
Ήβη/Εφηβεία

Η εφηβεία, η φάση αυτή ανάπτυξης των δευτερογενών χαρακτηριστικών του 
φύλου και απόκτησης αναπαραγωγικής ικανότητας του ατόμου, που αποτελεί 

ουσιαστικά φάση μετάβασης από την ανέμελη παιδικότητα στους προβληματι-
σμούς της ενήλικης ζωής, επέρχεται σταδιακά και χαρακτηρίζεται από σωματικές 
και ψυχολογικές μεταβολές. Οι βιολογικές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα κατά 
την ανάπτυξη των δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου χαρακτηρίζονται ως 
ήβη ή ενήβωση (Puberty), ενώ ο όρος εφηβεία περιλαμβάνει τόσο τις βιολογικές 
μεταβολές όσο και τις ψυχοσυναισθηματικές συνοδές εκδηλώσεις (adolescence). 
Στην Ενδοκρινολογία χρησιμοποιούμε τον όρο ήβη για να καθορίσουμε τη φάση 
αυτή ανάπτυξης των δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου και απόκτησης 
της αναπαραγωγικής ικανότητας.
 Η ενήβωση χαρακτηρίζεται από την κινητοποίηση του άξονα GnRH/ γοναδο-
τροφίνες (LH, FSH)/ στεροειδή του φύλου, με αποτέλεσμα την εμφάνιση των δευ-
τερογενών χαρακτηριστικών του φύλου, που συνοδεύεται και από την εφηβική 
επιτάχυνση της αύξησης και μία σωρεία ψυχοσυναισθηματικών μεταπτώσεων. 
Κατά την προεφηβική περίοδο ο άξονας αυτός βρίσκεται «σε ηρεμία», γι΄αυτό και 
η προεφηβική περίοδος χαρακτηρίζεται ως φάση «ορμονικής σιγής». Φυσιολογικά, 
οι βιολογικές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα κατά την ενήβωση εμφανίζονται 
μετά την ηλικία των 8 ετών στο κορίτσι, με πρώτη εκδήλωση την διόγκωση του 
μαζικού αδένα, και μετά την ηλικία των 9 ετών στο αγόρι, με πρώτη εκδήλωση 
την αύξηση του μεγέθους των όρχεων. Η εμφάνιση τρίχωσης εφηβαίου και στα 
δύο φύλα χωρίς άλλα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου είναι έκφραση της 
κινητοποίησης των επινεφριδιακών ανδρογόνων (αδρεναρχή) και όχι έναρξη της 
εφηβείας.
 Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της ενήβωσης, κάθε παιδί έχει τον δικό του 

Πρώιµη ήβη (κεντρογενούς και περιφε-
ρικού τύπου) και αντιµετωπισή της
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ρυθμό εμφάνισης και προόδου της εφηβείας που καθορίζεται τόσο από γενετι-
κούς όσο και από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Διατροφικοί παράγοντες και παι-
δική παχυσαρκία καθώς και υιοθεσία από άλλη χώρα σε καλύτερο βιοποριστικό 
περιβάλλον ευνοούν ενωρίτερη κινητοποίηση του άξονα GnRH/FSH,LH/ στερο-
ειδή του φύλου και εμφάνιση δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου, ενώ 
αντιθέτως, έντονη σωματική άσκηση, στα πλαίσια π.χ. πρωταθλητισμού, ή χρόνια 
νοσήματα, π.χ. ινοκυστική νόσος του παγκρέατος, συνοδεύονται από καθυστέρη-
ση ενήβωσης.

Πρώιμη Ήβη - Μορφές Πρώιμης ήβης
Πρώιμη ήβη χαρακτηρίζεται η εμφάνιση των δευτερογενών χαρακτηριστικών της 
ήβης πριν την ηλικία των 8 ετών στα κορίτσια ή των 9 ετών στα αγόρια. Διακρίνου-
με την κεντρική/κεντρογενή πρώιμη ήβη, όταν αυτή χαρακτηρίζετυαι από πρώιμη 
ενεργοποίηση της κατά ώσεις έκκρισης του άξονα GnRH/LH, FSH και κινητοποίηση 
έκκρισης των στεροειδών του φύλου, και την περιφερικού τύπου πρώιμη ήβη, όταν 
αυτή χαρακτηρίζεται από επίδραση στεροειδών του φύλου, δηλαδή ανδρογόνων 
ή οιστρογόνων, η οποία όμως δεν προέρχεται από την φυσιολογική κινητοποίηση 
των κεντρικών μηχανισμών GnRH/LH, FSH.

