
-173-

Σύνδροµο Turner: Μακροχρόνιες 
επιπλοκές. Μπορούν να προληφθούν;

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΕΠΠΑ
Λέκτορας Ενδοκρινολογίας

Ενδοκρινολογική Μονάδα, Β’ Προπαιδευτική-Παθολογική Κλινική,
Μονάδα Έρευνας, Πανεπιστημίου Αθηνών,

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»
 

Εισαγωγή

Το σύνδροµο Turner αποτελεί µια χρωµοσωµατική διαταραχή πλήρους ή µε-
ρικής εξάλειψης στο χρωµόσωµα Χ µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη ενός ευρέως 
φάσµατος κλινικών χαρακτηριστικών άλλοτε άλλης έκτασης και βαρύτητας που 
περιλαµβάνει το κοντό ανάστηµα, το λεµφοίδηµα, την δυσγενεσία των γονάδων 
και εξωτερικά ή εσωτερικά δυσµορφικά χαακτηριστικά. 
 Στην πλειονότητα των ατόµων η διάγνωση γίνεται στην εφηβεία µε κύρια κλινι-
κά χαρακτηριστικά το κοντό ανάστηµα, την καθυστέρηση έναρξης της εφηβείας 
και την πρωτοπαθή αµηνόρροια. Όµως, σε ποσοστό 20% η διάγνωση του συν-
δρόµου γίνεται στην παιδική ηλικία ενώ το 10% διαγιγνώσκεται στην ενήλικο ζωή 
µε προεξάρχοντα συµπτώµατα την πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή αµηνόρροια και 
τις διαταραχές της γονιµότητας. 
 Αξίζει να σηµειωθεί ότι αν και τα παιδιά και οι έφηβοι µε σύνδροµο Turner 
βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση, αυτή µάλλον εξασθενεί µετά την ολο-
κλήρωση της εφηβείας. Αυτό δικαιολογεί την απουσία δεδοµένων σχετικά µε τη 
νοσηρότητα, τη θνησιµότητα και τις µακροχρόνιες επιπλοκές της νόσου καθώς 
και τους ακριβείς παθογενετικούς µηχανισµούς ανάπτυξης αυτών. Είναι γεγονός 
ότι οι ενήλικες γυναίκες µε σύνδροµο Turner παρουσιάζουν πολλαπλά προ-
βλήµατα όπως καρδιαγγειακή νόσο, οστεοπόρωση, διαταραχή της γονιµότητας 
καθώς και ενδοκρινικές, νεφρικές και γαστρεντερικές διαταραχές. Είναι εµφανής 
λοιπόν, η ανάγκη της µακροχρόνιας παρακολούθησης τόσο για την κατανόηση 
του συνδρόµου και την καταγραφή της φυσικής του εξέλιξης όσο και για την 
έγκαιρη θεραπευτική παρέµβαση µε στόχο την µείωση της νοσηρότητας και την 
βελτίωση του προσδόκιµου επιβίωσης. 
 Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφεται η υπάρχουσα γνώση σχετικά µε τις µα-
κροχρόνιες επιπλοκές του συνδρόµου και προτείνονται τρόποι για την πρώιµη 
αναγνώριση αυτών µε στόχο την έγκαιρη θεραπευτική παρέµβαση.
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Μακροχρόνιες επιπλοκές

1. Κοντό ανάστηµα-Εξωτερικά δυσµορφικά χαρακτηριστικά

Οι ενήλικες γυναίκες µε σύνδροµο Turner έχουν κοντό ανάστηµα, που αποτελεί 
το κύριο κλινικό χαρακτηριστικό του συνδρόµου και συνδυάζεται µε την ανάπτυ-
ξη έντονων ψυχοκοινωνικών προβληµάτων. Το τελικό ύψος σε γυναίκες που δεν 
έλαβαν θεραπεία υπολογίζεται µεταξύ 143 και 147 εκ. (1) Η έγκαιρη θεραπευτική 
παρέµβαση µε την χορήγηση αυξητικής ορµόνης σε υψηλές δόσεις στην παιδι-
κή ηλικία και η χορήγηση οιστρογόνων στην ηλικία της αναµενόµενης εφηβείας 
βελτιώνουν το τελικό ύψος κατά 10εκ περίπου (3.9-24.8εκ). (2) Οι γυναίκες αυτές 
παρουσιάζουν επίσης ορισµένα εξωτερικά δυσµορφικά χαρακτηριστικά όπως 
κοντά και δυσµορφικά άκρα, παθολογική αναλογία άνω-κάτω ηµίσεως του σώ-
µατος, ευρύ θώρακα, απόσταση των θηλών των µαστών, υποπλασία των αυχενι-
κών σπονδύλων, σκολίωση και µικρογναθία. (3) Φαίνεται ότι αυτά τα δυσµορφικά 
χαρακτηριστικά αν και δεν προκαλούν διαταραχή στην κίνηση και δεν συνοδεύ-
ονται από αυξηµένο ποσοστό οστεοαρθρίτιδας συµβάλλουν παθογενετικά στο 
κοντό ανάστηµα και επιβαρύνουν τα ψυχοκοινωνικά προβλήµατα των ενήλικων 
γυναικών. 

2. Οστεοπόρωση

Είναι γνωστό ότι η οστική µάζα αυξάνει σταδιακά κατά την παιδική ηλικία και 
την εφηβεία. Οι χρονικές αυτές περίοδοι θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικές για 
την επίτευξη της κορυφαίας οστικής πυκνότητας η οποία είναι κατά 25% µειω-
µένη σε γυναίκες µε σύνδροµο Turner. (4) Ωστόσο δεν έχει διαλευκανθεί κατά 
πόσον η µείωση αυτή οφείλεται σε µειωµένη εναπόθεση αλάτων στα οστά, στα 
µικρά οστά ή στην καθυστέρηση της οστικής ωρίµανσης και πιθανολογείται εν-
δογενής οστική διαταραχή που ενδεχόµενα σχετίζεται µε την χρωµοσωµατική 
διαταραχή. 
 Τα προεφηβικά κορίτσια µε σύνδροµο Turner έχουν χαµηλή οστική πυκνότη-
τα συγκρινόµενα µε αντίστοιχης ηλικίας µάρτυρες και φυσιολογική συγκρινόµε-
να µε αντίστοιχου ύψους υγιείς µάρτυρες. (5) Οι ενήλικες γυναίκες µε σύνδροµο 
Turner εµφανίζουν χαµηλή οστική πυκνότητα και αυξηµένο κίνδυνο κατάγµατος 
συγκριτικά µε υγιείς µάρτυρες που υπολογίζεται στο 45%, σαφώς υψηλότερο 
συγκριτικά µε γυναίκες µε πρωτοπαθή αµηνόρροια άλλης αιτιολογίας (35%). (6) 

