
Εισαγωγή

Ο χρόνος έναρξης της ήβης παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση (Εικόνα 1, 2) και 
επηρεάζεται από γενετικούς, περιβαλλοντικούς και μεταβολικούς παράγο-

ντες.
 Υπάρχει αρμονική σχέση μεταξύ των σταδίων της ήβης και της έναρξης του εφη-
βικού άλματος ύψους. Στα κορίτσια παρατηρείται με την έναρξη της ανάπτυξης 
στήθους (B2), ενώ στα αγόρια αργότερα (σε στάδιο Tanner 3 ή 4 και όγκο όρχεων 
10ml). Η σχέση μεταξύ των ορμονικών αλλαγών της ήβης και της σεξουαλικής ωρί-
μανσης φαίνεται στον Πίνακα 1.

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Καθυστέρηση εφηβείας
Α. ΚΑΪΜΑΡΑ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ενδοκρινολογικού Τμήματος
Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»
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Πίνακας 1:

 Έκκριση οιστρογόνων   Ανάπτυξη στήθους
 Έκκριση τεστοστερόνης  Ανάπτυξη πέους και οσχέου
 Έκκριση FSH      Διόγκωση όρχεων, ανάπτυξη ωοθυλα-

κίων
 Έκκριση επινεφριδιακών ανδρογόνων Τρίχωση εφηβαίου, μασχάλης
 Έκκριση στεροειδών φύλου και GH  Επιτάχυνση ρυθμού αύξησης
 Διακοπή οιστρογόνων   Ανωοθυλακική εμμηναρχή
 Εκκριτική αιχμή LH   Ωοθυλακιορρηκτικοί κύκλοι

Ορισμός
Καθυστέρηση ήβης χαρακτηρίζεται η μη εμφάνιση των δευτερογενών χαρακτηρι-
στικών του φύλου στα κορίτσια στην ηλικία των 13 ετών και στα αγόρια στην ηλι-
κία των 14 ετών (2 SD πάνω από τη μέση χρονολογική ηλικία έναρξης της ήβης).
 Επομένως, καθυστέρηση ήβης παρουσιάζει το κορίτσι, το οποίο δεν έχει εμφανί-
σει στήθος στην ηλικία των 13 ετών ή δεν έχει εμμηναρχή μέχρι την ηλικία των 16 
ετών.
 Αντίστοιχα καθυστέρηση ήβης έχει το αγόρι, το οποίο δεν εμφανίζει διόγκωση 
των όρχεων 4ml (ή επιμήκη διάμετρο 2, 5cm) σε ηλικία 14 ετών. Ο όρος καθυστέ-
ρηση ήβης χρησιμοποιείται επίσης όταν η ήβη έχει αρχίσει, αλλά η εξέλιξή της δεν 
προχωρά κανονικά και έχουν περάσει περισσότερο από 5 χρόνια μέχρι τη συμπλή-
ρωσή της (arrested puberty).

