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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Περίπου 95% των περιπτώσεων Συγγενούς υπερπλασίας επινεφριδίων (ΣΥΕ) 
οφείλονται σε ανεπάρκεια του µικροσωµιακού ενζύµου 21-υδροξυλάση, το 
οποίο είναι απαραίτητο για την σύνθεση της κορτιζόλης από χοληστερόλη στο 
φλοιό των επινεφριδίων. Συγκεκριµένα καταλύει την µετατροπή της 17ΟΗ προ-
γεστερόνης σε 11-δεοξυκορτιζόλη, κωδικοποιείται από το γονίδιο CYP21A2 και 
οφείλεται σε διαταραχές του γονιδίου αυτού (1). 
 Η ανεπάρκεια της 21-υδροξυλάσης ταξινοµείται στην κλασική (C) και την µη 
κλασική µορφή (NC), ανάλογα µε την βαρύτητα των κλινικών εκδηλώσεων, µε 
ποικίλου βαθµού ανεπάρκεια κορτιζόλης και υπερανδρογοναιµία (1).

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (C)

Η κλασική µορφή έχει βαριά κλινική εικόνα και µέση συχνότητα 1:15.000 γεννή-
σεις παγκοσµίως µε αρκετή διαφοροποίηση στις διάφορες πληθυσµιακές οµά-
δες (1). Σύµφωνα µε µελέτη του εργαστηρίου µας κατά την οποία αναζητήθηκαν 
12 διαταραχές του γονιδίου CYP21A2 σε τυχαίο πληθυσµιακό δείγµα, η κλασική 
µορφή της νόσου φαίνεται να είναι σηµαντικά αυξηµένη στον Ελληνικό πληθυ-
σµό, υπολογιζόµενη σε 1:2,273 (2,3). 
 Η κλασική µορφή υποδιαιρείται:
 1.  στην µορφή µε απώλεια άλατος (salt wasting-SW) η οποία εκδηλώνεται κατά 
την νεογνική ηλικία µε σοβαρού βαθµού αρρενοποίηση των έξω γεννητικών 
οργάνων στα κορίτσια και µε βαριές ηλεκτρολυτικές διαταραχές και στα δυο 
φύλα. Στις περιπτώσεις αυτές τα µεν κορίτσια κινδυνεύουν να χαρακτηρι-
στούν σαν αγόρια κατά τη γέννηση, ενώ τόσο τα αγόρια, όσο και τα κορίτσια 
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κινδυνεύουν από αιφνίδιο θάνατο αν δεν διαγνωσθούν έγκαιρα (1). 
 2.  στην µορφή µε απλή αρρενοποίηση (simple virilising-SV) διαπιστώνεται ποι-
κίλου βαθµού αρρενοποίηση στα κορίτσια και πρώιµη ήβη µε επιτάχυνση 
τόσο της σωµατικής ανάπτυξης όσο και της οστικής ηλικίας και στα δύο 
φύλα, ενώ δεν παρατηρούνται ηλεκτρολυτικές διαταραχές (1).

ΜΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (NC)

Η ήπια, µη κλασική µορφή (NC) αποτελεί το πιο συχνό, γενετικά καθοριζόµενο 
νόσηµα του µεταβολισµού στον άνθρωπο, µε συχνότητα κυµαινόµενη από 1:100 
ως 1:1000 ανάλογα µε την πληθυσµιακή οµάδα (4). Σύµφωνα µε την προαναφερ-
θείσα µελέτη του εργαστηρίου µας η συχνότητα της µη κλασικής µορφής υπο-
λογίσθηκε σε 1:454 στον Ελληνικό πληθυσµό (2,3). Εκδηλώνεται µε ήπια συµπτώ-
µατα κατά την παιδική, την εφηβική ηλικία ή την ενήλικη ζωή και έχει ποικίλη 
κλινική έκφραση που περιλαµβάνει πρώιµη τρίχωση του εφηβαίου, υπερτρίχωση, 
ακµή, διαταραχές της εµµήνου ρύσης και της γονιµότητας. Σε ορισµένες περι-
πτώσεις η διαταραχή δεν παρουσιάζει κλινικές εκδηλώσεις και, ιδιαίτερα στα 
αγόρια και τους άνδρες, η διάγνωση γίνεται τυχαία κατά την µελέτη οικογενειών 
µε πάσχον µέλος (1). 

ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Η ανεπάρκεια της 21-υδροξυλάσης αποτελεί µονογονιδιακό νόσηµα το οποίο 
µεταβιβάζεται µε σωµατικό υπολειπόµενο χαρακτήρα και οφείλεται σε περισ-
σότερες από 100 διαφορετικές διαταραχές του γονιδίου CYP21A2 (1,5).Στον Ελ-
ληνικό πληθυσµό η αναζήτηση 14 από αυτές τις διαταραχές αποσαφηνίζει τον 
γονότυπο σε ποσοστό 97% των πασχόντων από ανεπάρκεια 21-υδροξυλάσης 
(6 και µη δηµοσιευµένα δεδοµένα) (Πίνακας 1). Οι κλινικές εκδηλώσεις της 
ανεπάρκειας της 21-υδροξυλάσης αντανακλούν την βαρύτητα της ενζυµικής δι-
αταραχής, η οποία κατά κύριο λόγο καθορίζεται από τον τύπο των διαταραχών 
του γονιδίου CYP21A2. 
 Η πλειοψηφία των πασχόντων είναι σύνθετοι ετεροζυγώτες για δυο διαφορε-
τικές µοριακές διαταραχές του γονιδίου CYP21A2 και σε αυτή την περίπτωση η 
βαρύτητα των κλινικών εκδηλώσεων (φαινότυπος) καθορίζεται από την ηπιότε-
ρη µετάλλαξη που επιτρέπει την µεγαλύτερη ενζυµική δραστικότητα (1).
 Μεταλλάξεις που προκαλούν πλήρη απώλεια της λειτουργικότητας της 21-
υδροξυλάσης οδηγούν στην κλασική µορφή µε απώλεια άλατος (C-SW), εκείνες 
που προκαλούν ηπιότερη απώλεια της λειτουργικότητας οδηγούν στην µορφή 
µε απλή αρρενοποίηση (C-SV), ενώ εκείνες που προκαλούν ακόµη µικρότερη 
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απώλεια της λειτουργικότητας οδηγούν στην µη κλασική µορφή (NC) της νό-
σου (1).
 Πρέπει να τονιστεί ότι ένα σηµαντικό ποσοστό (1%) των µεταλλάξεων του 
γονιδίου CYP21A2 που ανιχνεύονται σε πάσχοντες από ανεπάρκεια της 21-
υδροξυλάσης δεν κληρονοµούνται από έναν από τους γονείς, αλλά εµφανίζο-
νται de novo (7).
 Μια ιδιοµορφία της αρχιτεκτονικής της περιοχής του γονιδίου CYP21A2 η 
οποία δυσχεραίνει την αποσαφήνιση του γονότυπου πασχόντων ή φορέων 
ανεπάρκειας της 21-υδροξυλάσης είναι το φαινόµενο του διπλασιασµού του 
γονιδίου αυτού. Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν δυο αντίγραφα του γονιδίου 
CYP21A2 στο ίδιο χρωµόσωµα, το ένα από τα οποία συνήθως φέρει µια µετάλ-
λαξη. Στην περίπτωση αυτή το άτοµο µπορεί να θεωρηθεί ετεροζυγώτης ενώ 
στην πραγµατικότητα δεν είναι, διότι η δραστικότητα του ενζύµου που παράγε-
ται από το φυσιολογικό παρακείµενο γονίδιο CYP21A2 δρα αντιρροπιστικά (8). 
 Η γνώση του είδους των µοριακών διαταραχών του γονιδίου CYP21A2 σε πά-
σχοντες και ετεροζυγώτες αποτελεί πληροφορία απαραίτητη για τη χορήγηση 
γενετικών συµβουλών και την διενέργεια προγεννητικού ελέγχου σε περιπτώσεις 
που θεωρείται απαραίτητος. 
 Ο προγεννητικός έλεγχος γίνεται µε λήψη χοριακής λάχνης κατά την 10η-12η 
εβδοµάδα κύησης ή λήψη αµνιακού υγρού µετά την 14η εβδοµάδα, αποµόνωση 
DNA, ανάλυση του γονιδίου CYP21A2 και επιπρόσθετα προσδιορισµό του φύ-
λου για αναγνώριση του θηλυκού εµβρύου, πληροφορία τελείως απαραίτητη σε 
περίπτωση χορήγησης δεξαµεθαζόνης στην έγκυο (1).

