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1. ΟΡΓΑΝΟΓΕΝΕΣΗ- Α∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝ-
ΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το άρρεν και το θήλυ έµβρυο είναι πανοµοιότυπα µέχρι την 6η εβδοµάδα κύη-
σης, οπότε και αρχίζει ο καθορισµός του φύλου µε βάση την έκφραση διαφό-
ρων γονιδίων. Στη συνέχεια λαµβάνει χώρα η διαφοροποίηση του φύλου, δηλα-
δή ο σχηµατισµός και η διαφοροποίηση των έσω και έξω γεννητικών οργάνων, 
τα οποία πλέον θα είναι διαφορετικά στο άρρεν και στο θήλυ έµβρυο (1-9).
 Συγκεκριµένα, κατά τις πρώτες έξι εβδοµάδες της εµβρυικής ανάπτυξης, τόσο 
στο άρρεν όσο και στο θήλυ έµβρυο αναγνωρίζονται οι αδιαφοροποίητες δο-
µές, οι οποίες είναι όµοιες και αµφιδύναµες στα 46,ΧΧ και στα 46, ΧΥ έµβρυα 
(1,8-13). Οι δοµές αυτές είναι:

 Α)  ο γοναδικός κρηµνός ή γοναδική ακρολοφία (gonadal ridge), ο οποίος 
βρίσκεται στη µέση γραµµή των ουρογεννητικών κρηµνών

 Β)  τα αρχέγονα γεννητικά κύτταρα (germ cells) τα οποία σχηµατίζονται στο 
λεκιθικό ασκό και µεταναστεύουν στον γοναδικό κρηµνό κατά την 5η εβδο-
µάδα εµβρυικής ανάπτυξης

 Γ)  το σύστηµα των εσωτερικών πόρων (internal ducts), οι οποίοι είναι δύο αρ-
χικά σε κάθε έµβρυο, οι πόροι του Wollf ή µεσονεφρικοί και οι πόροι του 
Müller ή παραµεσονεφρικοί, 

 ∆) τα έξω γεννητικά όργανα.

Κατά την διαφοροποίηση του φύλου η γοναδική ακρολοφία θα διαφοροποιηθεί 
σε όρχεις ή ωοθήκες, τα γεννητικά κύτταρα θα διαφοροποιηθούν σε σπερµα-
τοκύτταρα ή ωοκύτταρα, το ένα ζευγάρι των εσωτερικών πόρων θα υποστραφεί 
ένω το άλλο θα αναπτυχθεί, και τέλος, τα έξω γεννητικά όργανα θα αρρενοποι-
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ηθούν ή θα διαµορφωθούν προς θήλυ.
 Οι µεταβολλές αυτές περιγράφονται κατωτέρω:
 Η διδύναµη γοναδική ακρολοφία στο έµβρυο των 5 εβδοµάδων βρίσκεται 
στη µέση γραµµή των ουρογεννητικών ακρολοφίιών (κρηµνών). Τα αρχέγονα 
γεννητικά κύτταρα (ΑΓΚ) παράγονται εξωγοναδικώς από το ενδόδερµα και στη 
συνέχεια µεταναστεύουν προς τη γοναδική ακρολοφία (κρηµνό). Στις 4 εβδο-
µάδες τα ΑΓΚ ανιχνεύονται στα τοιχώµατα του λεκιθικού ασκού και µία εβδο-
µάδα αργότερα, δηλαδή κατά την 5η εβδοµάδα εµβρυικής ανάπτυξης 700-1300 
κύτταρα µεταναστεύουν προς τους γεννητικούς αδένες. Τα γεννητικά κύτταρα 
τα οποία δεν φθάνουν στους γεννητικούς αδένες κατά κανόνα εκφυλίζονται, 
ενώ παραµονή τους σε εξωγοναδικές θέσεις οδηγεί σε εµφάνιση νεοπλασίας. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο άρρεν η εγκατάσταση των ΑΓΚ είναι απαραίτητη για 
τη γονιµότητα όχι όµως και για τη διαφοροποίηση του όρχεος και τη λειτουρ-
γικότητά του. Αντίθετα στο θήλυ, άν δεν επιτελεσθεί η εγκατάσταση των ΑΓΚ 
στις ωοθήκες δεν διαφοροποιούνται και δηµιουργούνται ταινιοειδείς γονάδες 
(streak gonads) (1,4,5,7,14).
 Κάθε γονάδα για να είναι λειτουργική πρέπει να περιέχει τόσο γαµετοκύτταρα, 
που θα δώσουν γένεση σε γαµέτες, όσο και σωµατικά κύτταρα, τα οποία θα 
αποτελέσουν το υπόστρωµα που θα περιβάλλει τους γαµέτες (12) και θα εκκρί-
νουν ορµόνες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την περαιτέρω διαφοροποίηση 
του φύλου και την αναπαραγωγική ικανότητα. Η αδιαφοροποίητη γονάδα περι-
λαµβάνει συνήθως τέσσερεις κυτταρικές σειρές, τα κύτταρα του στρώµατος, τα 
στεροειδοπαραγωγά, τα κύτταρα του συνδετικού ιστού και τα γαµετοκύτταρα. 
Τα κύτταρα του στρώµατος, θα δώσουν γένεση στα κύτταρα Sertoli, που θα πε-
ριβάλουν τα γαµετοκύτταρα και θα δηµιουργήσουν ένα περιβάλλον κατάλληλο 
για την αύξηση και διαφοροποίησή τους ενώ τα στεροειδοπαραγωγά κύτταρα 
θα είναι τα κύτταρα Leydig. 
 H φυσιολογική διαφοροποίηση του φύλου στο άρρεν επιτελείται σε δύο στά-
δια. Αρχικά µέσω δράσεως γονιδίων που κωδικοποιούν µεταγραφικούς παρά-
γοντες, όπως SF-1, WT-1 θα σχηµατιστεί η διδύναµη γονάδα από το ενδιάµεσο 
µεσόδερµα και στη συνέχεια µέσω δράσεως διαφόρων γονιδίων, µε κύριους 
εκπροσώπους το καθοριστικό γονίδιο του φύλου SRY, που εδράζεται στο χρω-
µόσωµα Υ, το SOX9 και άλλα γονίδια, επιτελείται ο καθορισµός του φύλου. 
Αυτό θα προσδιορίσει την περαιτέρω πορεία των γονάδων, δηλαδή στο άρρεν 
τη µετατροπή της αδιαφοροποίητης γονάδας σε όρχι, ενώ στη δεύτερη φάση 
οι εκκρινόµενες από τον όρχι πλέον ορµόνες θα οδηγήσουν σε διαφοροποίηση 
των έσω και έξω γεννητικών οργάνων προς τον φυσιολογικό άρρενα φαινότυπο 
(1-6,12,13) [Σχήµα 1,2,3]. 
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2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΡΕΝΟΣ ΦΥΛΟΥ

