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Oντογένεση του γεννητικού συστήµατος 
στο ΧΧ άτοµο και διαταραχές 

1 EΛΕΝΗ ΚΟΥΣΤΑ, 2 Χ. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
1 Ενδοκρινολόγος, 2 Παιδίατρος – Ενδοκρινολόγος

Το κείµενο είναι αφιερωµένο στην µνήµη
του Χ . Χατζηαθανασίου

Εισαγωγή 

Χρωµοσωµικό ή γενετικό φύλο είναι αυτό που προσδιορίζεται κατά την γο-
νιµοποίηση του ωαρίου. H διαµόρφωση του φαινοτυπικού φύλου είναι πολυ-
παραγοντική και καθορίζεται από πολύπλοκους γενετικούς µηχανισµούς που 
οδηγούν στην διαφοροποίηση των αρχέγονων γονάδων και στη λειτουργική 
τους δραστηριότητα. Eίναι γνωστό ότι το πρωταρχικό φύλο στα θηλαστικά και 
στον άνθρωπο είναι το θηλυκό. Η ωοθηκική λειτουργία δεν είναι απαραίτητη για 
το θηλυκό φαινότυπο, ενώ αντίθετα η λειτουργία του όρχεος είναι απαραίτητη 
για τον άρρενα φαινότυπο (1). Αν δεν υπάρξει παρέµβαση των ανδρογόνων, τα 
γεννητικά όργανα και ο ουρογεννητικός κόλπος θα εξελιχθούν προς τον τύπο 
του θήλεος. 

Εµβυολογία

Τα 3 πρωτογενή βλαστικά δέρµατα (ενδόδερµα, µεσόδερµα και εξόδερµα) δί-
νουν γένεση σε όλους τους ιστούς και τα όργανα του εµβρύου. Από το εµβρυ-
ϊκό ενδιάµεσο µεσόδερµα αναπτύσσεται ο πρόνεφρος, µεσόνεφρος και µετά-
νεφρος. Ο πρόνεφρος υποστρέφεται γρήγορα, ο µετάνεφρος δίνει γένεση στο 
νεφρό. Η oυρογεννητική ακρολοφία αναπτύσσεται στη µέση πλευρά κάθε µεσο-
νέφρου κατά την 5η εβδοµάδα της κύησης. Από την 4η εβδοµάδα τα γεννητικά 
κύτταρα αναπτύσσονται στό ενδόδερµα του αρχέγονου εντέρου (λεκιθικού σά-
κου) και αργότερα µεταναστεύουν µε αµοιβαδοειδείς κινήσεις στο επιθήλιο της 
ουρογεννητικής ακρολοφίας και ενσωµατώνονται µε αυτό. Η αδιαφοροποίητη 
γονάδα (κοινή και στα δύο φύλα) αποτελείται από αρχέγονα γεννητικά κύττα-
ρα, µεσέγχυµα του ουρογεννητικού επάρµατος και υποστηρικτικά κύτταρα και 
µπορεί να διαφοροποιηθεί είτε προς ωοθήκη είτε προς όρχι. Τα υποστηρικτικά 
κύτταρα θα εξελιχθούν είτε προς κοκκιώδη κύτταρα (στην ωοθήκη) είτε προς 
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τα κύτταρα του Sertoli (στον όρχι) και τα µεσεγχυµατικά (εκκριτικά) κύτταρα 
προς τα κύτταρα της θήκης (στην ωοθήκη) είτε προς τα κύτταρα του Leydig 
(στον όρχι). Οι πόροι του Μϋller, στα θηλυκά έµβρυα, προέρχονται από τους 
παραµεσονεφρικούς πόρους και δίνουν γένεση στις σάλπιγγες, στη µήτρα, στον 
τράχηλο και στο άνω τριτηµότιο του κόλπου. Οι πόροι του Wolf στα αρσενικά 
έµβρυα, προέρχονται από τα µεσονεφρικά σωληνάρια που παραµένουν γύρω 
από τον όρχι όταν ο µεσόνεφρος υποστραφεί, και δίνουν γένεση στην επιδιδυ-
µίδα, στον σπερµατικό πόρο και στην σπερµατοδόχο κύστη. 
 Η διαφοροποίηση της αρχέγονης γονάδας προς όρχι αρχίζει µετά την 6η 
εβδοµάδα της εµβρυϊκής ζωής. Αναγκαία προϋπόθεση για την διαφοροποίη-
ση σε όρχι είναι κυρίως η παρουσία του γονιδίου SRY (sex-related gene, Y 
chromosome) που περιέχεται στο βραχύ σκέλος του χρωµοσώµατος Υ(Υp11.31), 
καθώς και άλλων γονιδίων (όπως το SOX9) (2). Το γονίδιο SRY καταστέλλει 
το DAX1 και κατά αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται το SOX9, το οποίο είναι 
απαραίτητο για την ανάπτυξη των κυττάρων Sertoli και την διαφοποποίηση της 
γονάδας σε όρχι. Αρχικά εµφανίζονται τα κύτταρα Sertoli και µετά τα κύτταρα 
Leydig (3). Κατά το πέρας της 7ης εβδοµάδας, εκκρίνεται από τα κύτταρα Sertoli 
ο ανασταλτικός παράγοντα της εξέλιξης των πόρων Μϋller (Μϋllerian inhibiting 
factor) ο οποίος δρά τοπικά αναστέλλοντας την εξέλιξη των πόρων Μϋller. Η 
διαφοροποίηση των πόρων Wolf ακολουθεί αµέσως µετά την υποστροφή των 
πόρων του Μϋller και ενεργοποιείται από την παρουσία της τεστοστερόνης, η 
οποία παράγεται από τα κυττάρα Leydig. Από την 8η εβδοµάδα η επίδραση των 
ανδρογόνων και ιδιαίτερα της διϋδροτεστοστερόνης, προκαλεί διαµόρφωση 
των έξω γεννητικών οργάνων σε πέος και όσχεο. Η διαδικασία συµπληρώνεται 
µεταξύ 12-14 εβδοµάδας, αλλά συνεχίζεται µέχρι την γέννηση. 
 Αν η γονάδα εξελιχθεί προς ωοθήκη τότε η µη διαφοροποίηση παρατείνεται 
µέχρι την 11η προς 12η εβδοµάδα. Τότε φλοιώδεις χορδές επεκτείνονται από το 
γεννητικό επιθήλιο στο υποκείµενο παρέγχυµα και αρχέγονα γεννητικά κύττα-
ρα εγκλωβίζονται µέσα σε αυτές, σχηµατίζοντας το πρωτογενή ωοθυλάκια (3). 
Ενεργητική µίττωση στα ωογόνια γίνεται καθώς µεταναστεύουν προς την ουρο-
γεννητική ακρολοφία, παράγοντας χιλιάδες αρχέγονα πρωτογενή κύτταρα και 
συνεχίζεται για λίγο. Στη συνέχεια τα ωογόνια αρχίζουν την 1η µειωτική διαίρεση 
και γίνονται πρωτογενή ωοθυλάκια. Η µειωτική διαίρεση σταµατά στην πρόφαση 
και ολοκληρώνεται είτε µε πρόωρη ατρησία είτε µε ωορρηξία 12-50 χρόνια αρ-
γότερα, δηλαδή από την εµµηναρχή έως την εµµηνόπαυση. Στην φάση της µει-
ωτικής διαίρεσης σταµατά ο πολλαπλασιασµός των πρωτογενών ωοθυλακίων, 
κατά την γέννηση έχουν αποµείνει 700.000-900.000 και κατά την ήβη 400.000 
(4). Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγικής ζωής της γυναίκας µόνο 400 πε-
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ρίπου ωοθυλάκια διατίθενται για ωορρηξία, ενώ τα υπόλοιπα χάνονται µε την 
διαδικασία της ατρησίας.
 Η ανάπτυξη των έξω γεννητικών οργάνων και για τα δύο φύλα προέρχεται από 
κοινό σχηµατισµό. Αν δεν υπάρξει η παρέµβαση των ανδρογόνων στην κρίσιµη 
περίοδο (έως την 12η εβδοµάδα) τα έσω γεννητικά όργανα και ο ουρογεννητι-
κός κόλπος θα εξελιχθούν προς τον τύπο του θήλεος. Έκθεση θηλέων εµβρύων 
σε υψηλή ανδρογονική δραστηριότητα µετά την πάροδο της 12ης εβδοµάδας 
µπορεί να οδηγήσει σε αρρενοποίηση των έξω γεννητικών οργάνων, χωρίς να 
επηρεαστούν τα έσω γεννητικά όργανα. 