Πίνακας 1. Μεταλλάξεις του γονιδίου CYP21A2 που αποσαφηνίζουν τον γονότυπο 
97% των πασχόντων από ανεπάρκεια 21-υδροξυλάσης στον Ελληνικό πληθυσμό

α/α Μεταλλάξεις Θέση µετάλλαξης
1  Απάλειψη (deletion) του γονιδίου CYP21A2  Ολόκληρο το γονίδιο ή µεγάλη περιο-

χή αυτού
2  µεταροπή (conversion) του γονιδίου CYP21A2  Ολόκληρο το γονίδιο ή µεγάλη περιο-

χή αυτού
3  W22X Εξώνιο 1
4  P30L Εξώνιο 1
5  I2splice Ιντρόνιο 2
6  8bpdelE3 Εξώνιο 3
7  I172N Εξώνιο 4
8  V281L Εξώνιο 7
9  F306+T Εξώνιο 7

ΜΑΡΙΑ ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ–ΒΑΜΠΟΥΛΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆ΑΚΟΥ–ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ: ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΟΥ ΤΗΣ 21-Υ∆ΡΟΞΥΛΑΣΗΣ



-114-

10  Q318X Εξώνιο 8
11  R356W Εξώνιο 8
12  R426C Εξώνιο 10
13  P453S Εξώνιο 10
14  P482S Εξώνιο 10

II. ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΕ-
ΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ 21-Υ∆ΡΟΞΥΛΑΣΗΣ

Σύµφωνα µε διεθνή βιβλιογραφικά δεδοµένα γυναίκες µε κλασική µορφή ανε-
πάρκειας της 21-υδροξυλάσης παρουσιάζουν ποικίλου βαθµού υπογονιµότητα, 
ιδιαίτερα εκείνες µε την κλασική µορφή και µε απώλεια άλατος, κάτι θεωρητικά 
µη αναµενόµενο (9,10).
 H παρατηρούµενη υπογονιµότητα φαίνεται να σχετίζεται µε περισσότερους 
από ένα παράγοντες, όπως: ανεπαρκής ρύθµιση σε ότι αφορά την θεραπεία 
υποκατάστασης µε γλυκοκορτικοειδή και συνακόλουθη επινεφριδιακή υπερέκ-
κριση ανδρογόνων, ανωορρηκτικοί κύκλοι, σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών, 
ανεπαρκής χειρουργική αποκατάσταση των έξω γεννητικών οργάνων καθώς και 
ψυχολογικοί παράγοντες. 
 Τα ποσοστά γονιµότητας στην κλασική µορφή ανεπάρκειας της 21-
υδροξυλάσης φαίνεται να κυµαίνονται από 7% ως 60%, αν και οι λίγες δηµοσιευ-
µένες µελέτες περιλαµβάνουν περιορισµένο αριθµό πασχόντων ή µεµονωµένες 
περιπτώσεις (9,10). Οι πιο πρόσφατες µελέτες δίνουν πιο αισιόδοξα µηνύµατα 
και βελτιωµένα ποσοστά γονιµότητας, πιθανά λόγω της πιο έγκαιρης διάγνωσης 
και συνακόλουθης έναρξης της θεραπευτικής αγωγής, της καλλίτερης ορµονι-
κής ρύθµισης και των βελτιούµενων χειρουργικών τεχνικών (9,10).
 Ο προγραµµατισµός της κύησης µιας γυναίκας µε κλασική ανεπάρκεια της 21-
υδροξυλάσης πρέπει να περιλαµβάνει έλεγχο της ωοθηκικής λειτουργίας, άρι-
στη ρύθµιση και απαραιτήτως ανάλυση του γονιδίου CYP21A2 για αποσαφήνιση 
του γονοτύπου. Το επόµενο βήµα είναι ο γονιδιακός έλεγχος του συντρόφου 
για την αναζήτηση τυχόν ετεροζυγωτισµού για σοβαρή διαταραχή του γονιδίου 
CYP21A2, τακτική η οποία ακολουθείται στην µονάδα µας. Σύµφωνα µε µελέτη 
του εργαστηρίου µας, η συχνότητα ετεροζυγωτών για µετάλλαξη του γονιδίου 
CYP21A2 συνδεδεµένη µε την κλασική µορφή ανεπάρκειας 21-υδροξυλάσης 
στον Ελληνικό πληθυσµό είναι ιδιαίτερα αυξηµένη ανερχόµενη σε 3,96% (2,3). 
∆εδοµένου ότι 1:25 Έλληνες είναι φορείς για µια σοβαρή µετάλλαξη, η πιθανότη-
τα να γεννηθεί παιδί µε κλασική µορφή της νόσου ανεξαρτήτως φύλου, όταν ο 
γονότυπος του πατέρα είναι άγνωστος, είναι 1:50, ενώ η πιθανότητα να γεννηθεί 
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κορίτσι µε την ίδια διαταραχή είναι 1:100. Στην περίπτωση που ο γονιδιακός έλεγ-
χος του πατέρα δεν αποκαλύψει διαταραχή του γονιδίου CYP21A2, η πιθανό-
τητα γέννησης πάσχοντος παιδιού µηδενίζεται. Αν όµως ο πατέρας αποδειχθεί 
ετεροζυγώτης, τότε η πιθανότητα γέννησης πάσχοντος παιδιού είναι 1:2 και το 
ζευγάρι µπορεί να ζητήσει προγεννητικό έλεγχο. Η έγκαιρη αναγνώριση του 
πάσχοντος εµβρύου και ο καθορισµός του φύλου, είναι βασικές πληροφορίες 
για την αντιµετώπιση της κύησης και την χορήγηση γενετικών συµβουλών.
 

III. ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΜΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ 21-Υ∆ΡΟΞΥΛΑΣΗΣ

Σύµφωνα µε βιβλιογραφικά δεδοµένα περίπου 13% των γυναικών µε µη κλασική 
ανεπάρκεια 21-υδροξυλάσης παρουσιάζουν προβλήµατα γονιµότητας. Το πο-
σοστό αυτό όµως παρουσιάζεται υπερεκτιµηµένο διότι αναφέρεται σε συµπτω-
µατικές γυναίκες που έχουν διαγνωσθεί και δεν περιλαµβάνει εκείνες οι οποίες 
είναι ασυµπτωµατικές (32% του συνόλου κατά µια µελέτη) και αναγνωρίζονται 
µετά από µια επιτυχή εγκυµοσύνη, συχνά λόγω διάγνωσης στο παιδί ανεπάρ-
κειας της 21-υδροξυλάσης. Τα αναφερόµενα προβλήµατα γονιµότητας στην µη 
κλασική ανεπάρκεια 21-υδροξυλάσης είναι σε µεγάλο ποσοστό αναστρέψιµα 
µετά από επαρκή χορήγηση γλυκοκορτικοειδών (9,11). 
 Αυτόµατες αποβολές κατά το πρώτο τρίµηνο της κύησης αναφέρονται σε 
ποσοστά από 25,4 ως 33% σε πάσχουσες οι οποίες δεν ελάµβαναν θεραπεία 
και 0 ως 6% σε εκείνες που ελάµβαναν αγωγή (9,11). 
 Γενικώς οι πάσχοντες από µη κλασική µορφή ανεπάρκειας 21-υδροξυλάσης 
είναι σε ποσοστό µεγαλύτερο από 50% σύνθετοι ετεροζυγώτες για µια µετάλ-
λαξη συνδεδεµένη µε την µη κλασική µορφή και µια µετάλλαξη συνδεδεµένη µε 
την κλασική µορφή της νόσου. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 51,2% σε οµάδα 
165 ασθενών µε µη κλασική µορφή ανεπάρκειας της 21-υδροξυλάσης, σύµφωνα 
µε µελέτη του εργαστηρίου µας (12). 
 Σε περίπτωση εγκυµοσύνης γυναίκας µε γονότυπο που περιλαµβάνει µετάλ-
λαξη της κλασικής µορφής υπάρχει αυξηµένη πιθανότητα γέννησης παιδιού µε 
την σοβαρή κλασική µορφή της νόσου εάν ο σύντροφος είναι ετεροζυγώτης 
για µετάλλαξη της κλασικής µορφής. ∆εδοµένου ότι η συχνότητα των ετεροζυ-
γωτών για µια σοβαρή µετάλλαξη του γονιδίου CYP21A2 στον Ελληνικό γενικό 
πληθυσµό είναι 3,96%, η πιθανότητα να γεννηθεί παιδί µε κλασική µορφή της 
νόσου ανεξαρτήτως φύλου όταν ο γονότυπος του πατέρα είναι άγνωστος είναι 
1:100, ενώ η πιθανότητα να γεννηθεί κορίτσι µε την ίδια διαταραχή 1:200. Αν 
όµως ο πατέρας αποδειχθεί ετεροζυγώτης, τότε η πιθανότητα γέννησης πά-
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σχοντος παιδιού είναι 1:4. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο προγεννητικός έλεγχος 
κρίνεται επιβεβληµένος.