Αίτια καθυστέρησης ήβης
Πρόσφατες μελέτες δείχνουν αυξημένη συχνότητα καθυστερημένης ήβης σε μέλη 
οικογενειών με ανεπάρκεια GnRH ή σε άτομα με αυτόματη υποχώρηση του υπο-
γοναδισμού. Πιθανολογείται επομένως η παρουσία πολυμορφισμών των ενεχο-
μένων γονιδίων και στον γενικό πληθυσμό. Επίσης πολυμορφισμός της LH-β έχει 
αναφερθεί ότι σχετίζεται με καθυστέρηση ήβης και επίδραση στον άξονα GH-IGF1 
σε φυσιολογικά αγόρια. Από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι οποίοι δρουν 
σαν ενδοκρινικοί διαταρράκτες, αναφέρεται καθυστέρηση ήβης σε αγόρια και κο-
ρίτσια μετά από έκθεση σε βιφαινύλια (PCBs) και παράγωγα διοξίνης.
 Η καθυστέρηση εφηβείας είναι συχνό φαινόμενο (αφορά ~3% του πληθυσμού) 
οφειλόμενο σε πολλές αιτίες (Πίνακας 2). Συχνότερα εμφανίζεται και στα δύο φύλα 
σαν καθυστέρηση στην έναρξη της ήβης, η οποία συνδυάζεται με καθυστέρηση 
στην αύξηση και χαρακτηρίζεται ως ιδιοσυστασιακή καθυστέρηση ύψους και εφη-
βείας (CDGP).
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 Εντούτοις θα πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί έγκαιρα από άλλες υποκείμενες νό-
σους ή καταστάσεις, οι οποίες προκαλούν δευτεροπαθή παροδικό ή μόνιμο υπο-
γοναδισμό, ώστε να αντιμετωπισθεί σωστά (Σχήμα 1).
 Οι παθολογικές αιτίες καθυστέρησης ήβης ταξινομούνται σε 2 κατηγορίες:
1) υποθαλαμο-υποφυσιακής αιτιολογίας (υπογοναδοτροφικός υπογοναδισμός 
ΥΠΟΥ), 2) γοναδικής αιτιολογίας (υπεργοναδοτροφικός υπογοναδισμός ΥΠΕΥ).

Πίνακας 2: Κατάταξη των διαταραχών της καθυστερηµένης εφηβείας

Α. Καθυστέρηση ήβης

1. Ιδιοπαθής καθυστέρηση ύψους και εφηβείας (CDGP)

2. Δευτεροπαθής «λειτουργική» (χρόνια νοσήματα)
 - Νευρογενής ανορεξία
 - Χρόνιο άσθμα
 - Διαταραχές ΚΝΣ (ιστιοκύττωση, συγγενείς ανωμαλίες)
 -  Ενδοκρινοπάθειες (υπο- υπερθυρεοειδισμός, υπερανδρογοναιμία, Cushing, 

νεαν. διαβήτης, υπερπρολακτιναιμία)
 - Γαστρεντερικές παθήσεις (κοιλιοκάκη, ν. Crohn, ινοκυστική νόσος)
 -  Αιματολογικές / ογκολογικές παθήσεις (β-θαλασσαιμία, χημειοθεραπεία, ακτι-

νοβολίες)
 - Ηπατοπάθειες
 - Λοιμώξεις
 - Νεφρική ανεπάρκεια
 - Υποσιτισμός
 - Stress
 - Έντονη άσκηση (πρωταθλητισμός)

Β. Υπογοναδισμός

3. Υπογοναδοτροφικός
 - Ιδιοπαθής
 - Σύνδρομα (Kallmann, Prader-Willi, Bardet-Biedl)
 - Μεμονωμένη ανεπάρκεια FSH, LH
 -  Πανυποφυσιακή ανεπάρκεια (μεταλλάξεις γονιδίου PROP1, LHX3, HESΧ1, 

FGFR1)
 -  Μεταλλάξεις DAX1, μεταλλάξεις υποδοχέα GnRH, υποδοχέα γοναδοτροφινών, 

υποομάδων α, β των LH και FSH
 - Συγγενείς ανωμαλίες ΚΝΣ (septo-optic-dysplasia)
 - Iστιοκύττωση Langerhans
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4. Υπεργοναδοτροπικός
 - Γοναδική δυσγενεσία ΧΧ, ΧΥ (αμιγής, μεικτή)
 - Κρυψορχία - ανορχία - testicular dysgenesis syndrome
 - Διαταραχές βιοσύνθεσης ή υποδοχέα ανδρογόνων (AIS)
 - Χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Klinefelter, ΧΧΧ, Turner, Noonan)
 - ΣΥΕ (StAR, 17α υδροξυλάση, 17, 20 λυάση)

5. Υπο- υπεργοναδοτροπικός υπογοναδισμός
 - Χημειοθεραπεία - ακτινοβολία
 - Τραύμα, όγκοι, λοιμώξεις