Γονίδια που παρεµβαίνουν στην διαφοροποίηση των γονάδων στο θήλυ άτοµο
Τα γονίδια WT1 (Wilms’ tumor suppressor 1) και NR5A1 (το προϊόν του οποίου 
είναι ο στεροειδικός παράγων 1 (steroidogenic factor 1 -SF1) παίζουν σηµαντικό 
ρόλο στην διαφοροποίηση της oυρογεννητικής ακρολοφίας στον µεσόνεφρο 
και στα δύο φύλα στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης των γονάδων (2). Μεταλλά-
ξεις στο γονίδιο WT1 οδηγούν σε διαταραχές του ουρογεννητικού συστήµατος 
και προδιάθεση για όγκο Wilms (νεφροβλάστωµα). Παρόλο που οι µεταλλάξεις 
αυτές έχουν συσχετισθεί µε ανεπάρκεια γονάδων σε ΧΥ άτοµα, οι ίδιες µεταλ-
λάξεις δεν επηρεάζουν τα ΧΧ άτοµα και οι ωοθήκες αναπτύσσονται φυσιολο-
γικά (5). 
 Ο παράγων SF1, είναι µεταγραφικός παράγων (transcription factor), ο οποίος 
ανήκει στους παράγοντες που ενώνονται µε πυρηνικούς υποδοχείς, εκφράζεται 
στις γονάδες, στα επινεφρίδια και στους ιστούς που τα ελέγχουν (υποθάλαµος, 
πρόσθιος λοβός υπόφυσης). Μεταλλάξεις του παράγοντα αυτού οδηγούν σε 
ανεπάρκεια τόσο των επινεφριδίων όσο και των γονάδων σε ΧΥ άτοµα σε διά-
φορους φαινοτυπικούς συνδυασµούς ανάλογα µε τις διαφορετικές µεταλλάξεις, 
που περιλαµβάνουν επινεφριδιακή ανεπάρκεια µε διάφορους βαθµούς ορχικής 
ανεπάρκειας και φυσιολογική επινεφριδιακή λειτουργία µε πλήρη αναστροφή 
του φύλου (2). Σε µια µεµονωµένη περίπτωση ΧΧ άτοµου αναφέρθηκε επινε-
φριδιακή ανεπάρκεια µε φυσιολογική ωοθηκική λειτουργία, συνεπώς ο παράγων 
αυτός παρόλο που είναι απαραίτητος στο θήλυ για την ανάπτυξη των επινεφρι-
δίων, δεν είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη των ωοθηκών (6).
 Επί απουσίας χρωµοσώµατος Υ ή SRY η αδιαφοροποίητη γονάδα εξελίσ-
σεται προς ωοθήκη µε επακόλουθη ολοκλήρωση των έσω και έξω γεννητικών 
οργάνων προς θήλυ φύλο. Φαίνεται όµως, σε αντίθεση µε ότι πίστευαν στον πα-
ρελθόν, ότι υπάρχει και µια σειρά γονιδίων τα οποία παρεµβαίνουν ενεργητικά 
σ΄αυτή την διαδικασία και ευοδώνουν την ανάπτυξη των πόρων του Μϋller και 
αναστέλλοντας την ανάπτυξη του ορχικού ιστού (1). Τα γονίδια που σχετίζονται 
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µε την διαφοροποίηση των ωοθηκών είναι λιγότερα συγκριτικά µε αυτά που επη-
ρεάζουν την διαφοροποίηση των όρχεων, τουλάχιστον µε βάση τις έως τώρα 
γνώσεις. Τα κυριότερα είναι το γονίδιο WNT4 και το γονίδιο FOXL2.
 Το γονίδιο WNT4 (wingless-related mouse mammary tumor virus integrated 
site 4) επηρεάζει την διαφοροποίηση των γονάδων και των νεφρών και στα 
δύο φύλα. Πιθανόν να προάγει την διαφοροποίηση του θήλεος (συµβάλλοντας 
στην ανάπτυξη των πόρων του Μϋller) και αναστέλλει την διαφοροποίηση του 
άρρενος (αναστέλλοντας την ανάπτυξη των κυττάρων του Leydig) (1). H πρώτη 
αναφορά µετάλλαξης του γονιδίου αυτού στον άνθρωπο έγινε σε µια 18χρονη 
γυναίκα η οποία εµφάνισε πρωτοπαθή αµηνόρροια, απουσία ιστών προερχό-
µενων από τους πόρους του Μϋller (απουσία µήτρας, σαλπίγγων, υποπλαστικό 
κόλπο), φυσιολογικού µεγέθους έκτοπες ωοθήκες (οπισθοπεριτοναϊκές, άνω-
θεν της λαγόνιας ακρολοφίας), φυσιολογική ανάπτυξη µαστών και απλαστικό ∆. 
νεφρό και υπερανδρογοναιµία (7). Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι παρόλο που 
υπάρχουν οµοιότητες στην κλινική εικόνα µε το σύνδροµο Mayer-Rokitansky-
Küster-Hauser (το οποίο αναφέρεται παρακάτω), η έλλειψη της πρωτεΐνης που 
παράγεται από το γονίδιο WNT4 συνιστά µια ξεχωριστή κλινική οντότητα (8). 
Οι παρατηρήσεις αυτές τονίζουν την σηµασία του γονιδίου WNT4 για την φυ-
σιολογική ανάπτυξη του θήλεος. Επιπλέον, το γονίδιο WNT4 αναστέλλει την 
λειτουργία γονιδίων τα οποία είναι σηµαντικά για την παραγωγή των ανδρογό-
νων και την σύνθεση της τεστοστερόνης (όπως τα γονίδια της 17α υδροξυλάσης 
και της 3β - ΟΗ - στεροειδικής δεϋδρογενάσης), και έτσι πιθανόν εξηγείται 
η παρατηρούµενη υπερανδρογοναιµία στο σύνδροµο έλλειψης της πρωτεΐνης 
WNT4 (8). 
 Βρέθηκε ότι ο παράγων FOXL2 (folkhead transcription factor) είναι κρίσιµος 
για την ανάπτυξη των ωοθυλακίων στην ωοθήκη και πιθανόν να αναστέλλει την 
ανάπτυξη του όρχεος στο θήλυ έµβρυο (9). Μεταλλάξεις στο γονίδιο FOXL2 
οδηγούν σε διαταραχές του σχηµατισµού των οφθαλµών και ωοθηκική ανεπάρ-
κεια (blefarophimosis syndrome) (10). Τα περισσότερα πειράµατα έχουν γίνει σε 
ζώα και η επίδραση του παράγοντα αυτού και οι µεταλλάξεις του τον άνθρωπο 
είναι ακόµα υπό διερεύνηση. 