IV. ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΕΤΕΡΟΖΥΓΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΠΑΡ-
ΚΕΙΑ ΤΗΣ 21-Υ∆ΡΟΞΥΛΑΣΗΣ

Στην περίπτωση µιας γυναίκας που γνωρίζει ότι είναι ετεροζυγώτης για µια µε-
τάλλαξη του γονιδίου CYP21A2 και στα πλαίσια προγραµµατισµού εγκυµοσύ-
νης, πρέπει να ελέγχεται γονιδιακά ο πατέρας, ιδιαίτερα όταν η µετάλλαξη της 
µέλλουσας µητέρας είναι συνδεδεµένη µε την κλασική µορφή της νόσου. 
 Γνωρίζοντας ότι η συχνότητα των ετεροζυγωτών για µια σοβαρή µετάλλαξη 
του γονιδίου CYP21A2 στον Ελληνικό γενικό πληθυσµό είναι 1:25, η πιθανότητα 
να γεννηθεί παιδί µε κλασική µορφή της νόσου ανεξαρτήτως φύλου, όταν ο 
γονότυπος του πατέρα είναι άγνωστος, είναι 1:100, ενώ η πιθανότητα να γεννηθεί 
κορίτσι µε την ίδια διαταραχή σε 1:200. Αν όµως ο πατέρας αποδειχθεί ετερο-
ζυγώτης, τότε η πιθανότητα γέννησης πάσχοντος παιδιού είναι 1:4. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις επίσης ο προγεννητικός έλεγχος κρίνεται επιβεβληµένος.

V. ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟ-
ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΑΙ∆Ι ΜΕ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
ΤΗΣ 21-Υ∆ΡΟΞΥΛΑΣΗΣ