Αίτια Πρώιμης ήβης
Τα αίτια της πρώιμης ήβης παρατίθενται στον πίνακα 1. Στην περίπτωση κεντρικής 
πρώιμης ήβης μπορεί το υποκείμενο αίτιο να είναι οργανικό, όπως π.χ. χωροκα-
τακτητικές εξεργασίες ή συγγενείς διαμαρτίες στην υποθαλαμο-υποφυσιακή πε-
ριοχή, τραυματισμός, ακτινοβόληση ή διηθητικές παθήσεις στην περιοχή, ενώ σε 
ένα σημαντικό ποσοστό, κυρίως στα κορίτσια δεν ανευρίσκεται υποκείμενο αίτιο. 
Αξίζει να τονιστεί ότι η συχνότητα της κεντρικής πρώιμης ήβης είναι 10 φορές με-
γαλύτερη στα κορίτσια απ΄ότι στα αγόρια. Αντίθετα, περιφερικού τύπου πρώιμη ήβη 
μπορεί να προκληθεί από πολλαπλά αίτια, π.χ. α) από τη δράση των επινεφριδιακών 
ανδρογόνων, στην περίπτωση συγγενούς υπερπλασίας επινεφριδίων ή επινεφριδι-
ακού ορμονοπαραγωγού όγκου, β) επίδραση ανδρογόνων ορχικής προέλευσης, 
σε περίπτωση ορμονοπαραγωγού όγκου των όρχεων, ή σε μία σπάνια διαταρα-
χή, τη συγγενή τεστοτοξίκωση, γ) επίδραση οιστρογόνων λόγω λειτουργικής κύ-
στης της ωοθήκης ή ακόμη και όγκου της ωοθήκης, ή σε σπάνιες περιπτώσεις, 
στα πλαίσια του συνδρόμου McCune Albright, το οποίο χαρακτηρίζεται από αυ-
τόνομη διέγερση της λειτουργίας των ωοθηκών, ινώδη δυσπλασία των οστών και 
μελαχρωματικές κηλίδες του δέρματος και οφείλεται σε ενεργοποιητικές μεταλ-
λάξεις G-πρωτεϊνών. δ) Επίσης, μπορεί να προκληθεί από όγκους που εκκρίνουν 
β-χοριακή γοναδοτροφίνη, π.χ. γερμίνωμα ή ηπατοβλάστωμα, και ε) σε σπάνιες 
περιπτώσεις από εξωγενή χορήγηση στεροειδών του φύλου.



-75-

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΑΚΑ – GANTENBEIN: ΠΡΩΙΜΗ ΗΒΗ (ΚΕΝΤΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ

Πίνακας 1: Αίτια Κεντρικής και περιφερικής Πρώιµης ήβης

 – Ενδοκράνιοι όγκοι, χωροκατακτητικές εξεργασίες
 – Συγγενείς ανωμαλίες/διαμαρτίες
 – Τραυματικά αίτια
 – Μεταλοιμώδη αίτια
 – Διάφορα