Ωστόσο, οι γυναίκες αυτές έχουν µικρό όγκο και πιθανότατα η µείωση της οστι-
κής πυκνότητας να είναι πλασµατική. Η πραγµατική εκτίµηση της οστικής πυκνό-
τητας στις ενήλικες γυναίκες χρειάζεται µακροχρόνιες µελέτες. Φαίνεται ότι η 
χορήγηση αυξητικής ορµόνης έστω και για διάρκεια ενός έτους και η έναρξη 
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οιστρογόνων και µάλιστα προ της ηλικίας των 12 ετών σαφώς βελτιώνουν την 
οστική πυκνότητα. Η συνέχιση δε της ορµονικής υποκατάστασης µετά την εφη-
βεία φαίνεται ότι συµβάλλει σηµαντικά στην διατήρηση της κορυφαίας οστικής 
πυκνότητας και την βελτίωση της οστεοπόρωσης. (7) Μια µελέτη σε γυναίκες µε 
σύνδροµο Turner, ηλικίας 47 ετών που έλαβαν ορµονική υποκατάσταση, έδειξε 
ότι είχαν χαµηλότερη οστική πυκνότητα συγκριτικά µε ανάλογης ηλικίας υγιείς 
γυναίκες αλλά σαφώς καλύτερη συγκριτικά µε εκείνες που δεν έλαβαν. (8) Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι οι γυναίκες αυτές εµφανίζουν απώλεια και φλοιώδους οστού. 
 Κάθε γυναίκα µε σύνδροµο Turner θα πρέπει να ελέγχεται για οστεοπόρωση 
λαµβάνοντας υπ’όψιν την λήψη οιστρογόνων, την ηλικία και την παρουσία ανε-
ξάρτητων παραγόντων κινδύνου (θεραπεία µε γλυκοκορτικοειδή, µείωση του 
ύψους, άλγη στη ράχη). Ο έλεγχος της οστικής πυκνότητας θα πρέπει να γί-
νεται µετά την ολοκλήρωση της εφηβείας και να επαναλαµβάνεται σε χρονικά 
διαστήµατα αναλόγως των ευρηµάτων. Οι γυναίκες που έλαβαν ορµονική υπο-
κατάσταση, χωρίς άλλους παράγοντες κινδύνου µε T-score στην οσφυική µοίρα 
–1 ή -2SD δεν θα πρέπει να θεραπεύονται. Εάν το T-score στην οσφυική µοίρα 
είναι χαµηλότερο, ή υπάρχουν παράγοντες κινδύνου τότε θα πρέπει να λαµβά-
νουν θεραπεία και φαίνεται ότι η ορµονική υποκατάσταση αποτελεί επιλογή αν 
και η θεραπεία µε βιφωσφονικά θεωρείται η πλέον κατάλληλη. Ωστόσο, µελέτες 
για την αποτελεσµατικότητα χορήγησης βιφωσφονικών στην οµάδα αυτή των 
γυναικών λείπουν. Η εύρεση T-score >-.2.5SD αν και θεωρείται παθολογική σε 
µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες δεν έχει την ίδια σηµασία σε έφηβες ή προεµµη-
νοπαυσιακές γυναίκες στις οποίες η ουδός κατάγµατος είναι υπό διερεύνηση. 
Επιπρόσθετα, η απώλεια φλοιώδους ιστού θα πρέπει να συνεκτιµάται δεδοµέ-
νου ότι συνεπάγεται αυξηµένο κίνδυνο κατάγµατος και η θεραπεία να εξατοµι-
κεύεται (βιφωσφονικά, ανάλογα οιστρογόνων, ΡΤΗ). Βέβαια, όπως συµβαίνει και 
σε άλλα αίτια οστεοπόρωσης η αλλαγή του τρόπου ζωής, η επαρκής πρόσληψη 
ασβεστίου, η άσκηση καθώς και η επαρκής κάλυψη µε ορµονική υποκατάσταση 
αποτελούν τις βασικές συστάσεις τόσο για την πρόληψη όσο και τον περιορι-
σµό της απώλειας οστικής µάζας και πρέπει να δίδονται ενωρίς ήδη στην παιδι-
κή και εφηβική ηλικία. 

