτες που δείχνουν ότι η χορήγηση πολλαπλών δόσεων κορτι-
κοστεροειδών συσχετίζεται µε χαµηλό βάρος γέννησης, µικρότερη εγκεφαλική 
περίµετρο και αυξηµένο κίνδυνο εγκεφαλικής παράλυσης. Εντούτοις, συγκρι-
τικές µελέτες σε νεογνά δεν δείχνουν σηµαντικές διαφορές όσον αφορά σε 
βαριές νευροαναπτυξιακές διαταραχές (τύφλωση, κώφωση, διανοητική καθυ-
στέρηση), τη σωµατική ανάπτυξη (βάρος γέννησης, ύψος, περίµετρος κεφαλής), 
την αρτηριακή πίεση και τη συνολική νοσηρότητα εώς την ηλικία των δύο ετών. 
Η ψυχοσωµατική και συµπεριφοριακή ανάπτυξη εµφανίζεται φυσιολογική χωρίς 
διαταραχή στη συναισθηµατική ανταπόκριση, τον ύπνο και την επιθετικότητα. 
Μικρή διαφορά παρατηρείται µόνο στην ικανότητα προσοχής που εµφανίζεται 
διαταραγµένη στα νεογνά που εκτέθηκαν σε πολλαπλές δόσεις κορτικοστερο-
ειδών. Η πολλαπλή χορήγηση κορτικοστεροειδών συσχετίζεται, επίσης, µε ελάτ-
τωση του βάρους του πλακούντα µε άγνωστη προς το παρόν κλινική σηµασία.

5.4. ΚΟΡΤΙΚΟΕΙ∆Η ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ

5.4.1. Εγκυµοσύνη και ανοσία

  Η εγκυµοσύνη, κυρίως µέσω των ορµονικών µεταβολών που τη συνοδεύουν, 
προάγει µια σειρά αλλαγών στο ανοσοποιητικό σύστηµα της µητέρας µε σκοπό 
την προστασία του εµβρύου-ηµιαλλοµοσχεύµατος από την ανοσολογική απά-
ντηση της µητέρας. Οι ορµόνες που εµπλέκονται είναι η προγεστερόνη, τα 
οιστρογόνα και τα κορτικοστεροειδή (σχήµα 1). 
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Σχήμα 1: Στις μεταμοσχεύσεις, πρέπει να πληρούνται μια σειρά προϋποθέσεων για 
να γίνει δεκτό το μόσχευμα από το λήπτη. Αντίθετα στην κύηση, ορμονικές κα 

ανοσολογικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα τοπικά και συστηματικά προστατεύουν 
το έμβρυο από αυτόματη αποβολή. HLA-G: αντιγόνα του συμπλέγματος μείζονος 
ιστοσυμβατότητας τάξεως Ι. Τα επίπεδα του ανευρίσκονται υψηλά στην μητρική 

κυκλοφορία κατά την κύηση. Έχει βρεθεί ότι αναστέλλουν την κυτταροτοξική δράση 
των κυττάρων φυσικών φονέων (Natural Killer-NK κύτταρα), ελαττώνουν την 

έκκριση ιντερφερόνης γ (INF-γ) και του παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNFα) 
καθώς και ότι ευοδώνουν τις Th2 κυτοκίνες και τα κατασταλτικά ρυθμιστικά T 

βοηθητικά κύτταρα.

Συγκεκριµένα η φυσιολογική αύξηση της κορτιζόλης, προγεστερόνης και οι-
στραδιόλης ιδίως κατά το τρίτο τρίµηνο της κύησης φαίνεται ότι οδηγεί σε 
καταστολή της κυτταρικής ανοσίας και της παραγωγής των Th1 κυτοκινών από 
τα Τh1 βοηθητικά λεµφοκύτταρα προς όφελος της χυµικής ανοσίας και της πα-
ραγωγής των Th2 κυτοκινών τόσο σε συστηµατικό όσο και σε εµβρυοµητρικό 
επίπεδο (σχήµα 2). 
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Σχήμα 2: Απλουστευμένο μοντέλο της αλληλεπίδρασης των διάφορων ορμονών στη 
ρύθμιση των κυτοκινών, της χυμικής και της κυτταρικής ανοσίας κατά την κύηση. 