Διάγνωση καθυστέρησης ήβης
Περιλαμβάνει τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού (οικογενειακού, περιγεννητικού, 
ατομικού) με αναφορά στην ηλικία εμμηναρχής της μητέρας, την ηλικία που άρχι-
σε να ξυρίζεται ο πατέρας, τυχόν καθυστέρηση ήβης ή διαταραχές γονιμότητος σε 
συγγενείς. Προσδιορίζεται το ύψος-στόχος και καταγράφονται τα στοιχεία ύψους 
και βάρους στα διαγράμματα και υπολογίζεται ο ρυθμός αύξησης. Γίνεται λεπτο-
μερής εξέταση κατά συστήματα και εκτίμηση σταδίου ήβης, εξέταση μεγέθους 
και σύστασης όρχεων, μέτρηση αναλογιών σώματος, νευρολογική εκτίμηση, βυθο-
σκόπηση, εξέταση όσφρησης και καταγράφεται η παρουσία ακμής, υπερανδρογο-
ναιμίας, γυναικομαστίας ή γαλακτόρροιας.
 Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει βασικές τιμές γοναδοτροφινών και Ε2 ή 
τεστοτερόνης, θυρεοειδικών ορμονών, προλακτίνης και IGF1 (συσχετίζεται περισ-
σότερο με το στάδιο ήβης και την OH παρά με την χρονολογική).
 Επίσης καρυότυπος σε κορίτσια χαμηλού αναστήματος ή αγόρια με κρυψορχία, 
μικρό πέος ή υποσπαδία. Εαν οι γοναδοτροφίνες είναι αυξημένες πρόκειται για 
ΥΠΕΥ, ο οποίος σε συνδυασμό με τον καρυότυπο θα αποκαλύψει είτε σ. Klinefelter, 
σ. Turner είτε γοναδική δυσγενεσία ή αντίσταση στα ανδρογόνα. Εαν οι γοναδο-
τροφίνες είναι χαμηλές, υπάρχει φυσιολογικός ρυθμός αύξησης και φυσιολογική 
όσφρηση ή ανοσμία πρόκειται για ΥΠΟΥ (παραλλαγές σ. Kallman) ενώ ΥΠΟΥ με 
χαμηλό ρυθμό αύξησης και καθυστέρηση ΟΗ δυνατόν να οφείλεται σε CDGP ή 
ενδοκράνιο όγκο. (Σχήμα 1)
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Σχήµα 1

 Η απλή (ιδιοσυστασιακή) καθυστέρηση ύψους και εφηβείας (CDGP) εμφανίζεται 
συχνότερα στα αγόρια και σε πολλά μέλη μιας οικογένειας, μεταβιβάζεται με τον 
σωματικό επικρατούντα χαρακτήρα και θεωρείται ιδιοπαθής.
 Σημαντικό διαγνωστικό στοιχείο αποτελεί η πτώση του ρυθμού αύξησης μεταξύ 
της ηλικίας 2 έως 4 ετών καθώς και κατά την προεφηβική περίοδο, με αποτέλεσμα 
χαμηλό ανάστημα και καθυστέρηση της οστικής ηλικίας (Πίνακας 3). Παρότι θεω-
ρείται ως ακραία εκδήλωση φυσιολογικής ήβης μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλό τε-
λικό ανάστημα κατώτερο του ύψους-στόχου, ελαττωμένη οστική πυκνότητα στην 
ενήλικο ζωή, δυσαναλογία (κοντό κορμό και μακρυά άκρα) καθώς και σε σημα-
ντικά ψυχοκοινωνικά προβλήματα σε μερικά παιδιά (δυσκολίες κοινωνικοποίησης, 
χαμηλή σχολική επίδοση, κατάθλιψη).

