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Μια από τις κύριες διαγνωστικές δρα-
στηριότητες του τμήματος Μοριακής Γε-
νετικής, Λειτουργίας και Θεραπείας είναι 
η μοριακή διάγνωση για την ενδοκρινο-
λογική κληρονομική ασθένεια, Συγγενής 
Υπερπλασία των Επινεφριδίων. Η κλασική 
μορφή της Συγγενούς Υπερπλασίας των 
Επινεφριδίων μπορεί να είναι καταστρο-
φική στα βρέφη λόγω της ανεπαρκούς 
δραστηριότητας σε ένα από τα ένζυμα της 
βιοσυνθετικής οδού. 

Η πιο συχνή μορφή της ασθένειας, που 
αφορά ποσοστό 95% των ασθενών εκδη-
λώνεται μετά από γενετικές μεταλλάξεις 
του γονιδίου του ενζύμου, 21-υδροξυλά-
ση (CYP21A2) που έχει ως αποτέλεσμα 
την έλλειψη της ορμόνης, κορτιζόλη.  Η 
ανεπαρκής παραγωγή της κορτιζόλης 
προκαλεί παρατηρούμενη αρρενοποίηση. 
Στη βαριά της μορφή, η ασθένεια μπορεί 
να προκαλέσει και το θάνατο. Η μη κλασ-
σική μορφή της ασθένειας είναι πιο ήπια 
και εκδηλώνεται στους ενήλικες. Είναι 
αρκετά συχνότερη από τις σοβαρές μορ-
φές της κλασσικής Συγγενούς Υπερπλασί-
ας των Επινεφριδίων. Η συνήθης κλινική 
εκδήλωση των μη κλασσικών ενζυμικών 
διαταραχών είναι η υπερτρίχωση, η ολιγο-
μηνόρροια και οι πολυκυστικές ωοθήκες 
λόγω της αυξημένης έγκρισης ανδρογό-
νων. Τα αρρενοποιητικά συμπτώματα εί-
ναι συνήθως ήπια.

Το τμήμα Μοριακής Γενετικής, Λει-
τουργίας και Θεραπείας εκτός από τα 
ερευνητικά προγράμματα στη μοριακή 
γενετική και βιολογία διεξάγει και μια 
μεγάλη γκάμα από γενετικές διαγνωστι-
κές υπηρεσίες. Στα τελευταία χρόνια έχει 
προστεθεί και η μοριακή διάγνωση για τη 
Συγγενή Υπερπλασία  των Επινεφριδίων. 
Σε συνεργασία με την παιδοενδοκρινο-
λογική ομάδα του Νοσοκομείου Αρχιεπι-
σκόπου Μακαρίου ΙΙΙ έχουν ανευρεθεί για 

πρώτη φορά οικογένειες στην Κύπρο που 
μέλη τους πάσχουν από την κλασσική ή τη 
μη κλασσική μορφή της ασθένειας.  Στις 
πλείστες περιπτώσεις οι γενετικές μεταλ-
λάξεις που έχουν βρεθεί στην Κύπρο και 
που προκαλούν τη Συγγενή Υπερπλασία  
των Επινεφριδίων είναι παρόμοιες με αυ-
τές άλλων χωρών της Ευρώπης. Έχουν 
ανακαλυφθεί σε αυξημένο βαθμό, όμως, 
σπάνιες γενετικές αλλαγές του γονιδίου 
που προκαλεί την ασθένεια. Στην Κύ-
προ, υπάρχουν πολλοί ασθενείς με τη μη 

κλασσική μορφή της ασθένειας. Τα οφέλη 
από τη γενετική διάγνωση της Συγγενούς 
Υπερπλασίας των Επινεφριδίων είναι 
πολλά.  Η έγκαιρη διάγνωση της κλασσι-
κής μορφής στα νεογνά είναι ζωτικής ση-
μασίας που θα μειώσει τη νοσηρότητα και 
τη θνησιμότητα. Επίσης, η κατάλληλη θε-
ραπεία στα παιδιά και στους ενήλικες που 
πάσχουν με την κλασσική ή μη κλασσική 
μορφή της ασθένειας θα αποκαταστήσει 
στα φυσιολογικά επίπεδα των ορμονών 
των επινεφριδίων.  

Mια συχνή κληρονομική  
ασθένεια στην Κύπρο

Τα βιοχημικά μονοπάτια για τη σύνθεση 
των στεροειδών.  Μεταλλάξεις 

στο γονίδιο CYP21A2 του ενζύμου 
21-υδροξυλάση και απώλεια της 

κορτιζόλης είναι υπεύθυνες για την πιο 
συχνή μορφή της Συγγενούς Υπερπλασίας 

των Επινεφριδίων.
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