Είναι γνωστό ότι οι Th1 κυτοκίνες και κυρίως η ιντερλευκίνη (IL) 12 και o TNF-α 
είναι ισχυροί ευοδωτικοί παράγοντες της φλεγµονής ενώ οι Th2 κυτοκίνες (κυ-
ρίως η IL-4, η IL-6 και η IL-10) έχουν αντιφλεγµονώδη δράση. Εποµένως αυτή η 
παρατηρούµενη στην κύηση αναστροφή του κλάσµατος Th1/Th2 διαδραµατίζει 
ουσιαστικό ρόλο στην επιβίωση του εµβρύου.
 Αυξηµένα επίπεδα IL-10 έχουν ανιχνευθεί στον πλακούντα και στο αµνιακό 
υγρό κατά το τρίτο τρίµηνο της κύησης. Επίσης έχει δειχθεί ότι κατά την κύηση 
τα επίπεδα της IL-6 στον ορό της εγκύου αυξάνονται σταδιακά µε αποκορύ-
φωµα τον τοκετό. Εξάλλου ενώ τα επίπεδα του TNF-α δε µεταβάλλονται στην 
κύηση, τα επίπεδα των διαλυτών υποδοχέων του αυξάνονται συµβάλλοντας στη 
διαφύλαξη του εµβρύου από την κυτταροτοξική δράση του TNF-α. Επιπλέον η 
παραγωγή IL-12 από µονοκύτταρα ex vivo στο τρίτο τρίµηνο της κύησης έχει 
βρεθεί µειωµένη περίπου κατά τρεις φορές σε σχέση µε την περίοδο της λοχεί-
ας. 
 Είναι γνωστό ότι τα γλυκοκορτικοειδή αναστέλλουν την παραγωγή κυτοκινών 
ευοδωτικών της φλεγµονής (ΙL-1, IL-2, TNF-α, TNF-β, ιντερφερόνη INF-γ) ενώ 
παράλληλα διεγείρουν τη σύνθεση των αντιφλεγµονωδών κυτοκινών (IL-10, IL-4, 
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ΙL-13). Αυτό φαίνεται ότι ισχύει κατά την προοδευτική αύξηση των γλυκορτικοει-
δών µέχρι τον τοκετό. 
  Σε φυσιολογικά επίπεδα, η προγεστερόνη διεγείρει τη σύνθεση της IL-4, ενώ 
σε φαρµακευτικές δόσεις, όπως αυτές που παρατηρούνται στην κύηση, αναστέλ-
λει την έκκριση TNF-α και προάγει την παραγωγή IL-10 από τα T λεµφοκύτταρα, 
ευνοώντας µε αυτόν τον τρόπο τη χυµική ανοσία. Σε ό,τι αφορά τα οιστρογό-
να, φαίνεται ότι και αυτά ευοδώνουν τη χυµική ανοσία, ενώ σε φαρµακευτικές 
δόσεις και στην εγκυµοσύνη ασκούν επιπλέον και κατασταλτική δράση στην 
κυτταρική ανοσία. Έχει περιγραφεί δοσοεξαρτώµενη επίδραση των οιστρογό-
νων στην έκκριση IL-6, η οποία ασκεί ανασταλτική δράση στα Th1 κύτταρα και 
ευοδωτική δράση στα Th2 κύτταρα. Ενώ σε φυσιολογικές συγκεντρώσεις τα 
οιστρογόνα αναστέλλουν την παραγωγή IL-6, στις υψηλές συγκεντρώσεις που 
παρατηρούνται στην προχωρηµένη εγκυµοσύνη προάγουν τη σύνθεση της IL-6 
(σχήµα 3).

 Σχήμα 3: IL-6 και Τh1/Th2 διαφοροποίηση. Η IL-6 δρα ανασταλτικά στα Th1 
κύτταρα και διεγερτικά στα Th2 κύτταρα. Η επίδραση των οιστρογόνων στην IL-6 
είναι δοσοεξαρτώμενη. Σε φυσιολογικές συγκεντρώσεις τα οιστρογόνα φαίνεται ότι 

αναστέλλουν τη σύνθεσή της, ενώ σε υψηλές συγκεντρώσεις διεγείρουν την παραγωγή 
της, Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ασθενούς με συστηματικό ερυθηματώδη 
λύκο παρατηρείται μικρότερη από την αναμενόμενη αύξηση των οιστρογόνων. Σ’ 

αυτό πιθανόν να οφείλονται τα χαμηλά επίπεδα IL-6 που παρατηρούνται σ’ αυτές τις 
γυναίκες κατά την κύηση καθώς και η χαμηλή ενεργότητα της νόσου κατά το τρίτο 

τρίμηνο της κύησης, όπου τα επίπεδα των οιστρογόνων είναι υψηλότερα. 
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5.4.2 Εγκυµοσύνη και αυτοάνοσα νοσήµατα