Ταξινόµηση και ορολογία των διαταραχών της διαφοροποίησης 
του φύλου (Disorders of sex differentiation-DSD)

∆ιαταραχές της διαφοροποίησης του φύλου ορίζονται οι συγγενείς διαταραχές 
στο χρωµοσωµικό, γοναδικό ή ανατοµικό φύλο. Αυτή η ορολογία προτάθηκε 
πρόσφατα σε µια προσπάθεια να αντικατασταθούν οι παλαιότεροι όροι όπως 
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διαφυλικό άτοµo (intersex), ψευδερµαφροδιτισµός (άρρενος τύπου και θήλεος 
τύπου) και αληθής ερµαφροδιτισµός, οι οποίοι δεν προσδιορίζουν την αιτία της 
διαταραχής και συχνά θεωρούνται υποτιµητικοί από τους ασθενείς. Πρόσφατα 
η Lawson Wilkins Παιδιατρική Ενδοκρινική Εταιρεία και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία 
Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας δηµοσίευσαν την προτεινόµενη νέα ορολογία 
και νέα ταξινόµηση των διαταραχών της διαφοροποίησης του φύλου (πίνακες 
1 και 2) (11). 

Ταξινόµηση και ορολογία των διαταραχών της διαφοροποίησης 
του φύλου σε άτοµα µε 46, ΧΧ καρυότυπο

Στο παρακάτω κείµενο αναπτύσσονται οι διαταραχές στην διαφοροποίηση του 
φύλου σε άτοµα µε 46, ΧΧ καρυότυπο. Οι περισσότερες περιπτώσεις µε δι-
αταραχές στην διαφοροποίηση του φύλου σε άτοµα µε 46, ΧΧ καρυότυπο 
αφορούν την συγγενή υπερπλασία του φλοιού των επινεφριδίων.

Α. ∆ιαταραχές της γοναδικής (ωοθηκικής) ανάπτυξης σε άτοµα µε 46, 
ΧΧ καρυότυπο

1. Παρουσία ωοθηκόρχι σε 46, ΧΧ άτοµο (προηγούµενη ονοµασία: θήλυς 
αληθής ερµαφροδιτισµός)

Εξ’ ορισµού συνυπάρχουν ωοθηκικός και ορχικός ιστός στο ίδιο άτοµο, µε 
ιστολογική παρουσία σπερ¬µατικών σωληναρίων και αρχέγονων ωοθυλακίων. 
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (περίπου 45%) υπάρχει µικτή γονάδα µε 
ωοθηκικά και ορχικά στοιχεία καθώς και ενδιάµεσες ποικιλίες στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις (12, 13, 14). ∆υνατόν να υπάρχει µικτή γονάδα και στις δύο πλευρές ή 
µόνο στην µια πλευρά και ωοθήκη στην άλλη, ωοθήκη στη µία πλευρά (συνήθως 
αριστερά) και όρχις στην άλλη (συνήθως δεξιά) και σπανιότερα µικτή γονάδα 
στην µια πλευρά και όρχις στην άλλη και µικτή γονάδα στην µια πλευρά και 
ταινιοειδής γονάδα στην άλλη (12, 13, 14). Γενικά η παρουσία αµιγούς ορχικού ιστού 
είναι σπάνια (περίπου 9%) (14). Συνήθως ο ιστός της ωοθήκης διατηρείται φυσιο-
λογικός, ενώ ο ορχικός ιστός είναι συνήθως δυσγενετικός (14, 15). Είναι πιθανόν η 
νόσος να είναι πιο συχνή στην µαύρη φυλή (12). 
 Ο κλινικός φαινότυπος ποικίλει ανάλογα µε την προεξάρχουσα γοναδική σύ-
σταση. Στις περισσότερες περιπτώσεις η διαµόρφωση των γεννητικών οργάνων 
είναι ανώµαλη µε αµφίβολα γεννητικά όργανα, µικρό πέος, περινεϊκό υποσπαδία 
και ατελή σύγκλειση των οσχεϊκών πτυχών, όµως έχουν αναφερθεί φυσιολογικά 
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γεννητικά όργανα θήλεος, κλειτοριδοµεγαλία και σπάνια φυσιολογικά γεννητικά 
όργανα άρρενος (12, 15). Συνήθως διαµορφώνεται ωαγωγός, ή όταν υπερέχει το 
ορχικό στοιχείο απαντάται και σπερµατικός πόρος. Μήτρα συνήθως υπάρχει, αν 
και υποπλαστική ή µονόκερως (12, 13). Οι γονάδες µπορεί να βρίσκονται στα µεγά-
λα χείλη, στο περίνεο, στο βουβωνικό πόρο ή µέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα. 
Ωορρηξία συµβαίνει συχνά, σπερµατογένεση σπάνια (13). Συνήθως τα νεογνά 
θεωρούνται άρρενα κατά την γέννηση λόγω του µεγέθους του φαλλού. 
 Σε ένα µικρό ποσοστό στων ασθενών αναφέρονται όγκοι των γονάδων (12). 
Υπάρχει ετερογένεια στο γενετικό υπόβαθρο της νόσου. Σε ορισµένους ασθε-
νείς ανιχνεύεται το SRY, αλλά στους περισσότερους δεν ανιχνεύεται, συνεπώς 
είναι πιθανόν να υπάρχει άλλη µετάλλαξη (πιθανόν σε γονίδιο αυτοσωµατικού 
χρωµοσώµατος) που συµµετέχει στην ορχική διαφοροποίηση (16).