Το γεννητικό σύστηµα, σε αντίθεση µε άλλα όργανα και συστήµατα, όπως η 
καρδιά, οι πνεύµονες και ο νεφρός, δεν είναι ουσιώδους σηµασίας για την επι-
βίωση του ατόµου. Ως εκ τούτου φορείς µεταλλάξεων σε γονίδια απαραίτητα 
για την ανάπτυξη των γονιδίων επιβιώνουν και αναγνωρίζονται εύκολα λόγω της 
αναστροφής του φύλου ή της υπογονιµότητας. Από αυτήν τη σηµαντική πηγή, 
έχουν ταυτοποιηθεί τόσο σε πειραµατόζωα όσο και στον άνθρωπο αρκετά γο-
νίδια, που εµπλέκονται φυσιολογικά τόσο στην πρώιµη, όσο και στην µετέπειτα 
διαδικασία καθορισµού και διαφοροποίησης του άρρενος φύλου. 
 Τα γονίδια που είναι απαραίτητα για τον καθορισµό του φύλου στο άρρεν 
είναι τα γονίδια, SF1, WT1, DAX, SRY, SOX9 τα οποία διαπιστώθηκε ότι µεταξύ 
τους έχουν στενή λειτουργική συσχέτιση, συνεργική ή ανταγωνιστική. Καθορι-
στικής µάλιστα σηµασίας για τη φυσιολογική διαφοροποίηση του φύλου είναι η 
σωστή χρονική αλληλουχία έκφρασης των γονιδίων αυτών.
 Κατά τα πολύ αρχικά στάδια της διαφοροποίησης, ήδη από τη µετατροπή του 
ενδιαµέσου µεσοδέρµατος σε αδιαφοροποίηση γονάδα, φαίνεται ότι ουσιαστι-
κής σηµασίας είναι η έκφραση των γονιδίων SF1 και WT1, παρόλον ότι δεν είναι 
ακριβώς καθορισµένη η φυσιολογική χρονική αλληλουχία της έκφρασής τους. 
Τα γονίδια WT1, SF1, και LIM1 διαπιστώθηκε ότι εµπλέκονται στη ρύθµιση της 
έκφρασης του γονιδίου SRY ενώ φαίνεται ότι οι ίδιοι αυτοί παράγοντες συµβάλ-
λουν στην εγκατάσταση ενός κατάλληλου ιστικού ή βιοχηµικού περιβάλλοντος 
για τη δράση του SRY (4,7,12,13). 

SF1 (Steroidogenic Factor 1)

To γονίδιο SF 1 εντοπίζεται στο χρωµόσωµα 9q33 (ΟΜΙΜ# 184757) (15) και 
κωδικοποιεί έναν πυρηνικό υποδοχέα που ρυθµίζει τη µεταγραφή γονιδίων τα 
οποία ενέχονται στην αναπαραγωγή, τη στεροειδογένεση και τη διαφοροποίη-
ση του φύλου (7,9,13). 
 Το γονίδιο SF1 εµπλέκεται στον αρχικό σχηµατισµό της γονάδας. Η πρωτεί-
νη που κωδικοποιεί αποτελεί έναν µεταγραφικό παράγοντα που ρυθµίζει την 
έκφραση της στερεοειδικής υδροξυλάσης του κυττοχρώµατος Ρ450 και εκφρά-
ζεται σε όλους τους στεροειδοπαραγωγούς ιστούς, όπως τα επινεφρίδια τους 
όρχεις και τις ωοθήκες, αλλά επίσης και στην πρόσθια υπόφυση και τον υποθά-
λαµο. 
 Η έκφρασή του φαίνεται ότι προηγείται της έκφρασης του SRY στο άρρεν, 
όταν ακόµα η γονάδα είναι αδιαφοροποίητη. Αργότερα, η έκφρασή του πα-
ρουσιάζει φυλετικό διµορφισµό µε υψηλά επίπεδα έκφρασης µόνο στον όρχι. 
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Επιπλέον, το γονίδιο SF1 φαίνεται ότι ενέχεται στη ρύθµιση της µεταγραφής 
ενός άλλου γονιδίου, που κωδικοποιεί την Αντιµυλλερική Ορµόνη [Mullerian 
inhibiting substance (MIS) ή Anti-mullerian hormone (ΑΜΗ)]. Η ορµόνη ΑΜΗ 
εµπλέκεται στη υποστροφή των πόρων του Muller στο άρρεν, ενώ ένας άλλος 
στόχος είναι το γονίδιο DAX1. Επίσης το SF1 δρα σε συνέργεια µε ένα ακόµα 
γονίδιο, το WT1, ενώ τη συνεργική αυτή δράση ανταγωνίζεται το γονίδιο DAX1. 
Το γεγονός αυτό επαυξάνει το σηµαντικό ρόλο του SF1 στον καθορισµό του 
άρρενος φύλου (7,11,12).

