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ΕΡΕΥΝΑ

Mια συχνή κληρονομική ασθένεια στην Κύπρο

«Μη Κλασική» Συγγενής Υπερπλασία των Επινεφριδίων

Η 
Συγγενής Υπερπλασία Επινεφριδίων (ΣΥΕ) ανήκει στην κα-
τηγορία των ενδοκρινολογικών διαταραχών και κληρονο-
μείται ως αυτοσωμικός υπολειπόμενος χαρακτήρας λόγω 

μεταλλάξεων στο γονίδιο CYP21A2. H μοριακή ανάλυση του γονι-
δίου CYP21A2 που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή του ενζύμου 
της 21-υδροξυλάσης είναι αρκετά περίπλοκη λόγω της ύπαρξης 
γειτονικού ψευδογονιδίου, του CYP21P με παρόμοια αλληλουχία 
με το λειτουργικό (98% ομολογία στα εξώνια, 96% ομολογία στα 
ιντρόνια). Οι πιο πολλές παθογόνες μεταλλάξεις βρίσκονται και στο 
ψευδογονίδιο, πράγμα που σημαίνει ότι γενετικοί ανασυνδυασμοί 
κατά τη διάρκεια της μίτωσης ευνοούν συχνή μεταλλαξογένεση στο 
γονίδιο CYP21A2.

Η «Κλασική» και πιο σοβαρή μορφή της νόσου εκδηλώνεται από 
την εμβρυϊκή ηλικία και η πλειοψηφία των ασθενών παρουσιάζει 
πρώιμη αρρενοποίηση και καταστολή της παραγωγής κορτιζόλης 
λόγω της ολικής έλλειψης του ενζύμου της 21-υδροξυλάσης. Η συ-
χνότητα της «Κλασικής» μορφής της ΣΥΕ είναι πολύ μικρή και ως 
επέκταση, τα διαγνωσμένα περιστατικά στην Κύπρο είναι ελάχιστα.

Η ήπια ή «μη Κλασική» μορφή της ΣΥΕ είναι πιο συνηθισμένη 
και σχετίζεται με μέτρια μείωση της παραγωγής του ενζύμου της 
21-υδροξυλάσης. Συνήθως ανακαλύπτεται σε γυναίκες με διαταρα-
χές της εμμήνου ρύσεως και συνδυάζεται με υπερτρίχωση, ακμή, 
ολιγομηνόρροια, πολυκυστικές ωοθήκες και προβλήματα γονιμότη-
τας. 

Μέσα στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τμήματος Μοριακής Γε-
νετικής, Λειτουργίας και Θεραπείας είναι η μοριακή διερεύνηση και 
η γενετική επιδημιολογία της ΣΥΕ. Τα προκαταρκτικά ερευνητικά 
αποτελέσματα των ερευνών μας δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό 
των Κυπρίων είναι φορείς για την ασθένεια. Στον Ελληνοκυπριακό 
πληθυσμό υπολογίζεται ότι περίπου 1 στους 10  είναι φορείς και ότι 
η συχνότητα της ασθένειας είναι 1 στους 400. Τα ευχάριστα νέα 
είναι ότι τα γενετικά λάθη που προκαλούν τη σοβαρή μορφή της 
ασθένειας είναι πάρα πολύ λίγα και σχεδόν όλες οι περιπτώσεις 
αφορούν την ηπιότερη ή «μη Κλασική» Συγγενή Υπερπλασία των 
Επινεφριδίων.

Μέχρι στιγμής υπάρχουν πολλά αδιάγνωστα περιστατικά της «μη 
Κλασικής» μορφής της ΣΥΕ στην Κύπρο από τα στοιχεία που υπάρ-
χουν. Είναι πολύ πιθανόν τα συνηθισμένα συμπτώματα που παρατη-
ρούνται στη νόσο, όπως η υπετρίχωση, οι πολυκυστικές ωοθήκες 
και η ολιγομηνόρροια να περνούν αδιάγνωστα. Αδιαμφισβήτητα  τα 
πιο πάνω γενετικά ευρήματα θα συμβάλουν στην ενδεδειγμένη θε-
ραπευτική αγωγή και θα βοηθήσουν καταλυτικά στην αντιμετώπιση 
της ασθένειας τόσο σε ενήλικες γυναίκες με «μη Κλασσική» ΣΥΕ 
όσο και σε κορίτσια με καθυστέρηση ή απουσία ήβης.
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Το γονίδιο CYP21 εδράζεται στο βραχύ σκέλος του χρωμοσώμα-
τος 6, στην περιοχή του συστήματος μείζονος ιστοσυμβατότητας  
(MHC), σε απόσταση 30 kb από το ομόλογο (>95%) ψευδογονίδιο 
CYP21P. Η θέση αυτή του γονιδίου CYP21 το καθιστά ευάλωτο 
σε γενετικούς ανασυνδυασμούς με το ομόλογο CYP21P. Επίσης 
μια αδρή εικόνα δίνεται στο γράφημα, έχοντας στο ένα άκρο την 
επικίνδυνη για τη ζωή απώλεια άλατος και στο άλλο άκρο την μη 
κλασική μορφή της ΣΥΕ.
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