2. ∆ιαταραχή της ορχικής διαφοροποίησης (testicular DSD) σε 46, ΧΧ άτοµο 
(προηγούµενη ονοµασία: 46, ΧΧ άρρεν ή 46,ΧΧ αναστροφή του φύλου)

Είναι σπάνια διαταραχή που αφορά περίπου 1/20.000-25.000 άτοµα µε άρ-
ρενα φαινότυπο (17). Στο 90% περίπου των περιπτώσων υπάρχει διαµετάθεση 
(translocation) του SRY από το βραχύ σκέλος του χρωµοσώµατος Υ, στο χρω-
µόσωµα Χ ή στα αυτοσωµατικά χρωµοσώµατα (17, 18). O φαινότυπος είναι άρρε-
νος και τα γεννητικά όργανα είναι συνήθως φυσιολογικά άρρενος και σπάνια εί-
ναι ατελώς ανεπτυγµένα, σε 10-15% των περιπτώσεων συνυπάρχει υποσπαδίας (18, 

19). Επειδή λείπει ο παράγων ΑΖF (azoospermia factor gene) που βρίσκεται στο 
µακρύ σκέλος του χρωµοσώµατος Υ παρατηρείται συνήθως αζωοσπερµία (20). 
 Αναφέρονται επίσης περιπτώσεις 46, ΧΧ αρρένων µε όρχεις, χωρίς όµως να 
ανιχνεύεται SRY (21, 22). Ο φαινότυπος είναι άρρενος, µε φυσιολογικά ή ατελώς 
ανεπτυγµένα γεννητικά όργανα, µικρούς όρχεις και αζωοσπερµία. Το γενετικό 
υπόβαθρο για τις περιπτώσεις αυτές δεν έχει επαρκώς διευκρινιστεί. Αναφέρ-
θηκε περίπτωση βρέφους µε υποσπαδία και 46,XX,dup(17)(q23.1q24.3)/46, XX 
καρυότυπο, δηλαδή διπλασιασµό του γονιδίου SOX9 στο χρωµόσωµα 17, που 
προήρχετο από την µητέρα (23). Το SOX9 είναι σηµαντικό γονίδιο για την δια-
φοροποίηση του άρρενος και ο διπλασιασµός του οδήγησε στην αναστροφή 
του φύλου, παρόλο που δεν υπήρχε SRY γονίδιο (23). Επίσης, αναφέρθηκε ότι 
ο διπλασιασµός τµήµατος του µακρού σκέλους του χρωµοσώµατος 22 (γονί-
διο SOX10 στη θέση 22q13) οδήγησε σε 46, ΧΧ άρρενα φαινότυπο, χωρίς να 
ανιχνεύεται SRY (24). Τονίζεται όµως ότι οι προαναφερθείσες µεταλλάξεις δεν 
µπορούν να εξηγήσουν όλες τις περιπτώσεις 46, ΧΧ ατόµων µε άρρενα φαινό-
τυπο και όρχεις στις οποίες δεν ανιχνεύεται SRY (22). Συνεπώς είναι πιθανόν να 
υπάρχουν και άλλες, άγνωστες ακόµη, µεταλλάξεις γονίδιων υπεύθυνες για τον 
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άρρενα φαινότυπο και την δηµιουργία όρχεων στα άτοµα αυτά. 
 Οι διαφορετικοί φαινότυποι ανάµεσα στα 46 ΧΧ άτοµα µε παρουσία ωοθη-
κόρχι και στα 46, ΧΧ άτοµα µε διαταραχή της ορχικής διαφοροποίησης και 
θετικό SRY, τα οποία έχουν την ίδια διαµετάθεση του SRY από το βραχύ σκέλος 
του χρωµοσώµατος Υ στο χρωµόσωµα Χ, µπορεί να οφείλονται σε διαφορε-
τική ενεργοποίηση του χρωµοσώµατος Χ (25). ∆ηλαδή όταν η διαµετάθεση του 
SRY συµβεί σε ένα ενεργό Χ χρωµόσωµα, τότε πιθανόν ο φαινότυπος και τα 
εξωτερικά γεννητικά όργανα να είναι άρρενος, ενώ όταν συµβεί σε ανενεργό Χ 
χρωµόσωµα τότε πιθανόν να δηµιουργείται ωοθηκόρχις και ανώµαλη ανάπτυξη 
γεννητικών οργάνων (25). 

3. Γοναδική δυσγενεσία σε 46, ΧΧ άτοµο

Οι ασθενείς έχουν θήλυ φαινότυπο αλλά κατά την εφηβεία δεν αναπτύσσουν 
τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου. Εχουν ταινιοειδείς γονάδες και αυ-
ξηµένες γοναδοτροφίνες. Το ανάστηµα είναι κανονικό. ∆εν αναπτύσσουν τα 
κλινικά σηµεία, ούτε εµφανίζουν τις άλλες συγγενείς διαταραχές του συνδρόµου 
Turner (26). Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η νόσος κληρονοµείται µε τον 
αυτοσωµατικό υπολειπόµενο χαρακτήρα, αλλά περίπου το 1/3 των περιπτώσεων 
ήταν σποραδικές (26). Σε ορισµένες ασθενείς βρέθηκαν µεταλλάξεις στο γονίδιο 
του υποδοχέα της FSH (27). 