Στην περίπτωση που σε µια οικογένεια έχει ήδη γεννηθεί παιδί µε κλασική µορφή 
ανεπάρκειας 21-υδροξυλάσης τότε είναι επιβεβληµένο να γίνει γονιδιακός έλεγ-
χος στο παιδί και τους γονείς. Η γνώση των διαταραχών του γονιδίου CYP21A2 
µας επιτρέπει την διεξαγωγή προγεννητικού ελέγχου σε επόµενη εγκυµοσύνη. 
 Το κύριο πρόβληµα που τίθεται είναι η αντιµετώπιση εγκυµοσύνης στην οποία 
το έµβρυο είναι κορίτσι µε ανεπάρκεια 21-υδροξυλάσης, οπότε αναµένεται αρ-
ρενοποίηση των έξω γεννητικών οργάνων. Η πρόληψη της σοβαρής αρρενο-
ποίησης των έξω γεννητικών οργάνων του εµβρύου είναι δυνατή µε χορήγηση 
δεξαµεθαζόνης στην µητέρα (από την 6η εβδοµάδα της κύησης και όχι αργότε-
ρα από την 10η). Το επόµενο βήµα είναι η λήψη χοριακής λάχνης κατά την 10η 
εβδοµάδα της κύησης για προσδιορισµό του φύλου και αναζήτηση διαταραχών 
του γονιδίου CYP21A2. Εάν ο έλεγχος δείξει φυσιολογικό έµβρυο ή ετεροζυγώτη 
οποιουδήποτε φύλου, διακόπτεται η χορήγηση δεξαµεθαζόνης. Εάν το έµβρυο 
είναι αγόρι µε κλασική µορφή ανεπάρκειας 21-υδροξυλάσης πάλι διακόπτεται η 
χορήγηση δεξαµεθαζόνης. Εάν τέλος το έµβρυο είναι προσβεβληµένο κορίτσι, 
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τότε πρέπει να συνεχιστεί η χορήγηση δεξαµεθαζόνης στην µητέρα µέχρι το 
τέλος της κύησης. Η θεραπευτική αυτή παρέµβαση δεν είναι γενικώς αποδεκτή, 
διότι εκτός από το προφανές πλεονέκτηµα της πρόληψης της αρρενοποίησης 
του πάσχοντας κοριτσιού µε όλα τα οφέλη που συνεπάγεται (προφύλαξη του 
παιδιού από την τραυµατική και όχι πάντα απολύτως επιτυχή χειρουργική απο-
κατάσταση των έξω γεννητικών οργάνων, καλή ψυχολογία των γονέων), έχουν 
αναφερθεί πιθανές παρενέργειες τόσο στο έµβρυο (ανάπτυξη του εγκεφάλου), 
όσο και στην µητέρα (αύξηση βάρους, οίδηµα, υπέρταση, διαταραχή ανοχής 
στη γλυκόζη, τριχοφυΐα προσώπου). Η άποψη που επικρατεί σήµερα είναι ότι 
µια τέτοια παρέµβαση πρέπει να γίνεται σε κέντρα τριτοβάθµιας φροντίδας µε 
σχετική εµπειρία και συνεπάγεται προσεκτική και λεπτοµερή παρακολούθηση 
της εγκύου, καθώς και (η) µακροχρόνια παρακολούθηση του παιδιού που θα 
γεννηθεί για τυχόν µεταγενέστερες επιπλοκές (13).
 Η τελειοποίηση των µεθόδων προσδιορισµού του φύλου του εµβρύου και 
αναζήτησης διαταραχών του γονιδίου CYP21A2, κατ ευθείαν σε ελεύθερο εµ-
βρυϊκό DNA ή DNA από εµβρυϊκά κύτταρα που κυκλοφορούν σε πολύ περιο-
ρισµένες ποσότητες στο µητρικό αίµα από τις πρώτες εβδοµάδες της κύησης, 
θα συντοµεύσει και θα απλοποιήσει την διαδικασία του προγεννητικού ελέγχου 
(14). Με αυτή την µη επεµβατική µέθοδο µπορεί να περιοριστεί ο έστω και µικρός 
κίνδυνος αποβολών που παρατηρείται µετά την λήψη χοριακής λάχνης ή της 
αµνιοκέντησης και θα περιοριστεί σηµαντικά ο χρόνος της αναίτιας έκθεσης 
στη δεξαµεθαζόνη των φυσιολογικών εµβρύων και των αρρένων πασχόντων 
εµβρύων. 
 Σε ότι αφορά την µέθοδο της προεµφυτευτικής διάγνωσης η οποία χρησι-
µοποιείται όλο και πιο συχνά στην περίπτωση µονογονιδιακών νοσηµάτων, δεν 
υπάρχει σηµαντική εµπειρία για την ανεπάρκεια 21-υδροξυλάσης. Μέχρι τώρα 
έχει αναφερθεί µία περίπτωση η οποία όµως δεν κατέληξε σε εγκυµοσύνη (15). 
Αποτελεί πάντως µια σηµαντική προοπτική για τα ζευγάρια που έχουν ήδη ένα 
παιδί µε κλασικής µορφής ανεπάρκεια 21-υδροξυλάσης.
 Από την εµπειρία του δικού µας κέντρου µε οικογένειες που έχουν ήδη ένα 
παιδί µε ανεπάρκεια της 21-υδροξυλάσης έχει φανεί ότι: 
 1)  Καµία µέλλουσα µητέρα δεν έχει επιλέξει µέχρι στιγµής τη λήψη δεξαµεθα-
ζόνης κατά την εγκυµοσύνη.

 2) Οι περισσότεροι γονείς επιθυµούν τον προγεννητικό έλεγχο.
 3)  Συνήθως δεν επιθυµούν διακοπή της εγκυµοσύνης σε περίπτωση που ο προ-
γεννητικός έλεγχος δείξει πάσχον έµβρυο, ακόµη κι αν αυτό είναι κορίτσι.

 4)  Μικρός αριθµός γονέων δεν επιθυµεί προγεννητικό έλεγχο, αν κι έχουν 
ενηµερωθεί για τις πιθανότητες γέννησης δεύτερου πάσχοντος παιδιού.
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VI. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 
ΓΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 21-Υ∆ΡΟΞΥΛΑΣΗΣ