Πίνακας 3: Πότε θα υποπτευθούµε διάγνωση CDGP
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 Η διαφορική διάγνωση με τον ΥΠΟΥ είναι δυσχερέστατη, παρότι ο συνδυασμός 
GnRH και hCG θεωρείται αρκετά αξιόπιστος για τη διάγνωση.
 Ο ΥΠΟΥ μπορεί να είναι αποτέλεσμα συνδυασμένης υποθαλαμοϋποφυσιακής 
ανεπάρκειας λόγω μεταλλάξεων ορισμένων μεταγραφικών παραγόντων, οι οποίοι 
είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη του υποθαλάμου και της υπόφυσης. Η συχνό-
τερη μετάλλαξη αφορά το γονίδιο PROP1 και χαρακτηρίζεται από έλλειψη GH, TSH, 
προλακτίνης και ACTH καθώς και μερική ή πλήρη ανεπάρκεια γοναδοτρoφινών. Η 
ανεύρεση μικρού πέους, πιθανόν συνδυαζόμενη με κρυψορχία, σε αγόρι βρέφος 
αποτελεί σημείο πιθανού ΥΠΟΥ.
 Μεταλλάξεις του υποδοχέα της GnRH έχουν εντοπισθεί σε λίγους ασθενείες με 
σωματική υπολειπόμενη μεταβίβαση του ιδιοπαθούς ΥΠΟΥ. Άλλες αιτίες ΥΠΟΥ 
οφείλονται σε μεταλλάξεις των γονιδίων της υποομάδος β της FSH και LH, ενώ οι 
περισσότερες περιπτώσεις παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Το σύνδρομο Kallmann χαρακτηρίζεται από ΥΠΟΥ και ανοσμία, αποτελεί δε το 
συχνότερο αίτιο μεμονωμένης ανεπάρκειας γοναδοτροφινών(συχνότης 1:10. 000 
άνδρες), ενώ παρουσιάζεται σπάνια σε γυναίκες. Η φυλοσύνδετη μορφή οφείλεται 
σε μετάλλαξη του γονιδίου KAL1, το οποίο κωδικοποιεί την πρωτεϊνη ανοσμίνη, η 
οποία ενέχεται στην μετανάστευση των νευρόνων GnRH από το οσφρητικό πλα-
κόδιο στον υποθάλαμο. Συνδυάζεται με μονόπλευρη αγενεσία νεφρού, νευροαι-
σθητηριακή βαρηκοϊα, κρυψορχία και συνκινησία άκρων. Η MRI πιθανόν να δείξει 
απλασία του οσφρητικού βολβού. Μεταλλάξεις του γονιδίου FGFR1 ευθύνονται για 
την σωματική επικρατούσα μορφή, ενώ μεταλλάξεις στον προσδέτη της προκινετι-
σίνης 2 εντοπίσθηκαν και σε σποραδικές περιπτώσεις.
 Μεταλλάξεις του γονιδίου DAX1 προκαλούν επινεφριδιακή ανεπάρκεια και 
ΥΠΟΥ λόγω ανεπαρκούς σύνθεσης και έκκρισης γοναδοτροφινών και υποπλασίας 
των επινεφριδίων. Τα έξω γεννητικά όργανα των νεογνών είναι φυσιολογικά και οι 
εκδηλωσεις ποικίλλουν ως προς τη βαρύτητα και την ηλικία έναρξης (νεογνά έως 
ενήλικες).
 Ορισμένα σύνδρομα συνοδεύονται από ΥΠΟΥ, όπως το σ. Prader-Willi (υποτο-
νία, παχυσαρκία, χαμηλό ανάστημα, ακρομικρία) στο οποίο ο υπογοναδισμός είναι 
υποθαλαμικής αιτιολογίας σε συνδυασμό με βλάβη στην ανάπτυξη των γονάδων.
 Το συχνότερο αίτιο ΥΠΕΥ στα κορίτσια αποτελεί το σ. Turner (1: 2500), το οποίο 
οφείλεται σε μερική ή πλήρη έλλειψη του χρωμοσώματος Χ και συνοδεύεται σε 
ποσοστό 90% από αδυναμία έναρξης ή συμπλήρωσης της ήβης. Παρουσιάζει ορι-
σμένα τυπικά κλινικά χαρακτηριστικά στην εμφάνιση εκτός από το χαμηλό ανά-
στημα και πιθανόν να συνοδεύεται από καρδιοπάθεια ή ανωμαλίες άλλων συστη-