  Σύνδρομο McCune Albright

Διαγνωστική προσπέλαση και Εργαστηριακή διερεύνηση
Η διαγνωστική προσπέλαση κάθε παιδιού που προσέρχεται για διερεύνηση πρώι-
μης ήβης σκοπόν έχει την επιβεβαίωση της διάγνωσης της πρώιμης ήβης και τη δι-
άκριση κεντρογενούς από περιφερικού τύπου πρώιμη ήβη για την ορθή εκάστοτε 
αντιμετώπιση. Η διερεύνηση (βλ. Πίνακα 2) περιλαμβάνει λεπτομερές οικογενειακό 
ιστορικό με ιδιαίτερη έμφαση στο χρόνο ενήβωσης των γονέων, και ατομικό ιστο-
ρικό με ιδιαίτερη έμφαση στο βάρος γέννησης, τη διάρκεια κύησης, την πορεία 
πρόσληψης βάρους κατά την παιδική ηλικία, τη πιθανότητα υιοθεσίας, το ιστορικό 
τραυματισμού ή ακτινοβολίας Κεντρικού Νευρικού συστήματος ή διηθητικών πα-
θήσεων κλπ. Από την αντικειμενική εξέταση ιδιαίτερη σημασία έχει το βάρος, το 
ύψος, ο δείκτης μάζας σώματος (ΒΜΙ) για διαπίστωση παχυσαρκίας και ο ετήσιος 
ρυθμός αύξησης, δεδομένου ότι πολύ συχνά προηγείται επιτάχυνση του ετήσιου 
ρυθμού αύξησης πριν την εμφάνιση των δευτερογενών χαρακτηριστικών του 
φύλου. Εκτιμώνται τα στάδια εφηβείας κατά Τanner, με ιδιαίτερη προσοχή, κατά 
πόσο π.χ. η μεγέθυνση του πέους συνοδεύεται από αύξηση του όγκου των όρχε-
ων- υποδηλώντας κεντρική κινητοποίηση του άξονα GnRH/LH, FSH/ στεροειδή 
του φύλου- ή απλώς μεγέθυνση του πέους χωρίς συνοδό αύξηση του όγκου των 
όρχεων- υποδηλώντας επίδραση στεροειδών του φύλου, χωρίς κεντρική κινητο-
ποίηση του άξονα, παραπέμποντας τη διάγνωση στην πρώτη περίπτωση σε κε-
ντρογενή πρώιμη ήβη και στη δεύτερη σε περιφερικού τύπου πρώιμη ήβη. Τέλος, 
εξετάζεται προσεκτικά το δέρμα για ανεύρεση καφεόχρωων κηλίδων, οι οποίες 
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παραπέμπουν σε νευροϊνωμάτωση ή σε Σύνδρομο McCune Albright. Η διαπίστω-
ση ινώδους δυσπλασίας των οστών επίσης παραπέμπει σε διάγνωση Συνδρόμου 
McCune Albright.

Πίνακας 2: ∆ιαγνωστική Προσπέλαση και ∆ιερεύνηση Πρώιµης ήβης

Α) ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ

τραυματικά αίτια, ακτινοβολία, υιοθεσία κλπ)

  Βάρος, ΒΜΙ, ΄Υψος, ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης, στάδια εφηβείας κατά 
Tanner, εκδηλώσεις από το δέρμα (καφεόχροες ή υποχρωματικές κηλί-
δες)

 Ακολουθεί εργαστηριακή διερεύνηση που περιλαμβάνει αρχικά εκτίμηση της 
οστικής ηλικίας, η οποία και στις δύο μορφές πρώιμης ήβης αναμένεται να προη-
γείται της χρονολογικής, λόγω της δράσης των στεροειδών του φύλου και βοηθά 
περισσότερο στη διάγνωση της πρώιμης ήβης και την πρόβλεψη του τελικού ανα-
στήματος, και όχι στη διαφορική διάγνωση κεντρογενούς από περιφερική πρώιμη 
ήβη. Ο εργαστηριακός έλεγχος συμπληρούται με δοκιμασία διέγερσης με χορήγηση 

, η οποία θα δείξει εφηβική απάντηση στην περίπτωση κεντρικής πρώιμης 
ήβης, δηλαδή μέγιστη τιμή διέγερσης της LH μεγαλύτερη της FSH, ή απόλυτη 
μέγιστη τιμή της LH>5-8IU/lit, ενώ στην περίπτωση περιφερικού τύπου πρώιμης 
ήβης δεν θα δείξει αύξηση των τιμών LH και FSH. Αρκετές φορές μπορεί οι βασικές 
τιμές LH και FSH να δείξουν ήδη κινητοποίηση και να μην χρειαστεί η δοκιμασία 
GnRH, τις περισσότερες όμως φορές η δοκιμασία GnRH θα δώσει την απάντηση. 
Μέτρηση οιστραδιόλης ή τεστοστερόνης αντίστοιχα θα επιβεβαιώσει δράση στερο-
ειδών του φύλου, αλλά δεν θα διαφοροδιαγνώσει κεντρική από περιφερική αιτι-
ολογία. Η μέτρηση των επινεφριδιακών ορμονών, 17-υδροξυπρογεστερόνης, Δ4-