3. Ωοθηκική ανεπάρκεια

Στο σύνδροµο Turner οι γονάδες διαφοροποιούνται φυσιολογικά µέχρι τον 3ο 
µήνα κύησης ενώ µετέπειτα εµφανίζουν εκφύλιση των ωοκυττάρων και ίνωση 
µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη ωοθηκικής ανεπάρκειας ήδη από τους πρώτους 
µήνες της ζωής. (9) Οι περισσότερες γυναίκες εµφανίζουν «ταινιοειδείς» ωο-
θήκες ή πολύ µικρές ωοθήκες που συχνά δεν διακρίνονται υπερηχογραφικά 
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(10) Συνήθης κλινική εκδήλωση είναι η αδυναµία ανάπτυξης των δευτερογενών 
χαρακτήρων του φύλου και της εφηβείας. Μόνο µικρό ποσοστό που φτάνει το 
16% κάνει αυτόµατη εφηβεία και διατηρεί κάποια ωοθηκική λειτουργία και συνή-
θως πρόκειται για µωσαικό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αναφέρεται µικρό ποσοστό 
(5%) κυήσεων που παρουσιάζουν συχνά κακή έκβαση. (11) Το 40% των συλλή-
ψεων καταλήγει σε αυτόµατη αποβολή ή περιγεννητικό θάνατο. Τα νεογέννητα 
παρουσιάζουν αυξηµένο κίνδυνο (37%) χρωµοσωµατικών ανωµαλιών (Turner, 
Down) και συγγενείς ανωµαλίες ιδιαίτερα του καρδιαγγειακού και του νευρικού 
συστήµατος. (12) Ένα συχνό πρόβληµα κυρίως για τις γυναίκες που δεν λαµβά-
νουν ορµονική υποκατάσταση είναι η υποπλαστική µήτρα. 
 Η πλειονότης των γυναικών µε σύνδροµο Turner φαίνεται ότι χρειάζονται µα-
κροχρόνια θεραπεία ορµονικής υποκατάστασης. Μετά την έναρξη της εφηβείας 
και την ολοκλήρωση της καθ’ ύψος ανάπτυξης πρέπει να λαµβάνουν κυκλικά 
σχήµατα οιστρογόνου-προγεσταγόνου. Η θεραπεία µε οιστρογόνα είναι σηµα-
ντική για την πρόληψη της οστεοπόρωσης και την µείωση του κινδύνου αθηρο-
σκλήρυνσης (8, 13) Κάποιες µελέτες υποστηρίζουν θετική επίδραση στη νοητική 
λειτουργία και πιθανή προστασία από τον καρκίνο του εντέρου που εµφανίζεται 
µε αυξηµένη επίπτωση στις γυναίκες αυτές. (14,15) Η δόση, το σχήµα καθώς και η 
οδός χορήγησης των οιστρογόνων πρέπει να εξατοµικεύεται ανάλογα µε την 
προτίµηση των ασθενών και τις συνυπάρχουσες παθήσεις. Η από του στόµα-
τος χορήγηση είναι η πιο δηµοφιλής. Η διαδερµική χορήγηση αν και εµφανίζει 
αλλεργικές αντιδράσεις σε ποσοστό 10% προτιµάται σε γυναίκες µε υπερτριγλυ-
κεριδαιµία, ηπατική νόσο και κίνδυνο θρόµβωσης, προφίλ το οποίο συναντάται 
στις γυναίκες µε σύνδροµο Turner. Τα φυσικά οιστρογόνα υπερτερούν έναντι 
των αντισυλληπτικών αφού δίνουν προστασία για 28 ηµέρες. Τα αντισυλληπτικά 
διακόπτουν την οιστρογονική προστασία για 1 εβδοµάδα µε αποτέλεσµα την 
εµφάνιση συµπτωµάτων από την έλλειψη οιστρογόνων ενώ επιδρούν αρνητικά 
στην ηπατική λειτουργία και τον µεταβολισµό των τριγλυκεριδίων και επιδεινώ-
νουν την υπέρταση που αποτελεί συχνό πρόβληµα στις γυναίκες µε σύνδροµο 
Turner. Τα υπάρχοντα δεδοµένα δείχνουν ότι η συχνότητα ανάπτυξης καρκίνου 
του µαστού δεν είναι µεγαλύτερη σε γυναίκες µε σύνδροµο Turner συγκριτικά 
µε τον γενικό πληθυσµό και συνεπώς η χορήγηση οιστρογόνων δεν συνεπά-
γεται αύξηση του κινδύνου. (16) Ταυτόχρονα θα πρέπει να χορηγείται προγε-
σταγόνο τουλάχιστον για 10 ηµέρες προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
ανάπτυξης καρκίνου του ενδοµητρίου. Αρχικά, στη νεαρό ενήλικο ζωή προτεί-
νεται η χορήγηση υψηλής δόσης οιστρογόνων (100mg) η οποία µειώνεται στην 
ηλικία των 30-35 ετών (50 mg) και χορηγείται µέχρι την ηλικία των 45-50 ετών. 
Οι αντενδείξεις χορήγησης οιστρογόνων είναι το ιστορικό γυναικολογικού καρ-
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κίνου, θρόµβωσης ή άλλης διαταραχής του πηκτικού µηχανσιµού και η ύπαρξη 
ιστορικού θετικού οικογενειακού ιστορικού καρκίνου του µαστού. Ωστόσο, η 
συνέχιση της χορήγησης ορµονικής υποκατάστασης µετά τα 50 έτη θα πρέπει 
να εξατοµικεύεται όπως και στις λοιπές µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες. Θα πρέ-
πει να τονισθεί ότι δεν υπάρχουν µακροχρόνιες µελέτες που να δείχνουν την 
επίδραση της µακροχρόνιας χορήγησης ορµονικής υποκατάστασης.
 Επίσης οι γυναίκες µε σύνδροµο Turner που εµφανίζουν ωοθηκική λειτουργία 
και γονιµότητα θα πρέπει να ενηµερώνονται για τον κίνδυνο ανάπτυξης πρώι-
µης ωοθηκικής ανεπάρκειας ώστε να γίνεται κατάλληλος προγραµµατισµός για 
ενδεχόµενη εγυµοσύνη µε προγεννητικό έλεγχο. ∆εδοµένου, ότι στην πλειονό-
τητα των περιπτώσεων πρόκειται για µη γόνιµες γυανίκες θα πρέπει να ενηµερώ-
νονται για την δυνατότητα επίτευξης κύησης µε δωρεά ωαρίων και την µέθοδο 
της τεχνητής γονιµοποίησης. Πρίν την έναρξη της διαδικασίας θα πρέπει να 
γίνεται κατάλληλη υποστήριξη του ενδοµητρίου το οποίο θα πρέπει να είναι 
>6.5mm µε υψηλή δόση οιστρογόνου (Ε2 valerate 4-8mg/ηµερ από του στό-
µατος) και προγεσταγόνου (300-600 mg προγεστερόνη ενδοκολπικά). Εφ’οσον 
επιτευχθεί κατάλληλη προετοιµασία η επιτυχία κύησης ανέρχεται σε ποσοστό 
40% /κύκλο θεραπείας όπως και σε άλλες αιτίες ωοθηκικής ανεπάρκειας. (17, 18) 
Βέβαια, το αποτέλεσµα είναι σαφώς καλύτερο εάν χρησιµοποιηθούν «φρέσκα» 
ωάρια. Ωστόσο ο κίνδυνος αποβολής είναι υψηλός και φτάνει το 50%. Παράγο-
ντες που σχετίζονται µε την αποτυχία είναι η υποπλασία του ενδοµητρίου και η 
ισχαιµία της µήτρας κατά την διάρκεια της κύησης. Στις περισσότερες γυναίκες 
προτιµάται η καισαρική τοµή λόγω του αυξηµένου ποσοστού ισχιακής προβο-
λής των εµβρύων. Λόγω των επιπλοκών, όλες οι γυναίκες µε σύνδροµο Turner 
θα πρέπει να ελέγχονται καρδιολογικά πρό της κύησης µε υπερηχογράφηµα ή 
και µαγνητική τοµογραφία και να εκτιµώνται η ρίζα της αορτής, οι βαλβίδες και 
η λειτουργικότητα της αριστεράς κοιλίας. 
 Ωστόσο η δυνατότητα αφαίρεσης και φύλαξης λειτουργικού ωοθηκικού ιστού 
µε στόχο την µελλοντική εµφύτευση παραµένει υπό συζήτηση και τα άτοµα και 
οι οικογένειες µε σύνδροµο Turner θα πρέπει να ενηµερώνονται για το ποσο-
στό επιτυχίας ή αποτυχίας αυτής της µεθόδου. Η κατάλληλη ηλικία για λήψη 
ιστού σε γυναίκες µε σύνδροµο Turner και φυσιολογικές γοναδοτροφίνες είναι 
άγνωστη και θα πρέπει να εξατοµικεύεται µε βάση τα επίπεδα ανασταλτίνης που 
αποτελεί έναν ευαίσθητο δείκτη ωοθηκικής λειτουργίας. 
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4. Καρδιαγγειακή νόσος

Οι γυναίκες µε σύνδροµο Turner παρουσιάζουν αυξηµένο κίνδυνο αθηροσκλή-
ρυνσης λόγω της παρουσίας πολλαπλών παραγόντων κινδύνου όπως υπέρταση, 
σακχαρώδης διαβήτης, δυσλιπιδαιµία µε αποτέλεσµα την αυξηµένη θνησιµότη-
τα από καρδιαγγειακή νόσο. (19) 

4α. Συγγενής καρδιακή ανεπάρκεια

Οι συγγενείς καρδιακές ανωµαλίες είναι συχνές σε γυναίκες µε σύνδροµο 
Turner, η επίπτωση υπολογίζεται σε 23-40% και φαίνεται ότι παρουσιάζουν 
συσχέτιση µε τον καρυότυπο. Η δίπτυχη αορτική βαλβίδα είναι η πιο συχνή 
συγγενής ανωµαλία αγνώστου αιτιολογίας και συχνά αποτελεί µεµονωµένη δια-
ταραχή. (20) Ωστόσο, µπορεί να συνδυάζεται µε άλλες ανωµαλίες ιδιαίτερα στέ-
νωση και αποτιτάνωση της αορτής που οδηγούν σε προοδευτική δυσλειτουρ-
γία της βαλβίδας. Η στένωση της αορτής απαντάται σε 10% των γυναικών µε 
σύνδροµο Turner και αποτελεί σηµαντική αιτία υπέρτασης. (20) Φαίνεται ότι το 
βασικό πρόβληµα είναι η διαταραχή της ροής της λέµφου µε αποτέλεσµα την 
µεταβολή της ενδοκαρδιακής αιµατικής ροής αν και διορθώνεται χειρουργικά 
στην παιδική ηλικία µε καλά αποτελέσµατα η µη έγκαιρη διόρθωση συνεπάγεται 
αυξηµένο κίνδυνο ρήξης της αορτής, συµφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας και 
εµµένουσας υπέρτασης. Ανωµαλίες που σχετίζονται µε την φλεβική αποχέτευση 
του αίµατος καθώς και η πρόπτωση της µιτροειδούς απαντώνται συχνότερα στο 
σύνδροµο Turner συγκριτικά µε τον γενικό πληθυσµό. (20) Λόγω δε του αυξη-
µένου κινδύνου ανάπτυξης λοιµώδους ενδοκαρδίτιδας και της ανάγκης λήψης 
προφυλακτικής αντιβιοτικής αγωγής θα πρέπει να γίνεται ενδελεχής καρδιολογι-
κός έλεγχος των γυναικών τόσο στην παιδική ηλικία όσο και την ενήλικο ζωή. 