μάτων. Λόγω της καθυστέρησης στη διάγνωση επιβάλλεται να γίνεται καρυότυπος 
σε όλα τα κορίτσια με αδιευκρίνιστη διαταραχή της αύξησης. Η θεραπεία είναι 
αποτελεσματική εάν αρχίζει σε μικρή ηλικία (GH, αντιμετώπιση υπογοναδισμού 
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και συνοδών ανωμαλιών) και η παρακολούθηση πρέπει να συνεχίζεται σε όλη την 
ενήλικο ζωή.
 Η απουσία εμμηναρχής σε μία έφηβη με ανάπτυξη στήθους χωρίς τρίχωση 
μπορεί να οφείλεται σε σύνδρομο πλήρους αντίστασης στα ανδρογόνα (AIS). Οι 
ασθενείς δεν έχουν μήτρα (έχει υποστραφεί υπό την επίδραση της AMH), οι δε πό-
ροι του Wolff είναι επίσης υποπλαστικοί διότι δεν έχουν διεγερθεί από λειτουργικό 
υποδοχέα ανδρογόνων. Το στήθος αναπτύσσεται υπό την επίδραση οιστρογόνων 
παραγόμενων από αρωματοποίηση της τεστοστερόνης των όρχεων. Οι όρχεις ψη-
λαφώνται σαν βουβωνοκήλη στα βρέφη ή βρίσκονται ενδοκοιλιακά.
 Καθυστέρηση εφηβείας πιθανόν να οφείλεται σε γοναδική δυσγενεσία σε φαι-
νοτυπικά φυσιολογικό κορίτσι (αμιγής γοναδική δυσγενεσία XX). Μια μορφή δυ-
σγενεσίας γονάδων σε συνδυασμό με βαρηκοΐα ονομάζεται σύνδρομο Perrault. 
Η γοναδική δυσγενεσία ΧΥ σε τελείως φυσιολογικό κορίτσι χαρακτηρίζεται από 
ψηλό ανάστημα και ταινιοειδείς γονάδες (αληθής γοναδική δυσγενεσία, σ. Swyer). 
Εάν συνδυάζεται με νεφροπάθεια αποτελεί το σύνδρομο Frasier ή Dennys-Drash. 
Σπάνια αιτία αναστροφής του φύλου σε νεογνό με έξω γεννητικά όργανα θήλεος 
είναι το 46 ΧΥ με επινεφριδιακή ανεπάρκεια λόγω μετάλλαξης του γονιδίου SF-1, 
το οποίο ενέχεται στη ανάπτυξη γονάδων και επινεφριδίων.
 Η συχνότερη χρωμοσωμιακή ανωμαλία στα αγόρια (1:500) είναι το σύνδρομο 
Klinefelter, το οποίο οφείλεται σε 47 ΧΧΥ ή άλλους συνδυασμούς ανευπλοειδισμών. 
Η εφηβεία συνήθως αρχίζει σε κανονική ηλικία, αλλά προς το μέσον της εκδηλώ-
νεται πτώση της τεστοστερόνης και αύξηση γοναδοτροφινών λόγω εκφυλισμού 
των σπερματικών σωληναρίων. Οι όρχεις είναι μικροί και σκληροί μεγέθους <6ml, 
εμφανίζεται γυναικομαστία και αργότερα στειρότης.
 Αλλες επίκτητες αιτίες ΥΠΕΥ αποτελούν βλάβες των όρχεων(συστροφή, λοιμώ-
ξεις), το σύνδρομο των εξαφανιζόμενων όρχεων (vanishing testes) κλπ. Σπανιώ-
τερες αιτίες ΥΠΕΥ αποτελούν μεταβολικά νοσήματα (γαλακτοζαιμία), αυτοάνοσες 
πολυενδοκρινοπάθειες και μορφές ΣΥΕ οφειλόμενες σε κοινή ενζυματική βλάβη 
επινεφριδίων και γονάδων, όπως των ενζύμων 17 α υδροξυλάσης και 17, 20 λυά-
σης καθώς και της StAR.
 Αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης υπογοναδισμού παρουσιάζεται σε παιδιά που 
έλαβαν χημειοθεραπεία, ακτινοβολία (κρανίου 4000 cGy) ή συνδυασμό τους, οπό-
τε πρέπει να παρακολουθείται στενά η έναρξη και η εξέλιξη της ήβης.