Β. Αυξηµένα επίπεδα ανδρογόνων

1. Υπερέκκριση ανδρογόνων εµβρυϊκής προέλευσης: Συγγενής υπερπλασία 
του φλοιού των επινεφριδίων (congenital adrenal hyperplasia-CAH): 

Το σύνδροµο οφείλεται σε διαταραχή της βιοσύνθεσης στεροειδών στα επινε-
φρίδια, ανεπαρκή έκκριση κορτιζόλης, υπερέκκριση ACTH, υπερανδρογοναιµία 
και υπερπλασία του φλοιού των επινεφριδίων (πίνακας 3). Όλοι οι τύποι συγ-
γενούς υπερπλασίας του φλοιού των επινεφριδίων µεταφέρονται σαν αυτοσω-
µικές υπολειπόµενες διαταραχές. Τα επινεφριδιακά ανδρογόνα µεταβολίζονται 
σε τεστοστερόνη και διυδροτεστοστερόνη και προκαλούν αρρενοποίηση των 
έξω γεννητικών οργάνων του θήλεος. Ο βαθµός αρρενοποίησης των έξω γεν-
νητικών οργάνων του θήλεος εξαρτάται από τον τύπο του ενζύµου, το βαθµό 
υπερανδρογοναιµίας και το στάδιο διαφοροποίησης κατά το οποίο ασκείται η 
επίδραση της υπερανδρογοναιµίας (3). Τα έσω γεννητικά όργανα δεν επηρεά-
ζονται, διότι η διάπλαση των γεννητικών οργάνων έχει συµπληρωθεί από την 
10η περίπου εβδοµάδα της ενδοµητρίου ζωής, ενώ τα επινεφρίδια αρχίζουν να 
λειτουργούν από την 12η εβδοµάδα. Η διαφοροποίηση των έξω γεννητικών ορ-
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γάνων συµπληρώνεται περί την 18-20η εβδοµάδα της ενδοµητρίου ζωής. Τα έξω 
γεννητικά όργανα υφίστανται διαφόρου βαθµού αρρενοποίηση, ανάλογα µε το 
χρόνο έκθεσης και την ποσότητα των ανδρογόνων. Εάν αυτό συµβεί σε πρώιµο 
στάδιο, τότε µπορεί να υπάρχει αύξηση του µεγέθους της κλειτορίδας, πλήρης 
ή µερική σύγκλειση των οσχεϊκών πτυχών, επιµήκυνση των ουρηθρικών πτυχών 
και σχηµατισµός πεϊκής ουρήθρας. Μέσα στο «όσχεο», όµως, δεν υπάρχουν 
όρχεις αλλά µόνο η εκβολή ουρήθρας και κόλπου. Στην περίπτωση αυτή τα νε-
ογέννητα µοιάζουν µε άρρενα νεογνά µε αµφοτερόπλευρη κρυψορχία και υπο-
σπαδία. Αν δεν αντιµετωπιστούν άµεση, η αρρενοποίηση θα επιταθεί περαιτέρω 
µε εµφάνιση τριχώσης εφηβαίου και µασχάλης και µεγαλύτερη ανάπτυξη του 
πέους σε ηλικία 2-4 ετών. Η οστική ηλικία θα είναι προχωρηµένη και η σύγκλειση 
των επιφύσεων θα γίνει νωρίτερα µε αποτέλεσµα χαµηλό τελικό ανάστηµα. 

Έλλειψη της 21-υδροξυλάσης (CYP21A2), µε αρρενοποίηση µε/ή χωρίς απώ-
λεια άλατος 

Αποτελεί την συνηθέστερη µορφή (90-95%) των περιπτώσεων συγγενούς υπερ-
πλασίας του φλοιού των επινεφριδίων. Η συχνότητα της κλασσικής µορφής της 
νόσου είναι περίπου 1/7.000-14.000 στην λευκή φυλή και 1/45.000 στην µαύρη 
φυλή, της ήπιας µορφής (µη κλασικής) 1/500, ενώ οι ετεροζυγώτες είναι περίπου 
1/60 (28, 29). Tο γονίδιο που κωδικοποιεί το ένζυµο CYP21A2 εδράζεται στο χρω-
µόσωµα 6 (6p21.3). Μεταλλάξεις του γονιδίου αυτού οδηγούν στον φαινότυπο 
της νόσου, αλλά παρόλο που έχουν γίνει συσχετισµοί των διαφορετικών µεταλ-
λάξεων µε την βαρύτητα της νόσου, ακόµη υπάρχει αλληλοκάλυψη (overlap) των 
διαφορετικών φαινοτύπων. Η 17-ΟΗ προγεστερόνη και η 21-δεοξυκορτιζόλη 
(µεταβολίτης της 17-ΟΗ προγεστερόνης, αντί της φυσιολογικά παραγόµενης 11-
δεοξυκορτιζόλης) είναι αυξηµένες (πίνακας 3). O φαινότυπος ποικίλλει: 1. απλή 
αρρενοποιητική µορφή (simple virilizing- SV ): υπάρχει αρρενοποίηση των έξω 
γεννητικών οργάνων ποικίλης βαρύτητας, ψευδής πρώιµη ήβη και επιτάχυνση 
της οστικής ηλικίας 2. µορφή µε απώλεια άλατος (salt wasting- SW): είναι βα-
ρύτερη µορφή της νόσου µε έλλειψη αλδοστερόνης και συµπτώµατα από την 
απώλεια άλατος (υπονατριαιµία και αφυδάτωση) 3. ήπια µορφή (µη κλασσική 
µορφή της νόσο-late onset) εµφανίζεται σαν πρώιµη ήβη και στην ενήλικο ζωή 
σαν δασυτριχισµός και αµηνόρροια η/και διαταραχές της εµµήνου ρύσεως και 
σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών. 
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Έλλειψη της 11 β-υδροξυλάσης (CYP11Β1), µε αρρενοποίηση και υπέρταση

Αποτελεί περίπου 5-8% των περιπτώσεων συγγενούς υπερπλασίας του φλοι-
ού των επινεφριδίων, απαντάται σε συχνότητα 1/100.000-200.000 γεννήσεις (28, 

29). Tο γονίδιο που κωδικοποιεί το ένζυµο CYP11Β1 εδράζεται στο χρωµόσωµα 
8q21. Εχουν περιγραφεί µια σειρά από µεταλλάξεις που οδηγούν σε διαφορετι-
κούς φαινότυπους (29). ∆εν συντίθεται κορτιζόλη και αλδοστερόνη (πίνακας 3). 
Η 11-δεοξυκορτικοστερόνη (DOC) και η 11-δεοξυκορτιζόλη είναι αυξηµένες, η 
αύξησή τους οδηγεί σε υπέρταση. Τα αυξηµένα ανδρογόνα οδηγούν σε αρ-
ρενοποίηση των έξω γεννητικών οργάνων, ψευδή πρώιµη ήβη και επιτάχυνση 
της οστικής ηλικίας. Στην σπάνια µη κλασσική µορφή της νόσου, δεν υπάρχει 
αρρενοποίηση των έξω γεννητικών οργάνων, αλλά εµφάνιση σηµείων υπεραν-
δρογοναιµίας στην παιδική ηλικία και διαταραχών της εµµήνου ρύσεως στην 
ενήλικο ζωή (29). 