θα βοηθήσει στη διάγνωση περιφερικού 
τύπου πρώιμης ήβης, όταν αυτή οφείλεται σε συγγενή υπερπλασία επινεφριδίων 
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ή ορμονοεκκριτικό όγκο των επινεφριδίων, και ο προσδιορισμός β-χοριακής γο-
ναδοτροφίνης (β-HCG), α-εμβρυικής πρωτείνης (a-Fetoprotein) και καρκινοεμβρυικού 

θα παραπέμψει στη διάγνωση περιφερικού τύπου πρώιμης ήβης 
λόγω χωροκατακτητικής εξεργασίας, που παράγει β-HCG, π.χ. γερμίνωμα, ηπατο-
βλάστωμα κλπ.
 Από τον απεικονιστικό έλεγχο, στην περίπτωση κοριτσιού με πρώιμη ήβη το υπε-
ρηχογράφημα μήτρας-ωοθηκών επίσης θα επιβεβαιώσει αύξηση του μεγέθους των 
ωοθηκών με συνοδό αύξηση του μεγέθους της μήτρας είτε πρόκειται για κεντρική 
ή περιφερική πρώιμη ήβη, ενώ στις περιπτώσεις περιφερικής πρώιμης ήβης λόγω 
συνδρόμου McCune Albright, οι ωοθήκες θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες με ιδιαί-
τερα αυξημένη παρουσία κύστεων. Στην περίπτωση που υπάρχει υπόνοια όγκου 
που εκκρίνει β-HCG, ο απεικονιστικός έλεγχος περιλαμβάνει επίσης υπερηχογράφη-
μα άνω κοιλίας, ενώ σε περίπτωση υπόνοιας όγκου των όρχεων, υπερηχογράφημα 
όρχεων.
 Μαγνητική Τομογραφία υποθαλαμο-υποφυσιακής περιοχής ή/ και του εγκεφάλου 
θα συμπληρώσει τον απεικονιστικό έλεγχο σε περίπτωση κεντρογενούς πρώιμης 
ήβης- ίδίως όταν πρόκειται για αγόρι- και σε περίπτωση περιφερικής πρώιμης ήβης 
επί υπόνοιας ύπαρξης γερμινώματος στην περιοχή του κωναρίου ή ακόμη και στην 
περίπτωση υπόνοιας Συνδρόμου McCune Albright, όπου μπορεί να υπάρχει και 
συνοδό αδένωμα υπόφυσης.
Ο πίνακας 3 αντιπαραθέτει τα παρακλινικά ευρήματα για τη διαφορική διάγνωση 
μεταξή κεντρογενούς και περιφερικού τύπου πρώιμης ήβης.

Πίνακας 3: ∆ιαφοροδιαγνωστική προσέγγιση κεντρογενούς από περιφερικού τύπου πρώιµης ήβης, 
ανάλογα µε τα αποτελέσµατα του παρακλινικού ελέγχου

Εξέταση Κεντρική Πρώιμη ήβη Περιφερική Πρώιμη ήβη
GnRH- Test Εφηβική απάντηση Χαμηλά, κατεσταλμένα
 (max LH>max FSH ή επίπεδα LH και FSH
 max LH>5-8mIU/Lit) 
Οστική ηλικία προχωρημένη προχωρημένη
Οιστραδιόλη/Τεστοστερόνη αυξημένη αυξημένη
Υ/Γ μήτρας ωοθηκών Εφηβικά ευρήματα Αυξημένες διαστάσεις στο
   Σ.McCune Albright ή 
  ανεύρεση μόνο κύστης 
  ή όγκου
17-ΟΗ-Προγεστερόνη - Αυξημένη σε Συγγενή 
  υπερπλασία επινεφριδίων
β-HCG - Αυξημένη σε όγκους 
  που παράγουν β HCG
MRI-YY Μπορεί να υπάρχει εύρημα 
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Θεραπεία Πρώιμης ήβης
Η θεραπεία της πρώιμης ήβης εξαρτάται από τοην υποκείμενη διάγνωση. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για κεντρογενούς τύπου πρώιμη ήβη χωρίς 
ανεύρεση οργανικού αιτίου, όπου η θεραπεία είναι η χορήγηση αναλόγων GnRH 
και η απόφαση για θεραπευτική παρέμβαση εξαρτάται κατά πολύ από την ηλικία 
έναρξης της πρώιμης ήβης και την ταχύτητα εξέλιξής της. Ως εκ τούτου το παιδί 
θα πρέπει να παρακολουθείται τουλάχιστον για 3-6 μήνες, ώστε να εκτιμηθεί η 
ταχύτητα εξέλιξης της πρώιμης ήβης, προτού αποφασιστεί θαραπευτική παρέμβα-
ση (πίνακας 4). Αξίζει να τονιστεί ότι στο 50% των περιπτώσεων περίπου πρώιμης 
ήβης, η εφηβεία δεν θα εξελιχθελί ταχέως και δεν απαιτείται καμμία θεραπευτική 
παρέμβαση.