Θεραπεία καθυστερημένης εφηβείας
Στην CDGP θα πρέπει να έχουν αποκλεισθεί υποκείμενες παθολογικές αιτίες και να 
εξηγούμε στους γονείς τη φυσική εξέλιξη της νόσου, την πιθανότητα να φθάσουν 
τα παιδιά φυσιολογικό τελικό ανάστημα αλλά και τα προβλήματα που προκύπτουν 
ιδίως σε σοβαρές περιπτώσεις καθυστέρησης ήβης.
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Πίνακας 4: Ορµονική θεραπεία CDGP

 Η θεραπεία πρέπει να εξατομικεύεται και είτε θα χρειαστεί αναμονή με συχνή 
παρακολούθηση της εξέλιξης της ήβης είτε φαρμακευτική θεραπεία (Πίνακας 4). 
Συνήθως χορηγείται θεραπεία σε χρονολογική ηλικία τουλάχιστον 13 ετών και 
οστική ηλικία τουλάχιστον 11 ετών. Εάν δεν εμφανισθούν σημεία ήβης μπορεί να 
αυξηθεί σταδιακά η δόση και να επανεκτιμηθεί το παιδί μετά από 2 κύκλους θε-
ραπείας και εφόσον δεν έχει σημειωθεί πρόοδος να επανεξετασθεί το ενδεχόμενο 
άλλης διάγνωσης. Εάν υπάρξει αποτέλεσμα μπορεί να διακοπεί η αγωγή όταν ο 
όγκος των όρχεων είναι περίπου 10ml. Η θεραπεία με οξανδρολόνη είναι δυνατόν 
να εφαρμοσθεί και σε σχετικά μικρότερη ηλικία σε ιδιαίτερα κοντά παιδιά αλλά δεν 
προκαλεί γρήγορη εξέλιξη των σημείων ήβης λόγω της ασθενέστερης ανδρογονι-
κής δράσης, μπορεί όμως να δοθεί σε παιδιά που φοβούνται τις ενέσεις.
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 Η θεραπεία μόνιμου υπογοναδισμού σε αγόρια και κορίτσια (Πιν. 5, 6) συνίσταται 
σε σταδιακά αυξανόμενες δόσεις στεροειδών του φύλου για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα (περίπου 3-4 χρόνια) μέχρι την τελική δόση ενηλίκου. Η θεραπεία με 
αντλία ή η ενδομυϊκή χορήγηση γοναδοτροφινών διεγείρει τον άξονα ή τους όρ-
χεις αντίστοιχα και βελτιώνει την ψυχολογία των εφήβων και την γονιμότητα.

Πίνακας 5: Θεραπεία υπογοναδισµού σε αγόρια

 Προτιμώνται τα διαδερμικά σκευάσματα στα κορίτσια, τα οπoία επιτρέπουν στα-
διακή αποδέσμευση πολύ μικρών ποσοτήτων οιστρογόνων, όπως συμβαίνει φυσι-
ολογικά στον οργανισμό. Επιπλέον πλεονέκτημα (π. χ στο σ. Turner) είναι το γεγο-
νός ότι δεν μεταβολίζονται στο ήπαρ παρεμβαίνοντας στον μεταβολισμό της GH 
και ελαττώνοντας την παραγωγή IGF1. Οι μορφές τεστοστρόνης σε gel ή patches 
δεν συνιστώνται σε μικρές ηλικίες λόγω δυσκολίας τιτλοποίησης της δόσης, ενώ η 
ενδομυϊκή χορήγηση δεν καταστέλλει τον άξονα και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματι-
κή.
 Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα έδειξαν μελέτες χορήγησης αναστολέων 
αρωματάσης σε συνδυασμό με τεστοστερόνη σε αγόρια με CDGP. Οι αναστολείς 
παρεμποδίζουν την μετατροπή των ανδρογόνων σε οιστρογόνα επιβραδύνοντας 
τον ρυθμό προόδου της οστικής ηλικίας και επιμηκύνοντας τον χρόνο μέχρι τη σύ-
γκλειση των επιφύσεων. Το αποτέλεσμα είναι βελτίωση του τελικού αναστήματος 
χωρίς παρενέργειες στις βραχυπρόθεσμες μελέτες. Η θεραπεία αυτή είναι αποτε-
λεσματική αλλά προς το παρόν βρίσκεται σε ερευνητικό στάδιο.
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Πίνακας 6: Θεραπεία υπογοναδισµού σε κορίτσια
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ποιά είναι η σωστή απάντηση