WT1 (Wilms Tumor 1)

To γονίδιο WT1 εντοπίζεται στο βραχύ σκέλος του χρωµοσώµατος 11p13, απο-
τελείται από 10 εξόνια σε µήκος 50 Kb και κωδικοποιεί έναν µεταγραφικό παρά-
γοντα (ΟΜΙΜ# 607102) (15).
 Αρχικά, είχε αποµονωθεί ως ογκογονίδιο που ενέχεται στην αιτιολογία του 
νεφρικού όγκου Wilms της παιδικής ηλικίας. Το 1991 διαπιστώθηκε ότι από τα 
πολύ πρώιµα εµβρυϊκά στάδια εκφράζεται, εκτός από το νεφρό, και στην ανα-
πτυσσόµενη ουρογεννητική ακρολοφία, στα κύτταρα Sertoli στους όρχεις, στη 
µήτρα και τα επιθηλιακά κύτταρα της ωοθήκης (6,7). Η έκφραση του γονιδίου αυ-
τού εµπλέκεται στα πολύ αρχικά στάδια του καθορισµού του φύλου και επιδρά 
στο ενδιάµεσο µεσόδερµα κατά τη διαφοροποίησή του προς γονάδα.
 Ο ρόλος του WT1 στην ανάπτυξη των γονάδων δεν είναι ειδικός µόνο του 
άρρενος φύλου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το γονίδιο WT1 ασκεί ποικίλες δράσεις 
κατά τη διάρκεια της γοναδογένεσης του άρρενος, ενεργοποιώντας το SRY, 
αφού προηγουµένως συνδεθεί µε τον εκκινητή του. 
 ‘Αλλα γονίδια τα οποία φαίνεται ότι ενέχονται στο σχηµατισµό της αδιαφορο-
ποίητης/διδύναµης γονάδας είναι τα γονίδια Emx2, Lim1 και M33. Το γονίδιο 
Lim1 είναι ένα οµοιοτικό γονίδιο, το οποίο εκφράζεται κατά µήκος του παραµε-
σονεφρικού συστήµατος των πόρων (7,12).

DAX1 (DSS-AHC Critical region on the X Chromosome Gene 1)

To γονίδιο DAX1 εντοπίζεται στο χρωµόσωµα Xp21.3, περιέχει 2 εξόνια και κω-
δικοποιεί µία πρωτεϊνη 470 αµινοξέων, η οποία αποτελεί µέλος µιας πυρηνικής 
υπερ-οικογένειας υποδοχέων (ΟΜΙΜ#300473) (7,11,12,15).
 Εκφράζεται στις γονάδες, το φλοιό των επινεφριδίων, τον υποθάλαµο και την 
πρόσθια υπόφυση. Φαίνεται ότι η πρωτεϊνη DAX1 παρεµποδίζει τη στεροει-
δογένεση καταστέλλοντας πρωτείνες που εµπλέκονται σε αυτή, όπως η StAR, 
P450scc και η 3-βHSD. Η πρωτεϊνη DAX1 φαίνεται ότι έχει άµεση επίδραση στο 
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γονίδιο SF1 οδηγώντας σε καταστολή της µεταγραφής που ρυθµίζεται από τον 
SF1.
 Οι McLaughlin και Donahue (11) πιθανολογούν ότι, εφόσον το DAX1, όταν 
βρίσκεται σε περίσσεια, καταστέλλει τη διαφοροποίηση των όρχεων, πρέπει να 
ενέχεται στη µικτή δυσγενεσία γονάδων, όπου υπερπαράγεται από τα δύο χρω-
µοσώµατα Χ (αν και σε διαφορετικούς ιστούς, ένα από τη σειρά 45,Χ0 και το 
άλλο από τη σειρά ΧΥ). Αυτή η άποψη ενισχύεται από την παρατήρηση ότι η 
παρουσία δεύτερου λειτουργικού χρωµοσώµατος Χ σε άτοµα µε σύνδροµο 
Klinefelter (47,ΧΧΥ) οδηγεί σε ανώµαλη ανάπτυξη των αρχέγονων γεννητικών 
κυττάρων.
 Θεωρείται ότι το DAX1 είναι εξίσου απαραίτητο µε το γονίδιο SRY για τη 
φυσιολογική διαφοροποίηση του όρχεος από την αρχέγονη γονάδα. Αρχικά, 
θεωρήθηκε ως γονίδιο αποκλειστικά καθοριστικό της ανάπτυξης των ωοθηκών, 
αλλά η υπόθεση αυτή ανατράπηκε (6). Φαίνεται ότι το DAX1 είναι περισσότε-
ρο «αντι-ανδρογόνο» γονίδιο, εφόσον σε πειραµατόζωα µε µετάλλαξή του, η 
ανάπτυξη των ωοθηκών δεν παραβλάπτεται, ενώ αντιθέτως η σπερµατογένεση 
αναστέλλεται (7,12). 
 Είναι σηµαντικό ότι το γονίδιο DAX1 ανταγωνίζεται τη λειτουργική συνέρ-
γεια µεταξύ των γονιδίων SF1 και WT1, γεγονός που του αποδίδει κάποιο ρόλο 
ενεργοποιητή ή καταστολέα των ειδικών αυτών γονιδίων για την ανάπτυξη του 
άρρενος φύλου. (11,12). 

Wnt

Το γονίδιο Wnt εκφράζεται στο µεσέγχυµα που περιβάλλει τους παραµεσονε-
φρικούς πόρους του Muller. Η έκφραση του γονιδίου αυτού στα σωµατικά κύτ-
ταρα της γονάδας καταστέλλεται στο άρρεν και διατηρείται στο θήλυ, γι΄αυτό 
και θεωρείται επίσης «αντι-ορχικό» γονίδιο (anti-testis). Η έκφραση του Wnt 
επάγει την έκφραση του Dax1 και τα δύο γονίδια παρουσιάζουν παράλληλη 
πορεία έκφρασης κατά τη διαφοροποίηση, ώστε πιθανολογείται ότι ενέχονται 
στην ίδια οδό της διαφοροποίησης (12).