4β. ∆ιάταση-∆ιαχωρισµός της αορτής

Ο διαχωρισµός της αορτής αποτελεί ένα σηµαντικό πρόβληµα στο σύνδροµο 
Turner και φαίνεται ότι αποτελεί την βασική αιτία αύξησης του ποσοστού των 
αιφνίδιων θανάτων. Συχνά αποτελεί επιπλοκή της διάτασης της αορτής που 
απαντά στο 8-42% των γυναικών µε σύνδροµο Turner και στο 42% των ενη-
λίκων γυναικών και επιπλέκεται απο διαχωρισµό και/ή ρήξη.(21) Η διάταση της 
αορτής, ο διαχωρισµός και η ρήξη µπορεί να συµβούν σε οποιαδήποτε ηλικία 
και συχνά µετά την ηλικία των 21 ετών. Η διάταση της αορτής οφείλεται σε 
αγνώστου αιτιολογίας µεσεγχυµατική διαταραχή. Το υπερηχογράφηµα αποτελεί 
µέθοδο εκλογής για την διάγνωση της διάτασης της αορτής. Η µαγνητική τοµο-
γραφία βοηθά περαιτέρω στη διάγνωση και δίδει πληροφορίες σχετικά µε την 
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σοβαρότητα της κατάστασης ενώ ταυτόχρονα αποτελεί µέθοδο εκλογής για 
την µακροχρόνιο παρακολούθηση των ασθενών. Το βασικό µειονέκτηµα είναι η 
έλλειψη δεδοµένων σε φυσιολογικά άτοµα µε τα ίδια σωµατοµετρικά στοιχεία. 
Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιούνται φυσιολογικές τιµές µε βάση 
την ηλικία και την επιφάνεια σώµατος. Εναλλακτικά, χρησιµοποιείται ο λόγος της 
διαµέτρου της αορτικής ρίζας και της κατιούσας αορτής ο οποίος όταν υπερ-
βαίνει το 1.5 θεωρείται παθολογικός. Η επιθετική αντιµετώπιση της υπέρτασης 
φαίνεται ότι αποτελεί βασικό στόχο ενώ θα πρέπει να συστήνεται χειρουργική 
διόρθωση σε γυναίκες µε σοβαρή ή προοδευτικά επιδεινούµενη διάταση. Η 
ύπαρξη προοπτικών µελετών είναι απαραίτητη προκειµένου να χαρακτηρισθεί 
επαρκώς η φυσική εξέλιξη της διάτασης της αορτής. Σε όλες τις γυναίκες µε 
σύνδροµο Turner και φυσιολογικό ΗΚΓ συστήνεται έλεγχος ανά 5 ετία ενώ επί 
παθολογικού ΗΚΓ ο έλεγχος πρέπει να γίνεται ανά έτος. 

3γ. Υπέρταση

Οι γυναίκες µε σύνδροµο Turner παρουσιάζουν τριπλάσιο κίνδυνο ανάπτυξης 
υπέρτασης, η επίπτωση της οποίας ανέρχεται στο 7-17% των παιδιών και στο 
24-40% των ενηλίκων γυναικών. (22) Εχει παρατηρηθεί ότι άτοµα µε φυσιολο-
γική ΑΠ παρουσιάζουν παθολογικό κιρκάδιο ρυθµό µε απουσία πτώσης της 
ΑΠ κατά την διάρκεια της νύχτας και αύξηση των επιπλοκών απο τα όργανα 
στόχος. Αξιοσηµείωτο είναι ότι µόνο σε ποσοστό 20% η υπέρταση οφείλε-
ται σε νεφρική νόσο ή στένωση της αορτής ενώ στην πλειονότητα πρόκειται 
για ιδιοπαθή υπέρταση µε κύριο χαρακτηριστικό την εµφάνιση σε νέα ηλικία. 
Ωστόσο, οι παθογενετικοί µηχανισµοί ανάπτυξης της υπέρτασης παραµένουν 
άγνωστοι. Πιθανολογείται νόσος των µικρών νεφρικών αγγείων δεδοµένου ότι 
συχνά διαπιστώνονται αυξηµένες τιµές ρενίνης ενώ δεν έχει διαπιστωθεί σαφής 
συσχέτιση µε τον καρυότυπο. Σε περιπτώσεις γυναικών µε υπέρταση θα πρέπει 
να δίδεται προσοχή στην χρήση εθινυλοισταρδιόλης ενώ η χορήγηση φυσικών 
οιστρογόνων ή αυξητικής ορµόνης δεν φαίνεται να την επηρεάζουν αρνητικά. 
Παράλληλα δε µε τον ετήσιο καρδιολογικό έλεγχο, θα πρέπει να ελέγχεται η 
αρτηριακή πίεση. Η υπέρταση θα πρέπει να θεραπεύεται επιθετικά µε στόχο αρ-
τηριακή πίεση <140/80mmHg. Οι β-αναστολείς και τα διουρητικά παραµένουν 
θεραπεία εκλογής δεδοµένου ότι οι ανταγωνιστές ασβεστίου επιδεινώνουν το 
οίδηµα των σφυρών και συχνά απαιτείται συνδιασµός αντιυπερτασικών φαρµά-
κων. Σε περίπτωση διαταραχής ανοχής στην γλυκόζη προτιµώνται οι αναστο-
λείς του ενζύµου µετατροπής
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4δ. Ισχαιµία των στεφανιαίων

Η επίπτωση της στεφανιαίας νόσου σε γυναίκες µε σύνδροµο Turner είναι άγνω-
στη. Περιορισµένα κλινικά δεδοµένα, υποστηρίζουν διπλάσια συχνότητα ανάπτυ-
ξης στεφανιαίας νόσου που οφείλεται στην ύπαρξη πολλαπλών προδιαθεσικών πα-
ραγόντων όπως η υπέρταση, η αντίσταση στην ινσουλίνη και η δυσλιπιδαιµία. (23)