Εκτός από τα συνήθη προβλήµατα που γενικά προκύπτουν κατά τον προγεννη-
τικό έλεγχο, όπως µητρική µόλυνση του δείγµατος, υπάρχουν και ειδικά προ-
βλήµατα που σχετίζονται µε την ανεπάρκεια της 21-υδροξυλάσης. 
 Ένα σηµαντικό ποσοστό (1-1,8%) των µεταλλάξεων του γονιδίου CYP21A2 που 
ανιχνεύονται σε πάσχοντες από ανεπάρκεια 21-υδροξυλάσης δεν κληρονοµού-
νται από έναν από τους γονείς, αλλά εµφανίζονται de novo. Η συχνότητα των 
de novo µεταλλάξεων του γονιδίου CYP21A2 είναι αυξηµένη, συγκρινόµενη µε 
την συχνότητα (1‰) των de novo µεταλλάξεων άλλων µονογονιδιακών νοσηµά-
των που µεταβιβάζονται µε υπολειπόµενο σωµατικό χαρακτήρα. Η παρατήρηση 
αυτή επιβάλλει την αναζήτηση στο DNA του εµβρύου µε ετροζυγωτισµό,όχι 
µόνο των γνωστών οικογενειακών µεταλλάξεων, αλλά όλων των διαταραχών 
του γονιδίου που αναζητεί το κάθε εργαστήριο κατά τον γονιδιακό έλεγχο των 
πασχόντων. 
 Πρόβληµα επίσης µπορεί να αποτελέσει το καθόλου σπάνιο φαινόµενο (1,8%) 
του διπλασιασµού του γονιδίου CYP21A2, το οποίο µπορεί εύκολα να οδηγήσει 
σε λανθασµένη αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του γονιδιακού και του προ-
γεννητικού ελέγχου (διάγνωση οµοζυγωτισµού όταν λειτουργικά το άτοµο είναι 
ετεροζυγώτης ή ετεροζυγωτισµού όταν το άτοµο είναι φυσιολογικό). 
 Πρόσφατα δηµοσιεύθηκε µια µελέτη που αφορά συνδυασµό των δυο αυ-
τών φαινοµένων και σύµφωνα µε την οποία, υπάρχει προδιάθεση για de novo 
µεταλλάξεις σε έµβρυα των οποίων οι µητέρες έχουν διπλασιασµένο γονίδιο 
CYP21A2 (16). 
 Πρόσφατα επίσης έχει τεθεί το ερώτηµα της αναγκαιότητας γονιδιακού ελέγ-
χου για ανεπάρκεια της 21-υδροξυλάσης στα πλαίσια του γενετικού ελέγχου 
που προηγείται της υποβοηθούµενης αναπαραγωγής. Το ερώτηµα τίθεται διό-
τι έχει καταγραφεί σηµαντικός αριθµός γεννήσεων παιδιών µε ανεπάρκεια 21-
υδροξυλάσης (κλασικής και µη κλασικής µορφής) µετά από οµόλογη ή ετερό-
λογη εξωσωµατική γονιµοποίηση (17). Στο εργαστήριο µας έχουµε µέχρι τώρα 
διαγνώσει 3 παιδιά µε µη κλασική ανεπάρκεια της 21-υδροξυλάσης µετά από 
ετερόλογη εξωσωµατική γονιµοποίηση. 
 Στη µονάδα µας επίσης αντιµετωπίσαµε µια περίπτωση προγεννητικού ελέγ-
χου µε διπλασιασµό του γονιδίου CYP21A2 του πατέρα και του εµβρύου, η 
οποία περιγράφεται σχηµατικά στην εικόνα 1 (18).
 Οι τεχνικές διερεύνησης και αντιµετώπισης της εγκύου µε πιθανό κίνδυνο 
γέννησης µωρού µε ΣΥΕ έχουν αρκετά βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά 
αναµένονται περαιτέρω βελτιώσεις όπως και σε άλλα γενετικά νοσήµατα.
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 Οι προσδοκίες καθώς και τα αποτελέσµατα του προγεννητικού ελέγχου εκτί-
θενται λεπτοµερώς και µε σαφήνεια στους γονείς. Ενηµερώνονται επίσης για την 
εξέλιξη των οµοζυγωτών ανάλογα µε το είδος των µεταλλάξεων, αλλά η απόφα-
ση συνέχισης ή όχι της κύησης πρέπει να ληφθεί τελικά από τους ίδιους.
 Τα αναµενόµενα οφέλη και οι πιθανές παρενέργειες, θεωρητικές ή πραγµατι-
κές, από την χορήγηση δεξαµεθαζόνης, πρέπει επίσης να συζητηθούν εκτενώς 
µε τους γονείς πριν από την λήψη τελικών αποφάσεων. 

Εικόνα 1. Σχηματική περιγραφή προγεννητικού ελέγχου για ανεπάρκεια
της 21-υδροξυλάσης με διπλασιασμό του γονιδίου CYP21A2
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