SRY (Sex determining Region of the Y) 

To γονίδιο SRY, το οποίο θεωρείται το καθοριστικό γονίδιο του άρρενος φύ-
λου, εντοπίζεται σε περιοχή 3,8 Κb του DNA κοντά στο ψευδοαυτοσωµικό όριο 
του βραχέος σκέλους του χρωµοσώµατος Υ (Υp11.3) και αποτελείται από ένα 
µόνο εξόνιο (OMIM#480.00) (4,7,12,13,15).
 Το γονίδιο αυτό κωδικοποιεί ένα µεταγραφικό παράγοντα, µία πρωτεϊνη µο-

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΑΚΑ-GANTENBEIN - ΣΟΦΙΑ ΚΙΤΣΙΟΥ-ΤΖΕΛΗ: ΟΝΤΟΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΥ ΑΤΟΜΟ & ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ



-200-

ριακού βάρους 24KD, που περιέχει 204 αµινοξέα. Η πρωτεϊνη SRY εκφράζεται 
τόσο στα αρχέγονα γεννητικά κύτταρα, όσο και στα ώριµα κύτταρα Sertoli (1,4). 
 Η έκφραση του γονιδίου SRY είναι καθοριστική για την έναρξη της διαφορο-
ποίησης των όρχεων από τις αδιαφοροποίητες γονάδες κατά τη διάρκεια ενός 
στενού αναπτυξιακού παραθύρου, αλλά δεν είναι απαραίτητη για τη διατήρηση 
της δραστηριότητας των γονιδίων στον αναπτυσσόµενο όρχι. Συγκεκριµένα, η 
έκφραση του στη γονάδα εντοπίζεται µόνο στα πρόδροµα κύτταρα Sertoli και 
αποτελεί το έναυσµα ώστε τα άωρα κύτταρα Sertoli να διαφοροποιηθούν προς 
τους υπόλοιπους ειδικούς κυτταρικούς τύπους του όρχεος και να οργανωθεί η 
ειδική µορφολογία του όρχεος. Το γονίδιο SRY οδηγεί στη διαφοροποίηση των 
κυττάρων Sertoli µέσω της έκφρασης ενός άλλου µεταγραφικού παράγοντα, 
του SRY-box containing gene 9: SOX9 (7,13), δηλαδή είναι άµεσα ρυθµιστικό της 
δράσης του γονιδίου SOX9, συνδεόµενο στην περιοχή εκκινητή του τελευταίου, 
όπως αναλύεται στη συνέχεια.

SOX 9 (SRY related HMG box) 

To γονίδιο SOX9 εντοπίζεται στο χρωµόσωµα 17q24 (OMIM# 608160) και 
κωδικοποιεί ένα πολυπεπτίδιο 509 αµινοξέων. Μία περιοχή του γονίδιου SOX9 
(HMG box domain) έχει οµοιότητα 71% προς την αντίστοιχη περιοχή του γονι-
δίου SRY (SRY HMG box domain) (7,12,13,15).
 H δοµή του SOX9 είναι αυτή ενός τυπικού µεταγραφικού παράγοντα µε ευδι-
άκριτες περιοχές σύνδεσης του DNA και µεταγραφικής ενεργοποίησης.
 Η έκφραση του γονιδίου SOX9 επάγεται (upregulation) άµεσα από το γονί-
διο SRY –και πιθανόν από τα γονίδια SF1 και LIM1– και συµµετέχει στον αρχικό 
καθορισµό της εξέλιξης των κυττάρων Sertoli. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ενώ όλα 
τα κύτταρα Sertoli εκφράζουν το γονίδιο SOX9, µόνο ένας υποπληθυσµός τους 
αρχικά εκφράζει το γονίδιο SRY (13).
 Φαίνεται ότι η πρωτεϊνη που κωδικοποιεί το SOX9 πρέπει να φτάσει σε όριο 
ανώτερο ενός κρίσιµου ουδού ώστε να είναι δραστική. Η διατήρηση της έκφρα-
σής του επιβοηθείται µέχρι την ενηλικίωση του ατόµου, µέσω αυτορρύθµισης 
ειδικών περιοχών του (π.χ. δράση του SOX9 στο δικό του εκκινητή), αλλά υπάρ-
χουν ενδείξεις ότι συµβάλλει και η διακυτταρική επικοινωνία. 
 Πλησίον της θέσης του γονιδίου SOX9, στο τελικό άκρο του χρωµοσώµα-
τος 17, διαπιστώθηκαν χρωµοσωµικές µεταθέσεις σε ασθενείς µε καµπτοµελική 
δυσπλασία (CMPD). H σοβαρή αυτή γενετική νόσος (ΟΜΙΜ# 114290) χαρα-
κτηρίζεται από σοβαρές σκελετικές δυσπλασίες, µερική ή πλήρη αναστροφή του 
φύλου και ταινιοειδείς γονάδες σε άτοµα µε καρυότυπο 46,ΧΥ (13,15).
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XH2 / ATR-X (Alpha-Thalassemia/Mental Retardation Syndrome, 
X-linked)

To γονίδιο XH2 εντοπίζεται στο Xq13, αποτελείται από 36 εξόνια και η πρωτε-
ϊνη που κωδικοποιεί, αποτελείται από 2.492 αµινοξέα. Είναι µεταγραφικός πα-
ράγοντας που εκφράζεται σε διάφορους εµβρυικούς ιστούς (OMIM# 300032) 
και φαίνεται ότι ρυθµίζει τη µεταγραφή γονιδίων µέσω µεταβολής της δοµής της 
χρωµατίνης (7,15).
 Στην ίδια περιοχή (Xq12-q21.31) χαρτογραφήθηκε το σύνδροµο φυλοσύνδε-
της α-θαλασσαιµίας (ΟΜΙΜ#301040) (14). Το σύνδροµο αυτό (ΑΤR-X) χαρα-
κτηρίζεται από α-θαλασαιµία, σοβαρή νοητική υστέρηση και πολλαπλές συγγε-
νείς ανωµαλίες που, σε άτοµα µε καρυότυπο 46,ΧΥ, µπορεί να περιλαµβάνουν 
αναστροφή του φύλου από άρρεν σε θήλυ, ή δυσγενεσία γονάδων και ατελή 
αρρενοποίηση. 