3ε. Αντίσταση στην ινσουλίνη

Η αντίσταση στην ινσουλίνη απαντάται στο 50% των γυναικών µε σύνδροµο 
Turner και αποτελεί βασικό παθογενετικό µηχανισµό ανάπτυξης διαταραχής 
ανοχής της γλυκόζης ή σακχαρώδη διαβήτη. (24,25) Οι γυναίκες µε σύνδροµο 
Turner, εµφανίζουν σακχαρώδη διαβήτη µε διπλάσια ή τετραπλάσια συχνότητα 
συγκριτικά µε τον γενικό πληθυσµό και µάλιστα σε νεότερη ηλικία. Το βασικό 
δε πρόβληµα έγκειται στην µειωµένη έκκριση ινσουλίνης ενώ τα αίτια δεν έχουν 
διαλευκανθεί. Επίσης το 10-34% των γυναικών µε σύνδροµο Turner εµφανίζει 
διαταραχή ανοχής στην γλυκόζη. Οι διαταραχές αυτές δεν παρουσιάζουν συ-
σχέτιση µε τον καρυότυπο και φαίνεται ότι είναι ανεξάρτητες της παχυσαρκίας. 
Η παχυσαρκία αποτελεί συχνό πρόβληµα στις γυναίκες µε σύνδροµο Turner και 
επιδεινώνει περαιτέρω την αντίσταση στην ινσουλίνη. Η αιτία της παχυσαρκίας 
δεν έχει πλήρως διαλευκανθεί και πιθανολογείται ότι σχετίζεται µε την ανεπάρ-
κεια των οιστρογόνων και την µειωµένη φυσική δραστηριότητα των γυναικών. 
 Η υπερινσουλιναιµία και η αντίσταση στην ινσουλίνη εµφανίζονται ενωρίς ήδη 
κατά την παιδική ηλικία. Η υπερινσουλιναιµία επιδεινώνεται µε την χορήγηση 
της αυξητικής ορµόνης και διορθώνεται 6-12 µήνες µετά την διακοπή της. (26) 
Επίσης η χρήση της οξανδρολόνης σε σχετικά µεγάλες δόσεις µε στόχο την 
αύξηση του τελικού ύψους επιδεινώνει περαιτέρω την αντίσταση στην ινσουλίνη 
και σχετίζεται µε την ανάπτυξη διαταραχής ανοχής στην γλυκόζη στο 44% των 
θεραπευόµενων γυναικών. Ωστόσο, δεν έχει πλήρως διαλευκανθεί η επίδραση 
της ορµονικής υποκατάστασης στην ανάπτυξη αντίστασης στην ινσουλίνη. 
 Οι γυναίκες µε σύνδροµο Turner φαίνεται ότι εµφανίζουν µεγαλύτερη επί-
πτωση σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ενώ ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων είναι ινσουλινοθεραπευόµενος. 
 Συστήνεται ετήσιος έλεγχος της γλυκόζης νηστείας και απώλεια βάρους όταν 
πρόκειται για παχύσαρκες γυναίκες. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η θεραπεία του 
σακχαρώδη διαβήτη είναι διαφορετική. ∆εδοµένου ότι η µείωση της έκκρισης 
της ινσουλίνης αποτελεί την πρωταρχική διαταραχή οι σουλφονυλουρίες και 
συχνά η ινσουλινοθεραπεία προτιµώνται. Ωστόσο, στις παχύσαρκες γυανίκες 
προτιµάται η χορήγηση µετφορµίνης ή θειαζολινεδιονών. 
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3στ.  ∆υσλιπιδαιµία

Η υπερτριγλυκεριδαιµία απαντάται µε αυξηµένη συχνότητα στις γυναίκες µε σύν-
δροµο Turner και αποτελεί αιτία παχυσαρκίας και υπερινσουλιναιµίας. Επίσης 
περιορισµένος αριθµός µελετών υποστηρίζει ότι οι ενήλικες γυναίκες µε σύν-
δροµο Turner εµφανίζουν και υπερχοληστεριναιµία. (25) Η δυσλιπιδαιµία απα-
ντάται ενωρίς ήδη κατά την παιδική ηλικία ενώ µακροχρόνιες µελέτες σε ενήλικο 
πληθυσµό είναι περιορισµένες. Η θεραπεία µε αυξητική ορµόνη φαίνεται ότι 
µειώνει την ολική και την LDL χοληστερόλη και αυξάνει την HDL χοληστερόλη 
σε έφηβα κορίτσια µόνο κατά την διάρκεια της θεραπείας. Ωστόσο, η επίδρα-
ση της µακροχρόνιας χορήγησης ορµονικής υποκατάστασης στα επίπεδα των 
λιπιδίων παραµένει θέµα προς διερεύνηση.

3ζ. Ανεπάρκεια των οιστρογόνων

Η πρόωρος ωοθηκική ανεπάρκεια αποτελεί το πιο συχνό πρόβληµα (90%) σε 
γυναίκες µε σύνδροµο Turner µε αποτέλεσµα την πρώιµη απώλεια ενός ισχυ-
ρού καρδιοπροστατευτικού παράγοντα. (27) Παράλληλα, το µεγαλύτερο ποσο-
στό των γυναικών λαµβάνει ορµονική υποκατάσταση µόνο κατά την εφηβεία. 
Ωστόσο λείπουν µελέτες µακροχρόνιας παρακολούθησης των γυναικών µε ή 
χωρίς ορµονική υποκατάσταση όσον αφορά την επίπτωση του καρδιαγγειακού 
κινδύνου. Η χορήγηση δε της ορµονικής υποκατάστασης, η οδός, η διάρκεια 
και το σχήµα θα πρέπει να εξατοµικεύεται.
 
4. Υποθυρεοειδισµός

Η αυτοάνοση θυρεοειδική νόσος εµφανίζει θετική συσχέτιση µε την ηλικία σε 
γυναίκες µε σύνδροµο Turner και υπολογίζεται ότι αν και η συχνότητά της στην 
ηλικία των 10-30 ετών είναι διπλάσια συγκριτικά µε τον γενικό πληθυσµό, δεν 
διαφέρει σε µικρότερη ηλικία (<10 έτη). Εχει βρεθεί ότι το 25-30% των ενηλίκων 
γυναικών µε σύνδροµο µε Turner έχουν υποθυρεοειδισµό συγκριτικά µε το 1.5% 
των ενηλίκων γυναικών στον γενικό πληθυσµό. (28) Η θυρεοειδική νόσος συσχε-
τίζεται µε τον καρυότυπο ενώ η επίδραση της θεραπείας µε αυξητική ορµόνη 
ή ορµονική υποκατάσταση είναι άγνωστος. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι αν 
και υπάρχει οµοιότητα στους παθογενετικούς µηχανισµούς του αυτοάνοσου 
υπο- και υπερθυρεοειδισµού δεν έχει διαπιστωθεί αυξηµένη επίπτωση της νό-
σου Graves στο σύνδροµο Turner. 
 Σε όλες τις γυναίκες µε σύνδροµο Turner συστήνεται ετήσιος έλεγχος των 
αντιθυρεοειδικών αντισωµάτων και της TSH µετά την ηλικία των 10 ετών. Επί 
ανεύρεσης θετικών αντιθυρεοειδικών αντισωµάτων ο έλεγχος να πρέπει να συ-
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νεχίζεται ετησίως µε επίπεδα TSH. Στόχος η έγκαιρη διάγνωση του υποθυρεο-
ειδισµού και η ενωρίς θεραπεία του προκειµένου να περιορισθεί η νοσηρότητα 
που συνοδεύει τον υποθυρεοειδισµό και σχετίζεται κυρίως µε την αύξηση του 
σωµατικού βάρους και την υπερτριγλυκεριδαιµία.

5. Νεφρική νόσος

Οι γυναίκες µε σύνδροµο Turner εµφανίζουν συγγενείς ανωµαλίες του νεφρού 
σε ποσοστό 25-43% σαφώς υψηλότερο συγκριτικά µε τον γενικό πληθυσµό. Οι 
διαταραχές παρουσιάζουν συσχέτιση µε τον καρυότυπο και δεν φαίνεται να συ-
νεπάγονται αυξηµένη νοσηρότητα. (29) Ωστόσο, οι διαταραχές του νεφραγγεια-
κού δικτύου που παρουσιάζονται µε αυξηµένη επίπτωση στο σύνδροµο Turner 
επιδεινώνουν ή εξηγούν την υπέρταση που επίσης αποτελεί συχνό πρόβληµα 
στις γυναίκες αυτές. 
 Συνεπώς, όλα τα άτοµα µε σύνδροµο Turner πρέπει να ελέγχονται υπερηχο-
γραφικά και να αντιµετωπίζονται. Επιπλέον, θα πρέπει να διερευνάται η πιθανό-
τητα νεφραγγειακής υπέρτασης πριν θεωρηθεί η υπέρταση ως ιδιοπαθής. 