Πίνακας 4: Κριτήρια ταχέως εξελισσόµενης Πρώιµης ήβης

Α) Κλινικά

-
δευτικά επιδεινούμενο στις επαναληπτικές εκτιμήσεις

Γ) Απεικονιστικά

-
χους ενδομητρίου

 Η θεραπεία σκοπό έχει α) να αποφευγχθεί πρώιμη σύγκλιση των επιφύσεων και 
ένα χαμηλό τελικό ανάστημα και β) να αποφευχθούν ψυχοκοινωνικά προβλήματα 
από την πολύ ενωρίς εμφάνιση εμμήνου ρύσεως, σε κορίτσι π.χ. 8 ετών, ενώ σπανι-
ότερα συζητάται σε περίπτώσεις τεχνικών δυσκολιών στην αυτοεξυπηρέτηση του 
παιδιού επί εμφάνισης εμμήνου ρύσεως.. Η θεραπεία ενδείκνυται αδιαφιλονίκητα 
όταν η πρώιμη ήβη ξεκινά σε ηλικία μικρότερη των 6 ετών στο κορίτσι, όπου και 
επιφέρει σαφή βελτίωση του τελικού αναστήματος. Αντίθετα, το όφελος μετριάζε-
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ται σε ηλικίες 6-8 ετών και υπάρχει μεγάλη διακύμανση στο όφελος τελικού ανα-
στήματος από ασθενή σε ασθενή. Στην περίπτωση ταχέως εξελισσόμενης ενωρίς 
ήβης, δηλ. στις οριακές ηλικίες 8-9 ετών, η θεραπεία θα πρέπει να εξατομικεύεται, 
μόνον όταν υπαρχει σαφής ένδειξη δυσμενούς πρόγνωσης του τελικού αναστήμα-
τος.
 Η θεραπεία της περιφερικού τύπου πρώιμης ήβης εξαρτάται από το υποκείμενο 
αίτιο. Ως εκ τούτου, στη συγγενή υπερπλασία επινεφριδίων, η θεραπεία περιλαμ-
βάνει θεραπευτική υποκατάσταση με γλυκοκορτικοειδή, σε περίπτωση όγκου, η 
θεραπεία είναι η χειρουργική αφαίρεση, ενώ σε λειτουργικές κύστεις της ωοθήκης 
προτιμάται η συντηρητική παρακολούθηση του μεγέθους της κύστεως, δεδομέ-
νου ότι πολύ συχνά παρατηρείται αυτόματη υποχώρηση και μόνο σπάνια απαι-
τείται παροχέτευση. Όσον αφορά το Σύνδρομο McCune Albright, έχουν κατά και-
ρούς δοκιμαστεί αναστολείς της αρωματάσης με άλλοτε άλλη ανταπόκριση.