DMRT 1 και 2 (Doublesex-and Mab3-Related Transcription Factor 1,2) 

Τα γονίδια DMRT1 και 2 εντοπίζονται στο 9p24.3 και κωδικοποιούν πρωτεϊνες, 
ταυτόσηµες κατά 80% στα αµινοξέα τους, που εκφράζονται µόνον στους όρ-
χεις (ΟΜΙΜ#602424 και ΟΜΙΜ#604935) (14). Μελέτες σε πειραµατόζωα έδει-
ξαν ότι το DMRT1 εκφράζεται στα αρχέγονα γεννητικά κύτταρα και στα κύτταρα 
Sertoli και είναι απαραίτητο για την επιβίωση και τη διαφοροποίηση αυτών των 
κυττάρων (16).
 Φαίνεται ότι η απλοανεπάρκεια των φυλοκαθοριστικών γονιδίων DMRT1 και 
2 σε άτοµα µε ελλείµµατα του χρωµοσώµατος 9p παραβλάπτει το σχηµατισµό 
της αδιαφοροποίητης γονάδος, οδηγώντας σε διαφόρου βαθµού διαταραχές 
στους όρχεις και θηλεοποίηση.

INSL3 (Insulin-Like Factor 3)

Το γονίδιο INSL3 εντοπίζεται στο 19p13.2-p12 και αποτελείται από δύο εξόνια 
(ΟΜΙΜ#146738) (15).
 Είναι γνωστό και ως Leydig insulin-like hormone (Ley I-L) ή relaxin-like factor 
(RFL), και αποτελεί µέλος της οικογένειας ορµονών πεπτιδίων ινσουλίνης. Στην 
ίδια οικογένεια ανήκουν η ινσουλίνη, η ρελαξίνη και οι ινουλινόµορφοι παράγο-
ντες insulin-like growth factor Ι και ΙΙ (14,17).
 Η πρωτεϊνη του γονιδίου εκφράζεται αποκλειστικά στα προγεννητικά και ώρι-
µα κύτταρα Leydig και φαίνεται να εµπλέκεται στην κάθοδο των όρχεων, δεδο-
µένου ότι πειραµατόζωα µε µεταλλάξεις στο Insl3 εµφανίζουν κρυψορχία αλλά 
φυσιολογική ανάπτυξη των σπερµατικών σωληναρίων και του προστάτη (17). 
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3. ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩ ΚΙ ΕΞΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡ-
ΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΑΡΡΕΝ - ΣΤΕΡΕΟΕΙ∆ΟΓΕΝΕΣΗ

Η διαφοροποίηση του όρχι αρχίζει την 6η-7η εβδοµάδα κύησης µε πρώτο γε-
γονός την εµφάνιση των κυττάρων Sertoli, τα οποία περιβάλλουν τα πρωτογενή 
γονοκύτταρα και αρχίζουν να εκκρίνουν την αντιµυλλεριακή ορµόνη AMH (anti-
mullerian hormone) ή MIS (mullerian inhibiting substance) (1-8). Η ΑΜΗ είναι ο 
πιο ενωρίς εµφανιζόµενος δείκτης των κυττάρων Sertoli, και η έγκαιρη έκφρασή 
της είναι καίριας σηµασίας δεδοµένου ότι η απαντητικότητα των πόρων του 
Müller χάνεται µετά την 8η εβδοµάδα κύησης.
 Επόµενο βήµα κατά τη διαφοροποίηση του όρχι είναι η εµφάνιση των κυττά-
ρων Leydig κατά την 8η εβδοµάδα κύησης και η έναρξη παραγωγής τεστοστε-
ρόνης, η οποία φθάνει τα µέγιστα επίπεδα κατά την 13η εβδοµάδα κύησης και 
αποτελεί βασικό παράγοντα διαφοροποίησης (5-7,18). Το σήµα το οποίο οδηγεί 
στην αρχική διαφοροποίηση των στερεοειδοπαραγωγών κυττάρων Leydig είναι 
ακόµη άγνωστο, άν και παρακρινείς παράγοντες από τα κύτταρα Sertoli φαίνεται 
ότι ενέχονται στη διαδικασία αυτή. Πάντως γονίδια που φαίνεται ότι ενέχονται 
στη διαφοροποίηση και τον πολλαπλασιασµό των εµβρυικών κυττάρων Leydig 
είναι το DHH (Desert hedgehog) καθώς και το PDGF (Platelet-derived Growth 
Factor) (13).
 Κύριος διεγερτικός παράγοντας παραγωγής της τεστοστερόνης στα αρχικά 
στάδια της διαφοροποίησης φαίνεται να είναι η χοριακή γοναδοτροπίνη που 
παράγεται από τον πλακούντα (HCG) ενώ η υποφυσιακή LH παίζει ρόλο αργό-
τερα στην παραγωγή της τεστοστερόνης (18). 

MIS (Mullerian Inhibiting Substance) ή AMH (Anti-Mullerian Hormone)

To γονίδιο MIS εντοπίζεται στο χρωµόσωµα 19p13.3-p13.2, αποτελείται από 5 
εξόνια και κωδικοποιεί µία πρωτεϊνη 560 αµινοξέων (ΟΜΙΜ#600957) (7,12,15). H 
πρωτείνη MIS ή AMH παράγεται από τα κύτταρα Sertoli, και προκαλεί υποστρο-
φή των πόρων του Muller στο άρρεν, που άλλως θα αναπτύσσονταν σε µήτρα, 
ωαγωγούς και το άνω τριτηµόριο του κόλπου.
  H πρωτείνη MIS ή AMH είναι γλυκοπρωτεϊνη µε µοριακό βάρος 140 kd και 
ανήκει στην υπερ-οικογένεια TGFβ (Transforming Growth Factor β). Η ΑΜΗ 
προσδένεται σε δύο υποδοχείς (AMH-R), τον ΑΜΗ-R I και τον ΑΜΗ-R II (7,12,18,19), 
οι οποίοι σχηµατίζουν ένα ετεροµερές σύµπλεγµα. Ο ΑΜΗ-R II προσδένει την 
πρωτείνη ΑΜΗ, ενώ ο ΑΜΗ-R I είναι απαραίτητος για τη µεταβίβαση του σήµα-
τος (12).
 Το γονίδιο του υποδοχέα ΑΜΗ-RII εντοπίζεται στο 12q13, αποτελείται από 11 
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εξόνια και η πρωτεϊνη του υποδοχέα περιέχει 573 αµινοξέα (ΟΜΙΜ#600956) (15). 
 Ο υποδοχέας του MIS ή AMH-RII εκφράζεται στα µεσεγχυµατικά κύτταρα 
που περιβάλλουν τους πόρους του Muller κατά τη διάρκεια της διαφοροποίη-
σης του φύλου και η πρόσδεση της ΑΜΗ σε αυτόν οδηγεί στην υποστροφή των 
πόρων του Muller. Επίσης ο υποδοχέας αυτός εκφράζεται στα κύτταρα Leydig, 
και στην ενήλικο ζωή, αναστέλλοντας τη στερεοειδογένεση.
 Για την µεταγραφική ρύθµιση του γονιδίου MIS ή AMH είναι απαραίτητοι αρ-
κετοί παράγοντες που ενέχονται στη διαφοροποίηση του φύλου, όπως το SF1, 
το SOX9 και το WT1 -που δρουν συνεργικά- καθώς και το DAX1 που έχει 
ανταγωνιστική δράση (12).
 Στα άρρενα, υψηλές τοπικές συγκεντρώσεις της ΑΜΗ φαίνεται να είναι απα-
ραίτητες, δεδοµένου ότι ο βαθµός ανατοµικής υποστροφής των πόρων του 
Müller σχετίζεται άµεσα µε την συγκέντρωση, δηλαδή τα επίπεδα της ΑΜΗ. 
(5,9,19).