Έλλειψη της 3β-ΟΗ-στεροειδικής δεϋδρογενάσης (HSD3B2)

Είναι η λιγότερο συχνή µορφή και αποτελεί περίπου 2% των περιπτώσεων συγ-
γενούς υπερπλασίας του φλοιού των επινεφριδίων (29). Υπάρχουν δύο τύποι 
του ενζύµου, οι οποίοι κωδικοποιούνται από δύο διαφορετικά γονίδια (τύπος 
Ι στο χρωµόσωµα 1- 1p13.1, και ο τύπος 2 σε παρακείµενη περιοχή του ίδιου 
χρωµοσώµατος). Η έλλειψη του ενζύµου αυτού αφορά και τα 3 τµήµατα της 
στεροειδογένεσης (αλατοκορτικοειδή, γλυκοκορτικοειδή και στεροειδή του φύ-
λου). ∆εν συντίθεται κορτιζόλη και αλδοστερόνη και αναστέλλεται η µετατροπή 
των ∆ 4 στεροειδών σε ∆5 στεροειδή (πίνακας 3). Η 17-ΟΗ πρεγνενολόνη και 
η DHEA (και οι µεταβολίτες τους) είναι αυξηµένες. Ο λόγος ∆5 /∆ 4 στεροει-
δή είναι αυξηµένος. Επειδή τα ανδρογόνα που εκκρίνονται είναι ασθενή, προ-
καλείται ήπια αρρενοποίηση, συνήθως µόνο κλειτοριδοµεγαλία (29). Η απώλεια 
άλατος δεν παρατηρείται σε όλες τις ασθενείς. Εχει περιγραφεί µη κλασσική 
µορφή της νόσου µε δασυτριχισµό και διαταραχές της εµµήνου ρύσεως στην 
ενήλικο ζωή.

2. Αυξηµένα επίπεδα ανδρογόνων εµβρυο-πλακουντιακής προέλευσης
 
Ελλειψη αρωµατάσης (CYP19Α1: P450arom)

Το ένζυµο αρωµατάση (CYP19Α1: P450arom) καταλύει την µετατροπή των αν-
δρογόνων σε οιστρογόνα και είναι σηµαντικό για την βιοσύνθεση των οιστρο-
γόνων (πίνακας 3). Το γονίδιο που κωδικοποιεί το ένζυµο αυτό ευρίσκεται στο 
χρωµόσωµα 15 (15p21). Το ένζυµο αυτό εκφράζεται σε διάφορους ιστούς όπως 
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η ωοθήκη και ο πλακούντας και µετατρέπει κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης 
τα ανδρογόνα (προερχόµενα τόσο από την µητέρα όσο και από το έµβρυο) 
σε οιστρογόνα. Κατά την εµβρυϊκή ζωή, η αρωµατοποίηση των ανδρογόνων 
στον πλακούντα είναι σηµαντική για την παραγωγή οιστρογόνων. Η έλλειψη 
αρωµατάσης, λόγω µεταλλάξεων στο γονίδιο CYP19Α1, οδηγεί σε έκθεση τόσο 
της µητέρας όσο και του θήλεος εµβρύου σε υψηλά επίπεδα ανδρογόνων µε 
αποτέλεσµα την αρρενοποίηση της µητέρας κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης 
και την αρρενοποίηση των έξω γεννητικών οργάνων του θήλεος εµβρύου (30, 
31). Αργότερα µπορεί να οδηγήσει σε πρωτοπαθή αµηνόρροια, ψηλό ανάστηµα 
και κύστεις ωοθηκών. Τα επίπεδα των οιστρογόνων είναι χαµηλά και οι γοναδο-
τροφίνες (κυρίως η FSH) είναι αυξηµένες (30, 31). 

Ελλειψη του ένζυµου P450-οξειδοαναγωγάση (POR – P450 oxidoreductase)

Είναι σπάνιο νόσηµα και χαρακτηρίζεται από έλλειψη του ενζύµου P450-
οξειδοαναγωγάση (POR – P450 oxidoreductase) το οποίο προσφέρει ηλε-
κτρόνια στα ένζυµα CYP21A2, CYP17A1 και CYP19Α1 (πίνακας 3). Η έλλειψή του, 
λόγω µεταλλάξεων στο αντίστοιχο γονίδιο (7q11.2), προκαλεί µερική έλλειψη της 
21-υδροξυλάσης (CYP21A2) και της 17α-υδροξυλάσης (CYP17A1). ∆εν υπάρχει 
έλλειψη αλατοκορτικοειδών, αλλά συνήθως υπάρχει µερική έλλειψη γλυκοκορτι-
κοειδών (29). Η προγεστερόνη και η πρεγνενολόνη (και οι µεταβολίτες τους στα 
ούρα) είναι αυξηµένες, αλλά και η 17-ΟΗ προγεστερόνη (όχι όµως τόσο όσο 
στην έλλειψη της 21-υδροξυλάσης). Υπάρχει αρρενοποίηση των έξω γεννητικών 
οργάνων αλλά τα επίπεδα των ανδρογόνων µετά την γέννηση είναι χαµηλά 
ή στο κατώτερο όριο των φυσιολογικών. Μπορεί να υπάρχει αρρενοποίηση 
της µητέρας κατά την εγκυµοσύνη. Για να εξηγηθεί το παράδοξο των χαµηλών 
ανδρογόνων µετά την γέννηση σε συνδυασµό µε την αρρενοποίηση των εξω 
γεννητικών οργάνων και την αρρενοποίηση της µητέρας κατά την εγκυµοσύνη, 
προτάθηκε ένας διαφορετικός µηχανισµός παραγωγής ανδρογόνων, ο οποίος 
είναι πιθανόν να υφίσταται µόνο κατά την εµβυϊκή ζωή (32). Μπορεί να συνυ-
πάρχουν σκελετικές ανωµαλίες όπως κρανιοσυνοστέωση, χαµηλή πρόσφυση 
των ώτων, αραχνοδακτυλία, κλινοδακτυλία και άλλες (29). Η εξέλιξη της νόσου 
δεν έχει µελετηθεί επαρκώς, σε µερικές περιπτώσεις που διαγνώστηκαν στην 
εφηβεία ή στην ενήλικο ζωή αναφέρθηκαν κύστεις ωοθηκών, πρωτοπαθής αµη-
νόρροια και σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών. 
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3. Αυξηµένα επίπεδα ανδρογόνων µητρικής προέλευσης (λείωµα, εξωγε-
νής λήψη ανδρογόνων κλπ)