6. Νοσήµατα του γαστροεντερικού συστήµατος

Οι γυναίκες µε σύνδροµο Turner εµφανίζουν αυξηµένη επίπτωση ελκώδους κο-
λίτιδας η οποία εκτιµάται ότι είναι διπλάσια συγκριτικά µε τον γενικό πληθυσµό, 
µε µέση ηλικία εµφάνισης τα 16 έτη. Η κλινική εικόνα είναι έντονη και στο 40% 
των περιπτώσεων διενεργείται κολεκτοµή µε πολλαπλές επιπλοκές. Ως βασική 
αιτία θεωρείται η διαταραχή του ανοσολογικού συστήµατος. (30) Η φλεγµονώδης 
νόσος του εντέρου θα πρέπει να µπαίνει στην διαφορική διαγνωστική διάρροιας 
ή αιµορραγίας από το πεπτικό σε γυναίκες µε σύνδροµο Turner. Επιπρόσθετα, 
επί αιµορραγίας του πεπτικού θα πρέπει να αποκλείεται η τηλαγγειεκτασία του 
εντέρου, που αποτελεί συχνά πρόβληµα στις γυναίκες αυτές. Επίσης αν και οι 
γυναίκες µε σύνδροµο Turner εµφανίζουν κοιλιοκάκη, η συχνότητά της δεν 
διαφέρει µε αυτήν στον γενικό πληθυσµό. 

7. Ηπατική νόσος

Σχετικά πρόσφατα δεδοµένα υποστηρίζουν αυξηµένο κίνδυνο ανάπτυξης χρό-
νιας ηπατικής νόσου σε γυναίκες µε σύνδροµο Turner. (31) Υπολογίζεται ότι το 
80% των γυναικών >35 ετών εµφανίζουν αυξηµένες τιµές των ηπατικών ενζύ-
µων. Η κίρρωση του ήπατος εµφανίζεται µε συχνότητα 5-πλάσια συγκριτικά µε 
τον γενικό πληθυσµό. Η αιτία της ανάπτυξης της ηπατικής διαταραχής παρα-
µένει άγνωστος. ∆εν σχετίζεται µε τον καρυότυπο, µε ιστορικό ηπατίτιδας ή 
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λήψης αλκοόλης και µε το ΒΜΙ. Βιοψίες ήπατος έδειξαν το ήπαρ στο σύνδροµο 
Turner µοιάζει µε το ήπαρ νεογέννητου και πιθανολογείται η ανεπάρκεια των 
οιστρογόνων ως αιτία της ελλιπούς ηπατικής ανάπτυξης. Τα δεδοµένα σχετι-
κά µε την επίδραση των οιστρογόνων στην ηπατική λειτουργία. Κάποια µελέτη 
έδειξε σηµαντική βελτίωση τόσο της µορφολογίας όσο και της λειτουργίας του 
ήπατος 1 έτος µετά την χορήγηση οιστρογόνων άλλη µελέτη. Αντίθετα, η χορή-
γηση συζευγµένων οιστρογόνων ή εθινυλοιστραδιόλης συνεπάγεται αύξηση των 
ηπατικών ενζύµων. Συνεπώς η σχέση ανεπάρκειας οιστρογόνων και ηπατικής 
δυσλειτουργίας δεν έχει αποδειχθεί και αποτελεί θέµα ανοιχτό προς έρευνα. 
Θα πρέπει ωστόσο, να τονισθεί ότι γυναίκες µε σύνδροµο Turner και αυξηµένες 
τιµές ηπατικών ενζύµων δεν θα πρέπει να λαµβάνουν από του στόµατος οιστρο-
γόνα και σε αυτήν την περίπτωση η διαδερµική χορήγηση φαίνεται ότι αποτελεί 
καταλληλότερη λύση. 

8. Νεοπλάσµατα

Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα δεδοµένα, οι γυναίκες µε σύνδροµο Turner δεν 
εµφανίζουν αυξηµένη επίπτωση καρκίνου του µαστού, της ωοθήκης και του 
ενδοµητρίου συγκριτικά µε τον γενικό πληθυσµό. Η µικρή αύξηση του καρκίνου 
του µαστού και του ενδοµητρίου στις γυναίκες που λαµβάνουν ορµονική υποκα-
τάσταση µάλλον οφείλεται στην θεραπεία. (32) Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί 
ότι το όφελος από την χορήγηση ορµονικής υποκατάστασης σε αυτές τις γυναί-
κες υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος. Θα πρέπει βέβαια να συνταγογραφούνται 
φυσικά οιστρογόνα σε συνδυασµό µε προγεσταγόνα. 
 Το γοναδοβλάστωµα αποτελεί συνήθη κακοήθεια των δυσγενετικών γονά-
δων και φαίνεται ότι ο κίνδυνος αυξάνει µε την ηλικία και υπολογίζεται σε 2% 
στην ηλικία των 10 ετών και 27.5% στην ηλικία των 30 ετών. Σε ποσοστό 60% 
υφίστανται κακοήθη εξαλλαγή και το 50% αυτών εξαλλάσσονται σε γερµινώ-
µατα ενώ το 10% σε άλλα κακοήθη νεοπλάσµατα των γεννητικών κυττάρων. Τα 
γοναδοβλαστώµατα ποικίλλουν σε µέγεθος και τα µεγαλύτερα έχουν αυξηµένη 
πιθανότητα κακοήθειας. (33) Μπορεί να παράγουν ανδρογόνα, ή οιστρογόνα µε 
αποτέλεσµα την αρρενοποίηση ή θηλεοποίηση αντίστοιχα. Βέβαια σε όλα τα 
άτοµα µε σύνδροµο Turner µε Υ χρωµόσωµα συστήνεται έγκαιρα αφαίρεση 
των γονάδων. Αν και η παθογένεια ανάπτυξης του γοναδοβλαστώµατος είναι 
άγνωστη, η αυξηµένη επίπτωση µετά την εφηβεία υποδηλοί την πιθανή συµµε-
τοχή των στεροειδών του φύλου. 
 Ο καρκίνος του παχέως εντέρου εµφανίζει 5-πλάσια συχνότητα εµφάνισης σε 
γυναίκες µε σύνδροµο Turner και πιθανά σχετίζεται µε την αυξηµένη επίπτωση 
της φλεγµονώδους νόσου του εντέρου. (34) Αν και η ανεπάρκεια των οιστρογόνων 
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θεωρείται αιτιοπαθογενετικός παράγοντας η σχέση αυτή δεν έχει αποδειχθεί.
 Στην βιβλιογραφία υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις λευχαιµίας σε γυναίκες µε 
σύνδροµο Turner. Ωστόσο, η επίπτωση δεν φαίνεται µεγαλύτερη συγκριτικά µε 
τον γενικό πληθυσµό. 

9. ∆ιαταραχές της ακοής

Τα κορίτσια µε σύνδροµο Turner παρουσιάζουν αυξηµένο κίνδυνο ανάπτυξης 
µέσης ωτίτιδας λόγω των κρανιοπροσωπικών δυσµορφιών. Υπολογίζεται ότι το 
68% αναπτύσουν υποτροπιάζουσα µέση ωτίτιδα που συχνά χρειάζεται χειρουρ-
γική παρέµβαση. Οι διαταραχές αυτές σχετίζονται µε τον καρυότυπο. Η απώλεια 
της ακοής τύπου αγωγιµότητας αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα σε σηµαντικό 
ποσοστό των γυναικών µε σύνδροµο Turner. Επίσης σε ποσοστό 58% αναφέ-
ρεται µείωση της νευροαισθητηριακής ακοής. Η απώλεια της ακοής αυξάνεται 
µε την ηλικία και υπολογίζεται ότι το 61% των γυναικών ηλικίας µεγαλύτερης των 
35 ετών παρουσιάζουν σηµαντική απώλεια της ακοής. (35) ∆εδοµένου δε ότι η 
κώφωση µπορεί να αναπτυχθεί χωρίς προειδοποιητικά σηµεία ο έλεγχος της 
ακοής πρέπει να αποτελεί εξέταση ρουτίνας σε γυναίκες µε σύνδροµο Turner.