LH-R

Τόσο η HCG όσο και η LH προσδένονται στον υποδοχέα της LH (LH-R), 
ένα διαµεµβρανικό υποδοχέα που µεταβιβάζει το ενδοκυττάριο σήµα µέσω G 
πρωτεϊνών (G-protein coupled receptor). Το γονίδιο που κωδικοποιεί τον LH-R 
εδράζεται στο χρωµόσωµα 2p21 και αποτελείται από 11 εξόνια. Το τελευταίο 
εξόνιο κωδικοποιεί τόσο τα διαµεµβρανικά όσο και τα ενδοκυττάρια τµήµατά 
του (7,18). 
 Το βιοχηµικό µονοπάτι της στερεοειδογένεσης στον όρχι προϋποθέτει τη 
φυσιολογική λειτουργικότητα πολλών ενζύµων που εµπλέκονται σε αυτήν, όπως 
του StAR, της 3β-υδροξυστεροειδικής αφυδρογονάσης κ.α. [Σχήµα 4] (7,20)

 Η τεστοστερόνη είναι απαραίτητη τόσο αυτούσια για την διαφοροποίηση των 
πόρων του Wolff, σε έσω γεννητικά όργανα άρρενος, όσο και µετά µετατροπή 
της σε διυδροτεστοστερόνη (DHT) µέσω της 5α- αναγωγάσης για την αρρε-
νοποίηση των έξω γεννητικών οργάνων. Μέσω της δράσης της τεστοστερόνης, 
οι πόροι του Wolff θα οδηγήσουν στο σχηµατισµό επιδιδυµίδας, σπερµατικού 
πόρου και σπερµατοδόχων κύστεων (1,5-8). 
 Τα έξω γεννητικά όργανα είναι αδιαφοροποίητα µέχρι την 7η εβδοµάδα της 
κύησης. Χαρακτηριστικά διαφοροποίησής τους γίνονται εµφανή προς την 8η 
εβδοµάδα κύησης, ενώ η πλήρης αρρενοποίηση ολοκληρώνεται µέχρι την 16η 
εβδοµάδα κύησης. Συγκεκριµένα, υπό την επίδραση της διυδροτεστοστερόνης, 
το γεννητικό φύµα θα διαφοροποιηθεί στη βάλανο του πέους, οι ουρογεννη-
τικές πτυχές στη πεϊκή ουρήθρα ενώ το σώµα του πέους και τα χειλεοσχεϊκά 
επάρµατα σε όσχεο. Η ανάπτυξη του προστάτη εξαρτάται επίσης από την διυ-
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δροτεστοστερόνη (1-8,18).
 Τόσο η τεστοστερόνη όσο και η διυδροτεστοστερόνη προσδένονται στον 
ίδιο πυρηνικό υποδοχέα, τον υποδοχέα των ανδρογόνων (androgen receptor: 
AR) µέσω του οποίου εξασκούν τη δράση τους. Μεταλλάξεις του υποδοχέα 
των ανδρογόνων προκαλούν διάφορα σύνδροµα αντίστασης στα ανδρογόνα 
(1,2,7,20-22).

Συνοψίζοντας, από τις αδιαφοροποίητες ανατοµικές δοµές, που είναι όµοιες 
τόσο στα άρρενα όσο και στα θήλεα έµβρυα µέχρι την 4η εβδοµάδα κύησης, 
ξεκινά η φυσιολογική διαφοροποίηση του φύλου. Μέσω της δράσης του καρυο-
τύπου του ατόµου (χρωµοσωµικό φύλο) και της έκφρασης συγκεκριµένων γονι-
δίων κατά το χρονικά καίραιο αναπτυξιακό στάδιο γίνεται αρχικά ο καθορισµός 
του φύλου και η διαφοροποίηση της γονάδας. Ακολουθεί η διαφοροποίηση των 
έσω και έξω γεννητικών οργάνων του ατόµου, µέσω της χρονικά και ποσοτικά 
ορθής έκκρισης και δράσης συγκεκριµένων ορµονών, ώστε να αποκτηθεί τελικά 
και το φαινοτυπικό φύλο [σχήµα 1].

4. ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ 46,ΧΥ ΑΤΟΜΟ

∆ιαταραχή σε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα στάδια του φυσιολογικού 
καθορισµού και της διαφοροποίησης του 46,ΧΥ ατόµου, είναι σαφές ότι µπορεί 
να οδηγήσει σε διαταραχή της διαφοροποίησης και σε άλλοτε άλλου βαθµόυ 
ατελή αρρενοποίηση του 46,ΧΥ ατόµου (23).

Μεταλλάξεις του SRY

Μεταλλάξεις του γονιδίου SRY έχουν περιγραφεί σε 46,ΧΥ άτοµα µε πλήρη 
αναστροφή του φύλου και πλήρη γοναδική δυσγενεσία, ενώ παραµένει ανεξή-
γητο πώς ο πατέρας που φέρει την µετάλλαξη παρουσιάζει φυσιολογικό άρρενα 
φαινότυπο.