Με βάση τις φυσιολογικές ανοσολογικές µεταβολές που παρατηρούνται στην 
εγκυµοσύνη, είναι φανερό ότι τα αυτοάνοσα νοσήµατα στα οποία υπεισέρχονται 
οι κυτοκίνες Th1, π.χ. η ρευµατοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ) και η πολλαπλή σκλήρυνση 
(multiple sclerosis- MS), παρουσιάζουν ύφεση κατά την κύηση, ενώ αυτά στα 
οποία υπεισέρχονται οι κυτοκίνες Th2, όπως ο συστηµατικός ερυθηµατώδης 
λύκος (ΣΕΛ), τείνουν να εµφανίζονται ή να υποτροπιάζουν κατά τη διάρκεια της 
εγκυµοσύνης.
  Η κύηση εξασκεί ευνοϊκή επίδραση στα συµπτώµατα και τα σηµεία της ΡΑ. 
Συγκεκριµένα έχει δειχθεί ότι το 75% των ασθενών παρουσιάζει βελτίωση ή 
και πλήρη ύφεση της νόσου κατά την κύηση και ότι η βελτίωση εµφανίζεται 
συνήθως ήδη από το πρώτο τρίµηνο και διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
κύησης. Σε µερικές περιπτώσεις µάλιστα τα συµπτώµατα της φλεγµονής των 
αρθρώσεων είναι τελείως κατεσταλµένα οπότε διακόπτεται η χορήγηση φαρµα-
κευτικής αγωγής. Σε ό,τι αφορά την MS, τα δεδοµένα προέρχονται κυρίως από 
τη µελέτη PRIMS (the PRegnancy In Multiple Sclerosis) που είναι η πρώτη µεγάλη 
προοπτική µελέτη σχεδιασµένη για να διερευνήσει την πορεία της νόσου κατά 
τη διάρκεια της κύησης και στα δύο πρώτα έτη µετά τον τοκετό. Η µελέτη αυτή 
διαπίστωσε στατιστικά σηµαντική µείωση του ποσοστού υποτροπών της MS 
κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, ιδίως στο τρίτο τρίµηνο (σχήµα 4). Η κύη-
ση εξασκεί ευνοϊκή επίδραση και στην πορεία της νόσου Graves που αποτελεί 
τη συχνότερη αιτία υπερθυρεοειδισµού στην εγκυµοσύνη. Η ύφεση της νόσου 
Graves κατά την κύηση συσχετίζεται µε την ελάττωση των αντισωµάτων έναντι 
του υποδοχέα της TSH και µε την εµφάνιση αντισωµάτων που καταστέλλουν τη 
δράση της TSH.
 Αντίθετα οι έγκυες ασθενείς µε ΣΕΛ φαίνεται ότι παρουσιάζουν σηµαντικό 
κίνδυνο έξαρσης της νόσου τους κατά τη διάρκεια της κύησης. Ο κίνδυνος υπο-
τροπής εξαρτάται κυρίως από το επίπεδο ελέγχου της νόσου πριν τη σύλληψη. 
Γι’ αυτό το λόγο είναι προτιµότερο να προγραµµατίζεται η εγκυµοσύνη όταν η 
νόσος είναι σε πλήρη ύφεση. Πάντως οι υποτροπές της νόσου τόσο κατά την 
εγκυµοσύνη όσο και κατά την περίοδο της λοχείας είναι συνήθως ήπιας ή µέσης 
βαρύτητας. 
 Τα κορτικοστεροειδή µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε σχετική ασφάλεια για 
τον έλεγχο των αυτοάνοσων νοσηµάτων και των υποτροπών τους κατά την εγκυ-
µοσύνη. Η πρεδνιζολόνη µεταβολίζεται από την πλακουντιακή 11-αφυδρογενάση 
και το έµβρυο εκτίθεται µόνο στο 10% περίπου της µητρικής δόσης. Αντίθετα η 
δεξαµεθαζόνη διαπερνά τον πλακούντα και η χρήση της περιορίζεται µόνο στις 
περιπτώσεις που το έµβρυο χρήζει αγωγής µε κορτικοστεροειδή. Προτιµώνται 
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χαµηλές δόσεις µέχρι 20 mg πρεδνιζόνης ηµερησίως για την αποφυγή της νεο-
γνικής επινεφριδικής ανεπάρκειας. 
 Παρ’ όλα αυτά, έχουν αναφερθεί και πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες από τη 