Ασυνήθιστες εκδηλώσεις
Έχει μεγάλη σημασία η γνώση και διάκριση της φυσιολογικής παραλλαγής ενός 
βιολογικού φαινομένου από την παθολογική κατάσταση ώστε να εφησυχαστούν 
οι γονείς στην πρώτη περίπτωση και να μην καθυστερήσουν οι απαραίτητες εξετά-
σεις στη δεύτερη. Δεν είναι σπάνια π.χ. τα περιστατικά που επειδή η διόγκωση του 
μαζικού αδένα επέρχεται ετερόπλευρη, οι γονείς έχουν καταφύγει σε χειρουργό, 
γιατί φοβούνται έναν όγκο της περιοχής, ή ακόμα το κορίτσι έχει υποβληθεί σε 
μαστογραφία προτού λάβει τη συμβουλή του Ειδικού. Είναι σημαντικό να γνωρί-
ζει ο Παιδίατρος και ο Ενδοκρινολόγος ότι η ετερόπλευρη εμφάνιση διόγκωσης 
του μαζικού αδένα αποτελεί συνήθως φυσιολογική κατάσταση κατά την έναρξη 
της εφηβείας και να ενημερώσει την οικογένεια κατάλληλα. Αντίθετα, μεγέθυνση 
του πέους χωρίς αύξηση του μεγέθους των όρχεων αποτελεί μή φυσιολογιή κα-
τάσταση που υποδηλεί επίδραση ανδρογόνων χωρίς κεντρική ενεργοποίηση της 
εφηβείας. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις για 
να τεθεί έγκαιρα η διάγνωση, π.χ. συγγενούς υπερπλασίας επινεφριδίων, δυσγερ-
μινώματος ή άλλης αιτίας υπερέκκρισης ανδρογόνων. Ακόμη, η διόγκωση μαζικού 
αδένα σε αγόρι κατά την εφηβεία, που πολλές φορές ανησυχεί τον ίδιο τον έφηβο 
και τους γονείς του, είναι συνήθως φυσιολογική, παροδική κατάσταση (εφηβική 
γυναικομαστία), και στην πλειονότητα των περιπτώσεων απαιτείται απλώς σωστή 
ενημέρωση του εφήβου, ώστε να μετριαστούν οι ανησυχίες και το αίσθημα δυ-
σφορίας του.
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Συμπέρασμα
Η γνώση των φυσιολογικών εκδηλώσεων και του χρονοδιαγράμματος της εφηβεί-
ας είναι σημαντική για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση περι-
στατικών πρώιμης ήβης. Σε περίπτωση κεντρογενούς πρώιμης ήβης, η απόφαση 
για έναρξη θεραπευτικής αγωγής με ανάλογα GnRH δεν θα πρέπει να λαμβάνεται 
προτού το παιδί έχει μία παρακολούθηση ανά 3- έως 6-μηνο, ώστε να είναι σαφές 
κατά πόσο πρόκειται για βραδέως ή ταχέως εξελισσόμενη πρώιμη ήβη. Στις πε-
ριπτώσεις βραδέως εξελισσόμενης πρώιμης ήβης, χωρίς αρνητική επίδραση στο 
προβλεπόμενο τελικό ανάστημα, συνήθως δεν απαιτείται έναρξη θεραπευτικής 
αγωγής με ανάλογο GnRH. Στις περιπτώσεις περιφερικής πρώιμης ήβης, ενδείκνυ-
ται αιτιολογική, όσον αυτό είναι δυνατόν, θεραπευτική αγωγή.
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. Σημειώστε με Χ ποιό/ποιά από τα παρακάτω είναι ορθά ή λάθος

 Α)  Η θεραπεία με ανάλογα GnRH προκαλεί παχυσαρκία
  Σωστό   Λάθος 
 Β)  Η θεραπεία με ανάλογα GnRH προκαλεί απώλεια βάρους
  Σωστό   Λάθος 
 Γ)   Τα παιδιά που παρουσιάζουν κεντρική πρώιμη ήβη έχουν πιο αυξημένο 

σωματικό βάρος από παιδιά αντίστοιχης ηλικίας χωρίς πρώιμη ήβη, ήδη 
πριν τη θεραπεία με ανάλογα GnRH

  Σωστό   Λάθος 

2. Το πρώτο σημείο εμφάνισης ήβης στο αγόρι είναι:
 Α) Η εμφάνιση τρίχωσης εφηβαίου
 Β) Αύξηση του όγκου των όρχεων
 Γ) Αύξηση του μεγέθους του πέους
 Δ) Όλα τα ανωτέρω
 
3. Ποιό από τα κατωτέρω είναι σωστό
 Α) Η εφηβική γυναικομαστία χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης
  Σωστό   Λάθος 
 Β)  Η δοκιμασία GnRH δεν προσφέρει τίποτα στη διερεύνηση της πρώιμης 

ήβης
  Σωστό   Λάθος 
 Γ)  Η τεστοστερόνη είναι αυξημένη μόνο σε περιπτώσεις περιφερικής πρώι-

μης ήβης
  Σωστό   Λάθος 

Ορθές απαντήσεις:
 1: 1Α) λάθος, 1Β) λάθος, 1Γ) σωστό
 2: Β)
 3: Α) λάθος, Β) λάθος, Γ) λάθος
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