∆ιαταραχές του γονιδίου DAX1

Σε περιπτώσεις απαλείψεων ή µεταλλάξεων του DAX1 προκαλείται επινεφριδια-
κή ανεπάρκεια (υποπλασία επινεφριδίων) και υπογοναδοτροφικός υπογοναδι-
σµός, αλλά δεν έχει µέχρι τώρα περιγραφεί αναστροφή του φύλου. Αντίθετα, 
διπλή δόση του ορµονικού αυτού πυρηνικού υποδοχέα µπορεί να οδηγήσει σε 
αναστροφή του φύλου. 
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∆ιαταραχές του γονιδίου SOX9

∆ιαταραχές του γονιδίου SOX9 έχουν περιγραφεί, όπως προαναφέρθηκε, σε 
περιπτώσεις καµπτοµελικής δυσπλασίας και θήλεως φαινότυπου σε 46,ΧΥ άτο-
µο.

∆ιαταραχές του γονιδίου SF1

Μεταλλάξεις του γονιδίου αυτού έχουν σπάνια περιγραφεί σε άτοµα µε πρωτο-
παθή ανεπάρκεια επινεφριδίων και αναστροφή του φύλου.

 ∆ιαταραχές του γονιδίου WT1

Μεταλλάξεις του γονιδίου αυτού έχουν περιγραφεί σε τρία σύνδροµα, το σύνδρο-
µο WAGR (Wilms tumor, Aniridia, Genital abnormalities, Mental Retardation), 
το σύνδροµο Denis-Drash και το σύνδροµο Frasier.

Μεταλλάξεις υποδοχέα της HCG/LH

΄Οπως προαναφέρθηκε, ο υποδοχέας της LH είναι απαραίτητος για την πρόσ-
δεση τόσο της HCG κατά τα πρώτα στάδια της οντογένεσης, όσο και της ίδιας 
της LH αργότερα. Ως εκ τούτου, µεταλλάξεις του υποδοχέα της HCG/LH θα 
οδηγήσουν σε δηµιουργία µικρών ενδοκοιλιακών όρχεων µε απουσία ή ελάττω-
ση των κυττάρων Leydig, τα παράγωγα των πόρων του Wolff θα είναι απόντα 
ή υποπλαστικά λόγω απουσίας δράσεως τεστοστερόνης ενώ τα παράγωγα των 
πόρων του Müller, θα είναι απόντα λόγω φυσιολογικής δράσης της ΑΜΗ. Τα 
έξω γεννητικά όργανα θα ποικίλλουν από θήλεος έως υποπλαστικά άρρενος, 
λόγω ανεπαρκούς παραγωγής διυδροτεστοστερόνης (18,23).

∆ιαταραχές της στεροειδογένεσης

Επί απουσίας πρωτείνης StAR, η οποία ως γνωστό αποτελεί το βήµα- κλειδί 
στην έναρξη της στερεοειδογένεσης, τα έξω γεννητικά όργανα θα είναι θήλεος, 
τα παράγωγα των πόρων του Wolff θα είναι απόντα ή υποπλαστικά λόγω απου-
σίας σύνθεσης τεστοστερόνης ενώ τα παράγωγα των πόρων του Müller, θα 
είναι απόντα λόγω φυσιολογικής δράσης της ΑΜΗ. Οι γονάδες θα είναι όρχεις 
και το άτοµο θα παρουσιάζει απουσία αρρενοποίησης κατά την εφηβεία, ενω 
κινδυνεύει από επινεφριδιακή ανεπάρκεια, λόγω αδυναµίας στερεοειδογένεσης 
στα επινεφρίδια (18).
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Επί ανεπάρκειας του ενζύµου 17-HSD, µίας κληρονοµικής πάθησης που κλη-
ρονοµείται κατά τον αυτόσωµο υπολειπόµενο χαρακτήρα, υπάρχει ανεπαρκής 
σύνθεση ανδρογόνων µε αποτέλεσµα το 46,ΧΥ νεογνό να παρουσιάζει στη 
γέννηση έξω γεννητικά όργανα θήλεος και ψηλαφητούς όρχεις. Κατά την εφη-
βεία παρατηρείται αρρενοποίηση και γυναικοµαστία, αλλά τα άτοµα αυτά παρα-
µένουν στείρα (18).

Ανεπάρκεια 5α αναγωγάσης 2

Επί ανεπάρκειας του ενζύµου αυτού, που µετατρέπει τη τεστοστερόνη σε διυ-
δροτεστοστερόνη, οι πάσχοντες γεννώνται µε έξω γεννητικά όργανα που µπορεί 
να ποικίλλουν από αµφίβολα έως ήπιες µορφές υποσπαδία, ενώ τα παράγωγα 
των πόρων του Wolff αναπτύσσονται φυσιολογικά, καθώς και τα παράγωγα των 
πόρων του Müller είναι φυσιολογικά απόντα και οι γονάδες είναι φυσιολογικοί 
όρχεις. Κατά την εφηβεία παρατηρείται µερική αρρενοποίηση, συνήθως χωρίς 
γυναικοµαστία και ο προστάτης δεν είναι ψηλαφητός.

Σύνδροµα αντίστασης στα ανδρογόνα

Στα σύνδροµα αυτά, τα οποία οφείλονται σε µεταλλάξεις του υποδοχέα των 
ανδρογόνων, τα έξω γεννητικά όργανα ποικίλουν ανάλογα µε τον βαθµό αντί-
στασης στα ανδρογόνα από θήλεος έως ηπιώτερες µορφές, καθώς επίσης και η 
διαφοροποίηση των πόρων του Wolff ποικίλει ανάλογα µε το βαθµό αντίστασης 
στα ανδρογόνα. Τα παράγωγα των πόρων του Müller φυσιολογικά είναι απόντα 
(18,21-23)