10. ∆ιαταραχές των οφθαλµών

Το 63% των γυναικών µε σύνδροµο Turner εµφανίζουν διαταραχές από τους 
οφθαλµούς. (36) Στο 1/3 των περιπτώσεων διαπιστώνεται στραβισµός, ενώ στο 16-
29% βλεφαρόπτωση. Σε σηµαντικό ποσοστό αναπτύσσονται επίσης πρεσβυω-
πία και αχρωµατοψία. Το λεµφοίδηµα θεωρείται σηµαντικός αιτιοπαθογενετικός 
παράγοντας και συχνά οι διαταραχές αυτές απαιτούν χειρουργική διόρθωση.

11. ∆ιαταραχές από τα δέρµα

Σε ποσοστό 27% των γυναικών διαπιστώνονται πολλαπλές µελαγχρωµατικές 
κηλίδες που µπορεί να σχετίζονται µε ανωµαλίες του νευρικού σωλήνα. Οι κη-
λίδες δεν επιδεινώνονται µε την έκθεση στον ήλιο και ο κίνδυνος ανάπτυξης 
µελανώµατος δεν είναι αυξηµένος. Συνεπώς οι κηλίδες πρέπει να αφαιρούνται 
όταν παρουσιάζουν σηµεία ύποπτα κακοήθειας. Η ψωρίαση και η αλωπεκία εµ-
φανίζονται στο σύνδροµο Turner µε διπλάσια και τριπλάσια συχνότητα αντί-
στοιχα συγκριτικά µε τον γενικό πληθυσµό. Επίσης, η λεύκη αποτελεί ένα συχνό 
πρόβληµα στις γυναίκες αυτές. Λόγω δε της µακροχρόνιας οιστρογονικής έλ-
λειψης η ρυτίδωση του προσώπου αποτελεί συχνό εύρηµα. Θα πρέπει δε να 
ενηµερώνονται για τον αυξηµένο κίνδυνο που έχουν να αναπτύξουν χηλοειδή 
µετά χειρουργικές επεµβάσεις. 
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12. Ψυχοκοινωνικές διαταραχές

Οι γυναίκες µε σύνδροµο Turner εµφανίζουν αυξηµένη επίπτωση νευρογενούς 
ανορεξίας συγκριτικά µε τον γενικό πληθυσµό και η έναρξη των συµπτωµάτων 
συχνά συµπίπτει µε την έναρξη της ορµονικής υποκατάστασης. (38)

  Συνήθως έχουν φυσιολογική νοηµοσύνη ενώ σηµαντικός αριθµός των γυ-
ναικών έχουν διαταραχές της αντίληψης. (39, 40) Παρουσιάζουν δυσκολία στην 
εκτέλεση αριθµητικών πράξεων και σύνθετων εργασιών, στην εκµάθηση οδήγη-
σης, ελλειπή αίσθηση προσανατολισµού και κατεύθυνσης, µείωση της πρόσφα-
της µνήµης και διάσπαση της προσοχής. Οι διαταραχές αυτές σχετίζονται µε 
τον καρυότυπο. Εχουν βρεθεί διαφορές στην µεταβολική δραστηριότητα του 
εγκεφάλου καθώς και ανατοµικές διαφορές όπως µικρότερο µέγεθος του ιπ-
πόκαµπου και των µετωπιαίων λοβών. Η χρωµοσωµατική διαταραχή όπως και η 
ανεπάρκεια των οιστρογόνων πιθανότατα σχετίζονται µε την ανάπτυξη των δια-
ταραχών αν και η σχέση αυτή δεν έχει αποδειχθεί. Περιορισµένα δεδοµένα δεί-
χνουν βελτίωση πολλαπλών από τις παραµέτρους µε την χορήγηση ορµονικής 
υποκατάστασης. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σηµαντικό ποσοστό των γυναικών 
τελειώνουν το πανεπιστήµιο (33%) και αποκτούν µεταπτυχιακό δίπλωµα (10%). 
Επίσης σηµαντικό ποσοστό των γυναικών εργάζονται συχνά σε επαγγέλµατα 
αν και κατώτερα των προσόντων τους. Οι γυναίκες µε σύνδροµο Turner έχουν 
ιδιαίτερες προσωπικότητες θέλουν να φύγουν από τα σπίτια τους και παρουσι-
άζουν δυσκολία να αποκτήσουν φιλίες και σεξουαλική ζωή την οποία αποκτούν 
µάλιστα σε µεγαλύτερη ηλικία. Ίσως να ευθύνεται το γεγονός ότι το 50% των 
γυναικών έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση. Ωστόσο, η ψυχοκοινωνική συµπεριφορά 
φαίνεται ότι βελτιώνεται µε την λήψη ορµονικής υποκατάστασης. Συνεπώς οι 
γυναίκες µε σύνδροµο Turner θα πρέπει να υποστηρίζονται από ψυχολόγους 
µε γνώση του αντικειµένου και των ιδιαιτεροτήτων των ατόµων αυτών και να ενι-
σχύονται στους τοµείς κοντό ανάστηµα, έλλειψη γονιµότητας και σεξουαλικές 
σχέσεις. 