χρήση των κορτικοστεροειδών. Υψηλές δόσεις έχουν συσχετισθεί µε αυξηµένο 
κίνδυνο ανάπτυξης λαγόχειλου και λυκοστόµατος, γι’ αυτό πρέπει να αποφεύ-
γονται κατά το πρώτο τρίµηνο της κύησης. Επίσης η χορήγηση υψηλών δόσεων 
κορτικοστεροειδών στην προχωρηµένη εγκυµοσύνη έχει ενοχοποιηθεί για προ-
ωρότητα και ενδοµήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης. Πρέπει να διατηρείται 
η χαµηλότερη δυνατή δόση, αφού δόσεις υψηλότερες των 10mg ηµερησίως, 
έχουν συσχετιστεί µε αυξηµένο κίνδυνο προεκλαµψίας, υπέρτασης και διαβήτη 
κύησης, λοιµώξεων και πρόωρης ρήξης των εµβρυϊκών υµένων. Σε περίπτωση 
που η έγκυος χρειάζεται να λαµβάνει συνεχώς κορτικοστεροειδή ως θεραπεία 
συντήρησης, πρέπει να λαµβάνει παράλληλα ασβέστιο και βιταµίνη D για πρό-
ληψη της οστεοπόρωσης. 
 Για την αντιµετώπιση των υποτροπών του ΣΕΛ κατά την εγκυµοσύνη ο πρω-
ταρχικός στόχος είναι η επίτευξη ταχείας ύφεσης, αφού η ενεργός νόσος φαί-
νεται ότι επιβαρύνει την πορεία της κύησης. Προτιµάται συνήθως µερικός έλεγ-
χος της νόσου, ενώ η πιο επιθετική θεραπεία γίνεται σε δεύτερο χρόνο µετά 
τη γέννηση, που µπορεί να επισπευσθεί αν είναι απαραίτητο µε καισαρική τοµή. 
Συγκεκριµένα οι ήπιες αιµατολογικές διαταραχές, όπως λευκοπενία, λεµφοπενία 
και θροµβοπενία, συνήθως απαιτούν στενή παρακολούθηση της εγκύου, χωρίς 
θεραπευτική παρέµβαση. Σε περίπτωση επιδείνωσης, ενδείκνυται η αύξηση της 
δόσης χορήγησης του κορτικοστεροειδούς. Οι δερµατικές εκδηλώσεις συνή-
θως δεν απαιτούν ειδική θεραπεία, εκτός αν οι βλάβες είναι πολύ εκτεταµένες, 
οπότε και σ’ αυτήν την περίπτωση η θεραπεία εκλογής είναι η πρεδνιζόνη. Η 
αρθρίτιδα, αν και δεν παρατηρείται συχνά στην έγκυο ασθενή µε ΣΕΛ, ελέγχεται 
µε µικρές δόσεις κορτικοστεροειδών, ενώ η ορογονίτιδα, πλευρίτιδα και περι-
καρδίτιδα συνήθως αντιµετωπίζονται µε αύξηση της δόσης του κορτικοστερο-
ειδούς σε συνδυασµό µε µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη ή απλά αναλγητικά. Η 
σπειραµατονεφρίτιδα αποτελεί την πιο ανησυχητική εκδήλωση του ΣΕΛ, αφού 
συνδέεται µε αυξηµένο κίνδυνο προεκλαµψίας και εµβρυϊκού θανάτου. Η θε-
ραπεία συνδυάζει τη χρήση υψηλών δόσεων µεθυλπρεδνιζολόνης κατά ώσεις, 
της τάξεως του 0,5-1 gr ηµερησίως για τρεις συνεχείς ηµέρες, µε πιθανό το 
ενδεχόµενο πλασµαφαίρεσης. Αυτή η επιθετική θεραπευτική προσέγγιση πρέ-
πει να εφαρµόζεται σε κάθε σοβαρή εκδήλωση της νόσου (αιµολυτική αναιµία, 
µυοκαρδίτιδα, οξεία πνευµονίτιδα µε ή χωρίς αιµορραγία, αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο), που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή της µητέρας και του εµβρύου. 
 Επιπλέον επειδή ο τοκετός αποτελεί µια κατάσταση stress πρέπει να χορηγεί-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ MAΣΤΟΡΑΚΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΝΑΡ∆Η: ΥΠΕΡΚΟΡΤΙΖΟΛΑΙΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ



-67-

ται υδροκορτιζόνη κατά και αµέσως µετά τον τοκετό. Ο τοκετός αποτελεί κα-
τάσταση stress µέσης βαρύτητας οπότε η χορήγηση 50-75 mg υδροκορτιζόνης 
ή 10-15 mg µεθυλπρεδνιζολόνης ενδοφλεβίως την ηµέρα του τοκετού θεωρείται 
επαρκής. Η δόση πρέπει να µειωθεί γρήγορα µέσα σε 1 ως 2 ηµέρες στα συνή-
θη, προ τοκετού, επίπεδα. 
 Η συγκέντρωση της πρεδνιζόνης στο µητρικό γάλα είναι χαµηλή και θεωρείται 
ασφαλής κατά τη γαλουχία. Όταν χορηγείται πρεδνιζολόνη σε δόση υψηλότερη 
από 20 mg ηµερησίως, µερικοί συγγραφείς συστήνουν ο θηλασµός να γίνεται 4 
ώρες µετά τη λήψη του φαρµάκου από τη µητέρα µε σκοπό να ελαχιστοποιείται 
η έκθεση του βρέφους στο φάρµακο. 
 Ένα συνηθισµένο, δυνητικά σοβαρό πρόβληµα υγείας που µπορεί να επιπλέξει 
την εγκυµοσύνη είναι το βρογχικό άσθµα. Έχουν γίνει πολλές µελέτες, οι οποίες 
συσχετίζουν το άσθµα µε αυξηµένη επίπτωση προεκλαµψίας, περιγεννητικού 
θανάτου, προωρότητας, ενδοµήτριας καθυστέρησης της ανάπτυξης και καισα-
ρικής τοµής. ∆εν έχει διευκρινιστεί πλήρως αν ο αυξηµένος αυτός κίνδυνος εµ-
φάνισης περιγεννητικών επιπλοκών οφείλεται στο µη ικανοποιητικό έλεγχο της 
νόσου και στην επακόλουθη υποξία ή στη χορηγούµενη φαρµακευτική αγωγή. 
Οι περισσότερες µελέτες ενοχοποιούν κυρίως τη βαρύτητα της νόσου για την 
αύξηση των περιγεννητικών συµβαµάτων, ενώ µόνο η από του στόµατος χορή-
γηση κορτικοστεροειδών µπορεί να συσχετίζεται µε αυξηµένο κίνδυνο πρόω-
ρου τοκετού και γέννησης νεογνών µικρών για την ηλικία κύησης.
 Σε ό,τι αφορά τα εισπνεόµενα κορτικοστεροειδή, θεωρούνται γενικά ασφαλή 
για τη θεραπεία του άσθµατος κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. Συγκεκριµένα, 
έγκυες που λάµβαναν εισπνεόµενη βουδενοσίνη βρέθηκε ότι γεννούν τελειόµη-
να παιδιά φυσιολογικού βάρους και ύψους. Σε άλλη µελέτη, δε βρέθηκε στατιστι-
κά σηµαντική συσχέτιση ανάµεσα στα συνήθη εισπνεόµενα κορτικοστεροειδή 
και στην ενδοµήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης. Τέλος οι Dombrowski et al. 
συνέκριναν την αποτελεσµατικότητα της εισπνεόµενης διπροπιονικής µπεκλο-
µεθαζόνης και της από του στόµατος χορηγούµενης θεοφυλλίνης στην πρόλη-
ψη των ασθµατικών κρίσεων κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. Η χορήγηση 
θεοφυλλίνης απαιτούσε πολύ συχνή παρακολούθηση των επιπέδων της στον 
ορό και συνοδεύτηκε από συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες. Κανένα από τα δύο 
φάρµακα δε βρέθηκε να µειονεκτεί σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των υποτροπών, 
παρόλα αυτά µεγάλο ποσοστό ασθενών αναγκάστηκε για τους προαναφερθέ-
ντες λόγους να διακόψει τη λήψη θεοφυλλίνης σε αντίθεση µε το εισπνεόµε-
νο κορτικοστεροειδές που ήταν εύχρηστο και καλά ανεκτό από τις εγκύους. 
Εποµένως υποστηρίζεται ότι τα εισπνεόµενα κορτικοστεροειδή αποτελούν τη 
θεραπεία εκλογής για το επιµένον άσθµα κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. 
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6. ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΧΕΙΑ

Σε αντίθεση µε την κύηση που όπως προαναφέρθηκε σχετίζεται µε κλινική βελ-
τίωση ή και πλήρη ύφεση των αυτοάνοσων νοσηµάτων στα οποία υπεισέρχονται 
οι Τh1 κυτοκίνες, η λοχεία αποτελεί περίοδο υψηλού κινδύνου για την εµφάνιση 
υποτροπών τους. Η πτώση των επιπέδων των επινεφριδικών και γοναδικών στε-
ροειδών ορµονών σε συνδυασµό µε την αύξηση της συγκέντρωσης της προλα-
κτίνης, η οποία έχει δράση ευοδωτική της αυτοανοσίας, ευνοούν την έκφραση 
της Th1 κυτταρικής ανοσίας. 
 Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η ΡΑ υποτροπιάζει µέσα στο πρώτο τρίµη-
νο µετά τον τοκετό στο 90% των ασθενών, ενώ στην περίοδο της λοχείας ο 
σχετικός κίνδυνος πρώτης εµφάνισης της νόσου είναι 3-5 φορές µεγαλύτερος 
σε σύγκριση µε οποιαδήποτε άλλη περίοδο της ζωής της γυναίκας. Ο κίνδυνος 
αυτός µάλιστα είναι µεγαλύτερος µετά την πρώτη εγκυµοσύνη. Η µελέτη PRIMS 
διαπίστωσε δραµατική αύξηση του ποσοστού υποτροπών της πολλαπλής σκλή-
ρυνσης ιδίως στο πρώτο τρίµηνο µετά τον τοκετό. Το ποσοστό των υποτροπών 
βρέθηκε ότι επανέρχεται στα επίπεδα προ εγκυµοσύνης µετά το πρώτο εξάµη-
νο της λοχείας. Επιπλέον η έξαρση της νόσου κατά την περίοδο της λοχείας δε 
συσχετίστηκε µε το θηλασµό (σχήµα 4). Εξάλλου η θυρεοειδίτιδα της λοχείας 
παρατηρείται σε συχνότητα 5-7%.

 

Σχήμα 4: Ποσοστό υποτροπών το χρόνο πριν τη σύλληψη, κατά τη διάρκεια της 
κύησης και για δύο χρόνια μετά τον τοκετό, μεταξύ 227 γυναικών με πολλαπλή 
σκλήρυνση. (Ποσοστό υποτροπών 0,7 πριν τη σύλληψη, πτώση στο 0,2 στο τρίτο 

τρίμηνο της κύησης, δραματική αύξηση των υποτροπών στο πρώτο τρίμηνο μετά τον 
τοκετό- ποσοστό υποτροπών 1,2, ενώ από το δεύτερο τρίμηνο μετά τον τοκετό το 

ποσοστό υποτροπών επανέρχεται στα επίπεδα προ εγκυμοσύνης).
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Συµπερασµατικά η έξαρση αυτών των νοσηµάτων κατά τη λοχεία µπορεί να 
θεωρηθεί ως ένα είδος «συνδρόµου απόσυρσης» που ακολουθεί την πτώση 
των κορτικοστεροειδών και των άλλων στεροειδικών ορµονών καθώς και τη 
µεταβολή του προφίλ των κυτοκινών µε επικράτηση των κυτοκινών των ευοδω-
τικών της φλεγµονής. 

7. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Τα παράγωγα της πυρολοπυραµιδίνης (όπως η ανταλαρµίνη) έχουν αναπτυχθεί 
ως ανταγωνιστές των υποδοχέων της CRH. Η ανταλαρµίνη δρα ως ειδικός 
ανταγωνιστής των CRH-R1 υποδοχέων και έχει χρησιµοποιηθεί στην διερεύ-
νηση του κεντρικού και περιφερικού ρόλου της CRH στην ανοσοφλεγµονώδη 
απάντηση και την αναπαραγωγική λειτουργία. Η χορήγηση ανταλαρµίνης σε 
επίµυς εµποδίζει την εµφύτευση, περιορίζοντας την φλεγµονώδη αντίδραση του 
ενδοµητρίου κατά την διείσδυση της βλαστοκύστης. Συνεπώς, η ανταλαρµίνη 
και τα ανάλογα της πιθανώς να εκπροσωπούν µια νέα τάξη µη στεροειδών 
που δύνανται να αναστείλουν την εγκυµοσύνη στα πολύ αρχικά στάδια της. Η 
χορήγηση ανταλαρµίνης σε πρόβατα στα τελευταία στάδια της εγκυµοσύνης 
παρατείνει τον τοκετό. Επίσης, η χορήγηση ανταγωνιστών της CRH αναστέλλει 
την έκκριση των ΜΜP-9 µεταλλοπρωτεϊνασών. Εποµένως, ο ανταγωνισµός των 
υποδοχέων της CRH µπορεί να καθυστερήσει τον τοκετό. Αν και η τοξικότητα 
αυτης της κατηγορίας φαρµάκων δεν έχει πλήρως καθορισθεί, µελέτες σε επί-
µυς και πρωτεύοντα θηλαστικά δείχνουν ότι είναι σχετικά ασφαλή. Τέλος, έχει 
προταθεί η χρήση ουσιών που διεγείρουν την έκκριση και την δράση της CRH 
για την αντιµετώπιση της κατάθλιψης της λοχείας.
 Η χρήση των συνθετικών κορτικοστεροειδών κατά την κύηση έχει διττή ση-
µασία καθώς, όπως αναφέρθηκε, στα πλαίσια της θεραπείας των αυτοάνοσων 
νοσηµάτων δύναται να συνοδεύεται από σηµαντικές επιπλοκές όπως είναι η 
προεκλαµψία και ο προωρός τοκετός, ενώ αντίθετα η χορήγηση ενός σχήµατος 
κορτικοστεροειδών στις υψηλού κινδύνου για πρόωρο τοκετό κυήσεις συνοδεύ-
εται από βελτίωση του µαιευτικού αποτελέσµατος αυτών µε συνοδό ελάττωση 
της µητρικής και της νεογνικής θνησιµότητας και θνητότητας. Σε αναµονή των 
αποτελεσµάτων περισσότερων µελετών που θα διελευκάνουν εάν η πολλαπλή 
χρήση των κορτικοστεροειδών στις κυήσεις µε υψηλό κίνδυνο για πρόωρο το-
κετό επιτυγχάνει βραχυπρόθεσµα την πνευµονική ωρίµαση και την ελάττωση της 
νεογνικής περιγεννητικής θνησιµότητας και θνητότητας, χωρίς σηµαντική αύξηση 
µακροπρόθεσµα του κινδύνου εµφάνισης νευροαναπτυξιακών διαταραχών και 
υπολλειπόµενης σωµατικής ανάπτυξης, η χρήση τους επί του παρόντος µάλλον 
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θα έπρεπε να γίνεται µε προσοχή. Η χορήγηση επαναλαµβανόµενων εβδοµαδι-
αίων σχηµάτων κορτικοστεροειδών θα πρέπει να χορηγείται µόνο στις υψηλού 
κινδύνου για πρόωρο τοκετό κυήσεις και ασφαλέστερα να συνοδεύεται από χα-
µηλότερες δόσεις αυτών στο πλαίσιο θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Προοπτικές 
µελέτες παρακολούθησης απαιτούνται για τον προσδιορισµό πιθανών µακροπρό-
θεσµων νευρολογικών επιπτώσεων της χρήσης των κορτικοστεροειδών. 
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EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ ΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(ΜΙΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ):

1. Η φυσιολογική κύηση συνδυάζεται στη µητέρα µε:
 A. υπερτροφία της υπόφυσης και των επινεφριδίων 
 Β. αύξηση της ελεύθερης και ολικής κορτιζόλης πλάσµατος
 Γ. διατήρηση ακέραιας της λειτουργίας του ΥΥΕ άξονα
 ∆. νυχθηµερήσιο ρυθµό έκκρισης CRH, ACTH και κορτιζόλης 
 Ε. παράλληλη αύξηση των επιπέδων CRH, ACTH και κορτιζόλης
 ΣΤ. όλα είναι σωστά 
 Ζ. τα α, β, γ, ε είναι σωστά
 Η. τα α, β, γ, δ είναι σωστά

2. Η πλακουντιακή CRH στην κύηση παίζει σηµαντικό ρόλο:
 A. στη λειτουργία του µητρικού και εµβρυϊκού ΥΥΕ άξονα
 Β. στην εµβρυοπλακουντική κυκλοφορία
 Γ. στη σύνθεση των οιστρογόνων
 ∆. στην ωρίµαση των πνευµόνων
 Ε. στον καθορισµό της διάρκειας της κύησης
 ΣΤ. στην έναρξη του τοκετού
 Ζ. τα α, β, ε είναι σωστά
 Η. όλα είναι σωστά

3. Η έκκριση της CRH από τον πλακούντα:
 A. εµφανίζει νυχθηµερήσιο ρυθµό 
 Β. διεγείρεται από τα κορτικοστεροειδή
 Γ. διεγείρεται από τα οιστρογόνα
 ∆. καταστέλλεται από την προγεστερόνη
 Ε. όλα είναι σωστά 
 ΣΤ. όλα είναι λάθος
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4. Σηµειώσατε τις σωστές και τις λάθος από τις κάτωθι προτάσεις:
 A.  στα εµβρυϊκά επινεφρίδια η προγεστερόνη µετατρέπεται σε κορ-