 Ως εκ τούτου στην περίπτωση της πλήρους αντίστασης στα ανδρογόνα 
(CAIS= complete androgen insensitivity syndrome) τα έξω γεννητικά όργανα 
είναι θήλεως και είναι γνωστό στην καθηµερινή πράξη ότι θήλεα µε αµφοτερό-
πλευρη βουβωνοκήλη πρέπει να υποβάλλονται σε εξέταση καρυότυπου διότι 
περίπου 2% αυτών ανήκουν στο σύνδροµο. Επίσης η διάγνωση µπορεί να καθυ-
στερήσει και να γίνει στην εφηβική ηλικία στα πλαίσια ελέγχου για αµηνόρροια. 
Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα είναι η απουσία τρίχωσης από τις µασχάλες και 
το εφηβαίο. Τα χείλη του αιδοίου και η κλειτορίδα είναι ατροφικά ο δε κόλπος 
είναι βραχύς και καταλήγει τυφλά. Στις βουβωνικές χώρες ψηλαφώνται η µία ή 
αµφότερες οι γονάδες. Συνήθως δεν υπάρχουν έσω γεννητικά όργανα θήλεως, 
σπάνια όµως ανευρίσκονται υποπλαστικοί µήτρα και ωαγωγοί. Ιστολογικώς οι 
όρχεις παρουσιάζουν σωληνώδη ατροφία κατά την εφηβεία και έχουν πιθανό-
τητα κακοήθους εξαλλαγής, συνήθως σεµινώµατος.
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 Σε περίπτωση µερικής αντίστασης στα ανδρογόνα (PAIS = partial androgen 
insensitivity syndrome) τα έξω γεννητικά όργανα παρουσιάζουν άλλοτε άλλου 
βαθµού αρρενοποίηση ανάλογα µε την υπολειµµατική δραστικότητα του υπο-
δοχέως των ανδρογόνων.

Συνοψίζοντας, ο φυσιολογικός άρρεν φαινότυπος σε ένα 46, ΧΥ άτοµο καθορί-
ζεται από τη σωστή χρονολογικά έκφραση σειράς γονιδίων και τη σωστή αλλη-
λουχία δράσης ορµονών. ∆ιαταραχές της έκφρασης των απαραίτητων γονιδίων, 
και της δράσης των κατάλληλων ορµονών, είτε λόγω διαταραχής στη σύνθεσή 
τους ή διαταραχής στον υποδοχέα τους έχουν ως συνέπεια διαταραχές της 
αρρενοποίησης του 46,ΧΥ ατόµου.
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Σχήμα 1. Αλληλουχία δράσεων κατά τη φυσιολογική διαφοροποίηση του φύλου

Σχήμα 2. Γονίδια υπεύθυνα για τον καθορισμό του φύλου
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Σχήμα 3. Η δράση των ορμονών στη διαφοροποίηση των έσω και έξω γεννητικών 
οργάνων

Σχήμα 4. Στερεοειδογένεση στον όρχι
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Συντµήσεις/Επεξηγήσεις

- ΑΓΚ: Αρχέγονα γεννητικά κύτταρα
- StAR:  Steroidogenic acute Regulatory Protein= οξεία ρυθµιστική πρωτείνη της 

στεροειδογένεσης, σηµαντική φάση έναρξης της στεροειδογένεσης
- P450scc: P450 side chain cleavage enzyme =20,22 δεσµολάση
- CYP17 ή Ρ450c17: 17α υδροξυλάση, 17,20 λυάση
- HSD3B2: 3β-υδροξυστεροειδική αφυδρογονάση 
- HSD17B3: 17β-υδροξυστεροειδική αφυδρογονάση
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1.  Στο Σύνδροµο Παραµονής των πόρων του Muller ποιά από τα κατωτέρω είναι 
λάθος

 A.  Οι ασθενείς παρουσιάζουν φυσιολογικά επίπεδα τερστοστερό-
νης

 Β. Οι ασθενείς έχουν αµφίβολα έξω γεννητικά όργανα
 Γ.  Οι ασθενείς µπορεί να παρουσιάζουν χαµηλά ή αυξηµένα επίπεδα 

ΑΜΗ.
 ∆.  Κατά την εφηβεία οι ασθενείς παρουσιάζουν διαταραχή της ταυ-

τότητας του φύλου

2.  Στο Σύνδροµο πλήρους αντίστασης στα ανδρογόνα ποιό από τα κατωτέρω 
είναι λάθος

 A.   Ενδοµήτρια επήλθε επίδραση των ανδρογόνων στον αναπτυσσό-
µενο εγκέφαλο

 Β.  Τα άτοµα αυτά παρουσιάζουν απουσία τρίχωσης µασχαλών και 
εφηβαίου

 Γ.  Τα άτοµα αυτά παρουσιάζουν ψηλά επίπεδα τεστοστερόνης τους 
πρώτους µήνες ζωής

3. Σηµειώστε το σωστό: Σε περιπτώσεις µεταλλάξεων του υποδοχέα της LH
 A. Υπάρχει υποπλασία των κυττάρων Leydig
 Β. Ενδοµητρίως, η HCG δρά µέσω άλλου υποδοχέα
 Γ. Τα άτοµα αυτά έχουν µήτρα και ωαγωγούς
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4. Ποιό από τα κατωτέρω είναι ορθό
 A. Το γονίδιο Ins3 ενέχεται στη φυσιολογική κάθοδο των όρχεων
 Β.  Φυσιολογικά άρρενα άτοµα δεν παρουσιάζουν έκφραση του γο-

νιδίου SF1
 Γ.  Η ∆ιυδροτεστοστερόνη δρά µέσω διαφορετικού υποδοχέα απ΄ό-

τι η τεστοστερόνη
 ∆.  Άρρενα άτοµα µε µεταλλάξεις του γονιδίου Star παρουσιάζουν 

υψηλά επίπεδα κορτιζόλης

5. Ποιά από τα κατωτέρω είναι λάθος
 A. Η Αντιµυλλεριακή ορµόνη παράγεται από τα κύτταρα Sertoli
 Β.  Η καµπτοµελική δυσκαµψία παρατηρείται σε περιπτώσεις µεταλ-

λάξεων του WT1
 Γ.  Τα 46,ΧΥ έµβρυα και τα 46,ΧΧ έµβρυα είναι όµοια µέχρι την 9η 

εβδοµάδα κύησης

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

Β /∆ ,Α ,Α ,Α ,Β / Γ
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