1.  Παραλλαγή του φυσιολογικού θεωρείται
 Α. Η επιτάχυνση της αύξησης χωρίς ανάπτυξη στήθους
 Β. Η ιδιοσυστασιακή καθυστέρηση ύψους και εφηβείας
 Γ. Η απουσία εμμηναρχής μετά τα 16
 Δ. Η διάρκεια της ήβης πάνω από 5 χρόνια

2.  Η ιδιοσυστασιακή καθυστέρηση ύψους και εφηβείας χαρακτηρίζεται από
 Α. Σταθερά χαμηλό ρυθμό αύξησης από τη γέννηση

 Γ. Δυσαναλογία Α/Κ μέρους του σώματος
 Δ. Απουσία διόγκωσης όρχεων 4ml σε ηλικία 14 ετών

3.  Ο υπογοναδοτροφικός υπογοναδισμός μπορεί να οφείλεται σε
 Α. Μεταλλάξεις του γονιδίου PROP1
 B. Μεταλλάξεις του υποδοχέα της GnRH της υποομάδος β LH
 Γ. Γοναδική δυσγενεσία
 Δ. Μεταλλάξεις του γονιδίου KAL1

4. Η θεραπεία της ιδιοσυστασιακής καθυστέρησης ύψους και εφηβείας πρέπει
 Α. να αρχίζει με μικρές δόσεις τεστοστερόνης
 Β. να αρχίζει με μεγάλες δόσεις και να μειώνεται σταδιακά
 Γ. να χορηγείται συνεχώς επί 3-4 χρόνια χωρίς να διακόπτεται
 Δ. προκαλεί επιτάχυνση της οστικής ηλικίας μεγαλύτερη από τη χρονολογική

5.  Η θεραπεία του υπογοναδοτροφικού υπογοναδισμού με τεστοστερόνη
 Α. προκαλεί διόγκωση των όρχεων
 Β. πρέπει να αρχίζει με μεγάλες δόσεις και να μειώνεται σταδιακά
 Γ. προτιμάται η χορήγηση επιθεμάτων (patches) σε μικρές ηλικίες
 Δ. χορηγείται ενδομυϊκά σε σταδιακά αυξανόμενες δόσεις

6. Η θεραπεία του σ. Turner έχει καλύτερα αποτελέσματα
 Α. εάν η GH αρχίσει σε μικρή ηλικία
 Β. εάν χορηγηθεί οξανδρολόνη αντί οιστρογόνων
 Γ. εάν τα οιστρογόνα χορηγηθούν διαδερμικά σε μικρές δόσεις
 Δ. αν θεραπευθεί συνυπάρχων υποθυρεοειδισμός
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7.  Η Σ.Υ.Ε συνοδεύεται από καθυστέρηση ήβης εάν οφείλεται
 Α. σε έλλειψη 17 α υδροξυλάσης και 17, 20 λυάσης
 B. σε έλλειψη 21 υδροξυλάσης
 Γ. σε έλλειψη πρωτεϊνης StAR
 Δ. σε όλα τα προηγούμενα

 Σωστές απαντήσεις κατά σειρά
 β/β, γ, δ/α, β, δ/α/δ/α, γ, δ/α, γ