Μετά από λήψη ανδρογόνων ή προγεστερινοειδών κατά τις πρώτες 8 εβδο-
µάδες της κύησης µπορεί να παρατηρηθεί αρρενοποίηση των έξω γεννητικών 
οργάνων του θήλεος. Σήµερα η χρήση τους για τις καθ’ έξιν αποβολές απο-
τελεί θέµα ιστορικής σηµασίας. Σπάνια η αρρενοποίηση του θήλεος νεογνού 
σχετίζεται µε µητρικό ανδρογονοπαραγωγό όγκο (συνήθως αρρενοβλάστωµα), 
ωχρίνωµα της κύησης (λουτέωµα, δηλαδή όγκος των ωοθηκών αποτελούµενος 
από ωχρινοποιηµένα κύτταρα της κύησης, ο οποίος υποστρέφεται και εξαφα-
νίζεται µετά τον τοκετό) ή συγγενή υπερπλασία των επινεφριδίων της µητέρας 
(αν δεν γίνει σωστή θεραπεία). Ο βαθµός της αρρενοποίησης εξαρτάται από 
το στάδιο διαφοροποίησης του εµβρύου αλλά και την διάρκεια της έκθεσης στα 
ανδρογόνα. Σηµειώνεται ότι η επίδραση των ανδρογόνων περιορίζεται σε απλή 
κλειτοριδοµεγαλία όταν εκδηλώνεται µετά την 12η εβδοµάδα κύησης.

Γ. Αλλες αιτίες
 
Επειδή η εµβρυϊκή ανάπτυξη της νεφρικής και γεννητικής οδού συνδέονται στε-
νά, δεν είναι ασύνηθες συγγενείς διαµαρτίες της πρώτης να συνδυάζονται µε 
διαταραχές της διαφοροποίησης του φύλου. Τέτοιες ανωµαλίες είναι η ατρησία 
του κόλπου µε αµφοτερόπλευρη νεφρική αγενεσία, αλλά και σκελετικές ανω-
µαλίες, ατρησία πρωκτού και ανωµαλίες του παχέος εντέρου, εκστροφή της 
κλοάκης (ή αµάρας) κλπ.
 Σ’ αυτή την κατηγορία περιλαµβάνεται και το σύνδροµο MURCS (Mϋllerian, 
renal, cervicothoracic somite abnormalities) ή Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser 
(33). Χαρακτηρίζεται από πρωτοπαθή αµηνόρροια µε φυσιολογική ωοθηκική λει-
τουργία και ωοθηλακιορρηξία, φυσιολογική ανάπτυξη µαστών και δευτερογενών 
χαρακτήρων του φύλου και απλασία του ανω τριτηµορίου του κόλπου. Μπορεί 
να υπάρχει δυσπλασία της µήτρας κα των σαλπίγγων και νεφρικές ή σκελετικές 
ανωµαλίες. Μεταλλάξεις στον παράγοντα ΗΟΧ 13 (homeobox transcription 
factor) οδηγούν σε σκελετικές ανωµαλίες και ατελή ανάπτυξη των πόρων του 
Μϋller (ατελή ανάπτυξη µήτρας και κόλπου) σε συνδυασµό µε διαταραχές της 
ανάπτυξης του ουροποιητικού και εκστροφή της κλοάκης (34). 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. O ανασταλτικός παράγοντα της εξέλιξης των πόρων Μϋller εκκρίνεται: 
 A. από το γονίδιο SRY 
 B. από τα κύτταρα Sertoli
 Γ. από τα κύτταρα Leydig
 ∆. από τους πόρους του Wolf
 
2.  Η έκθεση θηλέων εµβρύων σε υψηλά επίπεδα ανδρογόνων µετά την 12η 
εβδοµάδα: 

 A. οδηγεί σε αναστροφή του φύλου
 B.  µπορεί να οδηγήσει σε αρρενοποίηση τόσο των έξω γεννητικών 

οργάνων όσο και των έσω γεννητικών οργάνων
 Γ.  µπορεί να οδηγήσει σε αρρενοποίηση των έξω γεννητικών οργά-

νων, χωρίς να επηρεαστούν τα έσω γεννητικά όργανα.
 ∆. αναστέλλει την ανάπτυξη των πόρων του Μϋller

3. Η συγγενής υπερπλασία του φλοιού των επινεφριδίων
 Α.  χαρακτηρίζεται πάντα από αρρενοποίηση των έξω γεννητικών 

οργάνων
 Β. κληρονοµείται µε τον αυτοσωµατικό επικρατούντα χαρακτήρα
 Γ.  στις πιο βαρειές µορφές υπάρχει ανώµαλη ανάπτυξη των έσω 

γεννητικών οργάνων
 ∆.  αποτελεί την συνηθέστερη µορφή διαταραχών της διαφοροποίη-

σης του φύλου στο θήλυ άτοµο

4. Η παρουσία ωοθηκόρχι σε 46, ΧΧ άτοµο
 Α.  χαρακτηρίζεται από την παρουσία ωοθηκικού και ορχικού ιστού 

στο ίδιο άτοµο
 Β. χαρακτηρίζεται από την παρουσία του γονιδίου SRY 
 Γ. χαρακτηρίζεται από άρρενα φαινότυπο
 ∆. κληρονοµείται µε τον αυτοσωµατικό υπολειπόµενο χαρακτήρα
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5. Το σύνδροµο Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser
 Α. χαρακτηρίζεται από φυσιολογική ωοθηκική λειτουργία 
 Β. χαρακτηρίζεται από πλήρη απλασία του κόλπου. 
 Γ. Η µήτρα είναι πάντα φυσιολογική 
 ∆. οφείλεται σε ατελή ανάπτυξη των πόρων του Wolf

6. Η έλλειψη του ενζύµου P450-οξειδοαναγωγάση (POR)
 Α.  είναι η πιο συχνή µορφή συγγενούς υπερπλασίας του φλοιού των 

επινεφριδίων
 Β.  προκαλεί µερική έλλειψη της 21-υδροξυλάσης και της 17α-

υδροξυλάσης 
 Γ.  χαρακτηρίζεται από αυξηµένα επίπεδα ανδρογόνων κατά την γέν-

νηση
 ∆. οδηγεί σε έλλειψη αλατοκορτικοειδών

7. H διαφοροποίηση των γονάδων στο θήλυ άτοµο
 Α. εξελίσσεται αυτόµατα όταν δεν υπάρχει γονιδίο SRY
 Β. εξαρτάται από τα ίδια γονίδια όπως και στο άρρεν άτοµο
 Γ.  εξαρτάται από λίγα, γνωστά έως τώρα, γονίδια που επεµβαίνουν 