τιζόλη
 Β.  τα επίπεδα της εµβρυϊκης κορτιζόλης είναι παρόµοια εκείνων της 

µητέρας
 Γ.  µετά τον τοκετό τα επινεφρίδια του νεογνού συρρικνούνται µε 

συνοδό καταστολή του ΥΥΕ άξονα
 ∆.  στην προεκλαµψία παρατηρείται αυξηµένη έκθεση του εµβρύου 

στην κορτιζόλη

5.  Tα επίπεδα της ολικής κορτιζόλης στην κυκλοφορία της µητέρας στην κύη-
ση:

 A. οφείλονται στην αύξηση της CRH από τον πλακούντα 
 Β. είναι µέγιστα κατά το 3ο τρίµηνο 
 Γ. δεν εµφανίζουν βιολογική δράση στο έµβρυο
 ∆.  είναι ανάλογα της υπερκορτιζολαιµίας που παρατηρείται στο σύν-

δροµο Cushing και τη µείζονα κατάθλιψη
 Ε. όλα είναι σωστά

6. Τα γλυκοκορτικοειδή στην κύηση:
 A.  αναστέλλουν την έκκριση CRH από τον υποθάλαµο της µητέ-

ρας
 Β.  προκαλούν παροδική καταστολή του εµβρυϊκού ΥΥΕ άξονα όταν 

χορηγούνται εξωγενώς
 Γ. συντίθενται από τα εµβρυϊκά επινεφρίδια µετά την 28η βδοµάδα
 ∆. είναι χαµηλότερα στο έµβρυο από ότι στη µητέρα
 Ε. είναι υπεύθυνα για την κλινική βελτίωση αυτοάνοσων νοσηµάτων

7. Σηµειώσατε τις σωστές και τις λάθος από τις κάτωθι προτάσεις:
 A.  κατά τον τοκετό παρατηρείται µέγιστη συγκέντρωση CRH, ACTH 

και κορτιζόλης στο πλάσµα
 Β.  κατά τον τοκετό παρατηρείται συσχέτιση των επιπέδων CRH, 

ACTH και κορτιζόλης πλάσµατος της µητέρας
 Γ. η CRH ευοδώνει τις συσπάσεις στο µυοµήτριο κατά τον τοκετό
 ∆.  ο ανταγωνισµός των υποδοχέων της CRH επιταχύνει τον τοκε-

τό
 Ε. οι UCN συντελούν στην ωρίµαση του τραχήλου
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8.  H αύξηση της CRH της µητέρας σχετίζεται µε τις κάτωθι παθολογικές κατα-
στάσεις:

 A. ενδοµήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης
 Β. πρόωρος τοκετός
 Γ. προδροµικός πλακούντας
 ∆. προεκλαµψία

9. Σηµειώσατε τις σωστές και τις λάθος από τις κάτωθι προτάσεις:
 A.  η συνηθέστερη αιτία του Cushing στην εγκυµοσύνη είναι τα αδε-

νώµατα της υπόφυσης
 Β.  η υπερκορτιζολαιµία της µητέρας µε σύνδροµο Cushing στην 

εγκυµοσύνη συνοδεύεται από αντίστοιχη υπερκορτιζολαιµία του 
εµβρύου

 Γ.  το Cushing στην κύηση συσχετίζεται µε αυξηµένο κίνδυνο προε-
κλαµψίας, αυτόµατων αποβολών και IUGR 

 ∆.  η υπερκορτιζολαιµία του Cushing στην κύηση συνοδεύεται συνή-
θως από επινεφριδική ανεπάρκεια του νεογνού

 Ε. όλα είναι σωστά
 ΣΤ. όλα είναι λάθος

10.  Η εξωγενής χορήγηση κορτικοστεροειδών στην επαπειλούµενη µε πρόωρο 
τοκετό κύηση συνοδεύεται από:

 A. παροδική καταστολή του νεογνικού ΥΥΕ άξονα
 Β.  ελάττωση των επιπέδων της CRH, της ΑCΤΗ και της κορτιζόλης 

στη µητέρα
 Γ.  ελάττωση της βρεφικής νοσηρότητας και θνητότητας
 ∆.  αύξηση του κινδύνου για υπεργλυκαιµία και αρτηριακή υπέρταση 

στη µητέρα
 Ε. τα α,β,γ είναι σωστά
 ΣΤ. όλα είναι σωστά

Σωσ τ έ ς  απαν τ ήσ ε ι ς  κα τ ά  σε ι ρά

Α/Β/Γ, Α/Β/Γ/∆/Ε/ΣΤ/Ζ/Η, Β/∆, Α/∆,
Α/Β/∆, Α/Β/Γ/∆/Ε, Α/Γ/Ε, Α/Β/∆, Γ, Α/Γ/∆
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