Συµπέρασµα

Η παρακολούθηση των ατόµων µε σύνδροµο Turner δεν θα πρέπει να διακό-
πτεται µετά την ολοκλήρωση της εφηβείας αλλά αντίθετα θα πρέπει να συνεχίζε-
ται συστηµατικά δεδοµένου ότι πλειάδα παθολογικών καταστάσεων εµφανίζεται 
στην ενήλικο ζωή µε συνοδό αυξηµένη νοσηρότητα και θνησιµότητα. Μια οµάδα 
ιατρών µε επικεφαλής τον ενδοκρινολόγο ο οποίος θα πρέπει να προσεγγίζει 
τις γυναίκες αυτές ολιστικά θα πρέπει να ασχολείται µε την παρακολούθηση των 
γυναικών αυτών. Η οµάδα θα πρέπει να περιλαµβάνει επίσης καρδιολόγο, ωτο-
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ρινολαρυγγολόγο, θωρακοχειρουργό, ψυχολόγο και γυναικολόγο και απαραίτη-
τη προϋπόθεση είναι η άριστη συνεργασία. Η καρδιαγγειακή νόσος παραµένει 
το κύριο πρόβληµα των ενήλικων γυναικών µε σύνδροµο Turner αφού συνεπά-
γεται αυξηµένη νοσηρότητα και θνησιµότητα. Η πλειονότης των γυναικών χρει-
άζονται µακροχρόνια ορµονική υποκατάσταση που θεωρείται σηµαντική για την 
πρόληψη της οστεοπόρωσης, την µείωση των παραγόντων κινδύνου ανάπτυξης 
αθηροσκλήρυνσης, την βελτίωση της ψυχοκοινωνικής συµπεριφοράς και πιθανά 
την προστασία έναντι του καρκίνου του παχέως εντέρου. Η δόση, η οδός και 
το χρονικό διάστηµα χορήγησης θα πρέπει να εξατοµικεύονται λαµβάνοντας 
υπ’όψιν και άλλες πιθανές συνυπάρχουσες παθήσεις. Οσον αφορά την γονι-
µότητα, οι γυναίκες που διατηρούν κάποιον βαθµό ωοθηκικής λειτουργίας θα 
πρέπει να ενηµερώνονται για τον υψηλό κίνδυνο απώλειας του εµβρύου καθώς 
και τον κίνδυνο ανάπτυξης πρώιµης ωοθηκικής ανεπάρκειας. Ωστόσο, η πλειο-
νότητα των γυναικών θα πρέπει να ενηµερώνεται για την ύπαρξη δυσγενετικών 
γονάδων και ως εκ τούτου έλλειψης γονιµότητας και την δυνατότητα απόκτησης 
παιδιού µε δωρεά ωαρίου. Η αλλαγή του τρόπου ζωής µε αύξηση της άσκησης, 
διατήρηση κανονικού σωµατικού βάρους ή απώλειας βάρους κατά περίπτωση, 
η λήψη άφθονων γαλακτοκοµικών προιόντων ή και συµπληρωµάτων ασβεστίου 
αποτελούν βασικές συστάσεις που θα πρέπει να δίδονται έγκαιρα ήδη από την 
παιδική και εφηβική ηλικία. Ωστόσο, πλειάδα θεµάτων χρειάζονται διερεύνηση 
όπως το είδος της γονιδιακής βλάβης που συνεπάγεται διαταραχή του οστικού 
µεταβολισµού, η πρόωρος ωοθηκική ανεπάρκεια, η επίδραση της ορµονικής 
υποκατάστασης στον καρκίνο του παχέως εντέρου, την ψυχοκοινωνική συµπε-
ριφορά και άλλες µεταβολικές παραµέτρους, τα αίτια ανάπτυξης διαταραχής 
ανοχής στην γλυκόζη και σακχαρώδη διαβήτη, η εξέλιξη της διάτασης της ρίζας 
της αορτής, η ανάπτυξη της θυρεοειδικής νόσου και της φλεγµονώδους νόσου 
του εντέρου. Για την καλύτερη κατανόηση του συνδρόµου και των επιπλοκών 
του χρειάζονται µελέτες µακροχρόνιας παρακολούθησης των γυναικών µε σύν-
δροµο Turner και ιδιαίτερα στην ενήλικο ζωή. Η έγκαιρη αναγνώριση των επι-
πλοκών του συνδρόµου Turner στην ενήλικο ζωή και η έγκαιρη θεραπευτική 
παρέµβαση συµβάλλει σηµαντικά στην µείωση της νοσηρότητας και την αύξηση 
του προσδόκιµου επιβίωσης. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Η οστική πυκνότητα στις γυναίκες µε σύνδροµο Turner είναι
 A. χαµηλή συγκριτικά µε υγιείς γυναίκες αντίστοιχης ηλικίας
 Β.  αυξηµένη σε γυναίκες που έλαβαν αυξητική ορµόνη και οιστρογό-

να συγκριτικά µε τις γυναίκες που δεν έλαβαν
 Γ. φυσιολογική
 ∆. α+β
 Ε. κανένα από τα ανωτέρω 

2. Η θεραπεία µε ορµονική υποκατάσταση στις γυναίκες µε σύνδροµο Turner 
 A. θετική επίδραση στην ανάπτυξη οστεοπόρωσης
 Β. προστασία στην ανάπτυξη καρκίνου του παχέως εντέρου
 Γ. θετική επίδραση στην νοητική λειτουργία
 ∆. α+β
 Ε. όλα τα ανωτέρω

3. Η υπέρταση στο σύνδροµο Turner είναι
 A. ιδιοπαθής
 Β. δευτεροπαθής
 Γ. ελεγχόµενη µε τη χρήση β-αναστολέων και διουρητικών
 ∆. α+γ
 Ε. όλα τα ανωτέρω 
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4. Στις γυναίκες µε σύνδροµο Turner προτιµάται η αντιυπερτασική αγωγή µε
 A. µε ανταγωνιστές ασβεστίου
 Β. µε αναστολείς του ενζύµου µετατροπής
 Γ. β-αναστολείς και διουρητικά
 ∆. β+γ
 Ε. όλα τα ανωτέρω

5. Η υπερινσουλιναιµία και η αντίσταση στην ινσουλίνη
 A. εµφανίζεται ενωρίς ήδη στην εφηβική ηλικία
 Β. επιδεινώνεται µε την χορήγηση αυξητικής ορµόνης 
 Γ. οφείλεται στην παχυσαρκία
 ∆. α+β
 Ε. όλα τα ανωτέρω

6. Ο σακχαρώδης διαβήτης στις γυναίκες µε σύνδροµο Turner
 A. χαρακτηρίζεται από µειωµένη έκκριση ινσουλίνης
 Β. χαρακτηρίζεται από αντίσταση στην ινσουλίνη
 Γ. είναι συχνα ινσουλινοθεραπευόµενος
 ∆. α+γ
 Ε. όλα τα ανωτέρω

7. Οι γυναίκες µε σύνδροµο Turner εµφανίζουν αυξηµένη συχνότητα 
 A. αυτοάνοσου υποθυρεοειδισµού
 Β. θετικών αντιθυρεοειδικών αντισωµάτων
 Γ. νόσου Graves
 ∆. α+β
 Ε. όλα τα ανωτέρω

8. Οι γυναίκες µε σύνδροµο Turner εµφανίζουν αυξηµένη συχνότητα
 A. ελκώδους κολίτιδας
 Β. καρκίνου του παχέως εντέρου
 Γ. κοιλιοκάκης
 ∆. α+β
 Ε. όλα τα ανωτέρω
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9. Οι γυναίκες µε σύνδροµο Turner εµφανίζουν αυξηµένη συχνότητα
 A. καρκίνου του µαστού
 Β. καρκίνου του ενδοµητρίου
 Γ. καρκίνου των ωοθηκών
 ∆. όλα τα ανωτέρω
 Ε. κανένα από τα ανωτέρω

10. Οι γυναίκες µε σύνδροµο Turner παρουσιάζουν
 A. διαταραχές της αντίληψης
 Β. µειωµένη νοηµοσύνη
 Γ. αίσθηµα χαµηλής αυτοεκτίµησης
 ∆. όλα τα ανωτέρω
 Ε. τίποτα από τα ανωτέρω

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

∆ ,Ε ,Ε ,Β / Γ ,Ε ,Ε ,∆ ,Α /Β ,∆ ,∆
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Πινακας 1. Παρακολούθηση ενηλίκων γυναικών με σύνδρομο Turner 

Βασικός έλεγχος
 Καρυότυπος
 Υπερηχογράφµα νεφρών και ελάσσονος πυέλου
 Υπερηχογράφηµα καρδιάς
 Αντιθυρεοειδικά αντισώµατα
 Γοναδοτροφίνες
Ετήσιος έλεγχος
 Αντικειµενική εξέταση (ΒΜΙ, ΑΠ, κλπ)
 Θυρεοειδική λειτυργία
 Επίπεδα λιπιδίων νηστείας
 Επίπεδα γλυκόζης νηστείας 
 Ηπατική λειτουργία
 Νερική λειτουργία
Ανά 3-5 έτη
 Υπερηχογράφηµα καρδιάς
 Μέτρηση οστικής πυκνότητας
 Καµπύλη ανάπτυξης

 
Εικόνα 1. Συσχέτιση παραγόντων νοσηρότητας σε ενήλικες ασθενείς με σ. Turner (Gonwaay GS, 
Elsheik M, Cadge B, Ostberg J. Adult Turner follow-up- The Middlesex experience. In: Saenger P, 

Pasquino AM eds. Optimizing health care for Turner patients in the 21st century, 
Elsevier 2000:295-306)
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