ενεργητικά στην διαδικασία της διαφοροποίησης του φύλου
 ∆. δεν ξεκινά παρά µετά την 20ή εβδοµάδα της κύησης 
 
8. Η έλλειψη της 21-υδροξυλάσης
 Α. οδηγεί σε υπερέκκριση αλατοκορτικοειδών 
 Β. είναι συχνότερη στην µαύρη φυλή
 Γ. οδηγεί σε αυξηµένη 11-δεοξυκορτιζόλη ορού 
 ∆.  είναι η συνηθέστερη µορφή συγγενούς υπερπλασίας του φλοιού 

των επινεφριδίων

9. Η έλλειψη της αρωµατάσης 
 Α.  µπορεί να οδηγήσει σε αρρενοποίηση των έσω γεννητικών οργά-

νων του θήλεος εµβύου 
 Β. µπορεί να οδηγήσει σε αρρενοποίηση της µητέρας 
 Γ. µπορεί να οδηγήσει σε χαµηλό ανάστηµα
 ∆. µπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη αλατοκορτικοειδών
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10.  Στους ασθενείς µε 46, ΧΧ διαταραχή της ορχικής διαφοροποίησης (46, XX 
άρρενες)

 Α. ανιχνεύεται πάντα το γονίδιο SRY
 Β.  ο φαινότυπος είναι άρρενος µε εσωτερικά γεννητικά όργανα θή-

λεος
 Γ.  ο φαινότυπος είναι άρρενος µε φυσιολογικά γεννητικά όργανα 

άρρενος ή ατελώς ανεπτυγµένα
 ∆. υπάρχει µικτή γονάδα (ωοθηκόρχις)

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

Β,Γ,∆,Α,Α,Β,Γ,∆,Β,Γ
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Πίνακας 1. Νέα ορολογία για τις διαταραχές της διαφοροποίησης του φύλου (11).

Παλαιά ορολογία Νέα ορολογία
∆ιαφυλικό άτοµo (Ιntersex)  διαταραχή της διαφοροποίησης του φύλου 

(disorders of sex development (DSD)
Α ρ ρ η ν  ψ ε υ δ ε ρ µ α φ ρ ο δ ι τ ι σ µ ό ς
Ατελής αρρενοποίηση (undervirilisation -  διαταραχή της διαφοροποίησης του φύλου
undermasculinisation) ΧΥ άρρενος σε 46, ΧΥ άτοµο
Θ ή λ υ ς  ψ ε υ δ ε ρ µ α φ ρ ο δ ι τ ι σ µ ό ς
Αρρενοποίηση (overvirilisation -  διαταραχή της διαφοροποίησης του φύλου
overmasculinisation) του ΧΧ θήλεος  σε 46, ΧΧ άτοµο
Α λ η θ ή ς  ε ρ µ α φ ρ ο δ ι τ ι σ µ ό ς
XX άρρην ή XX αναστροφή φύλου διαταραχή της διαφοροποίησης του φύλου
XY αναστροφή φύλου σε άτοµο µε ωοθηκόρχι
  46, ΧΧ ορχική διαταραχή διαφοροποίησης του 

φύλου (testicular DSD)
 46, ΧΥ πλήρης γοναδική δυσγενεσία

 Πίνακας 2. Νέα ταξινόμηση των διαταραχών της διαφοροποίησης του φύλου (11)-
(δεν αναφέρονται εδώ οι διαταραχές της διαφοροποίησης του φύλου σε 46, ΧY άτομο)

∆ ι α τ α ρ α χ έ ς  τ ο υ  χ ρ ω µ ο σ ω µ ι κ ο ύ  ή  γ ο ν ι δ ι α κ ο ύ  φ ύ λ ο υ
Α. 45, Χ –σ. Turner και παραλλαγές του
Β. 47, ΧΧΥ- σ.Klinefelter και παραλλαγές του
Γ. 45,Χ/46,ΧΥ µικτή γοναδική δυσγενεσία
∆. 46, ΧΧ/46, ΧΥ χειµερισµός
∆ ι α τ α ρ α χ έ ς  τ η ς  δ ι α φ ο ρ ο π ο ί η σ η ς  τ ο υ  φ ύ λ ο υ  σ ε  4 6 ,  Χ Χ  ά τ ο µ ο
Α. ∆ιαταραχές της γοναδικής (ωοθηκικής) ανάπτυξης
 4. Παρουσία ωοθηκόρχι
 5. ∆ιαταραχή της ορχικής διαφοροποίησης (testicular DSD) (π.χ. SRY+, dup SOX9)
 6. Γοναδική δυσγενεσία
Β. Αυξηµένα επίπεδα ανδρογόνων
 4.  Εµβρυϊκής προέλευσης (Συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων: έλλειψη 21-υδροξυλάσης, 

έλλειψη 11-υδροξυλάσης, έλλειψη της 3β-ΟΗ-στεροειδικής δεϋδρογενάσης)
 5.  Εµβρυο-πλακουντιακή προέλευσης (έλλειψη αρωµατάσης, έλλειψη P450 οξειδοαναγωγάσης 

(POR -P450 oxidoreductase))
 6. Mητρικής προέλευσης (ωχρίνωµα, εξωγενής λήψη ανδρογόνων κλπ)
Γ. Άλλες αιτίες (ατρησία του κόλπου, MURCS (Mullerian, renal, cervicothoracic somite abnormalities) 
κλπ)
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Πίνακας 3. Η στεροειδογένεση

 

CYP21A2: 21-υδροξυλάση, HSD3B2: 3β-υδροξυστεροειδική δευδρογενάση, CYP11B1: 11β-υδροξυλάση, 
DOC: 11-δεοξυκορτικοστερόνη, S: 11-δεοξυκορτιζόλη, B: κορτικοστερόνη, AR: υποδοχέας ανδρογόνων MR: 
υποδοχέας αλατοκορτικοειδών, GR: υποδοχέας γλυκοκορτικοειδών, ER υποδοχέας οιστρογόνων, SRD5A2: 
5α-αναγωγάση τύπος 2. Τα ένζυµα που παίρνουν ηλεκτρόνια από το ενζυµο P450-οξειδοαναγωγάση ση-
µειώνονται µε ΟR (oxidoreductase).
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