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ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ: Βασικές γνώσεις 

                  

 

 



Εμβρυολογία επινεφριδίων 
 
 

 Ο φλοιός προέρχεται από το ενδιάμεσο μεσόδερμα  

 Κοινή εμβρυϊκή καταγωγή με τους νεφρούς και τις γονάδες 

 Στις 8 wks κύησης αποτελείται από δύο ζώνες  την εσωτερική 
εμβρυϊκή και την εξωτερική οριστική 

 2ο τρίμηνο κύησης: εμβρυϊκή ζώνη  DHEA, DHEAs 

 Οριστική ζώνη  κορτιζόλη 

 Τελική ενήλικη μορφή στην ηλικία των 3-4 ετών 

 Ο μυελός σχηματίζεται μετά από διείσδυση των συμπαθητικογόνων 
κυττάρων της νευρικής ακρολοφίας στην 9η wk κύησης 



ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ ΑΛΑΤΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ 

 Στους εξωηπατικούς ιστούς: 
πρωτεόλυση και λιπόλυση 

 Στο ήπαρ : γλυκονεογένεση 

 Ανοσοκατασταλτική δράση 

 Αντιφλεγμονώδης δράση 

 Κατακράτηση Na+, H20 και 
αποβολή K+  

 Αυξάνει πολυμορφοπύρηνα και 
μειώνει λεμφοκύτταρα-
μονοκύτταρα-ηωσινόφιλα-
σύνθεση κυτταροκινών 

 

 Επαναρρόφηση  Na+ και H20 στο 
άπω εσπειραμένο σωληνάριο  

 Απέκκριση  K+ και H+ 

 Μείωση αποβολής  Na+  από 
ιδρωτοποιούς, σιελογόνους αδένες  
και εντερικά υγρά 

 



ΑΝΔΡΟΓΟΝΑ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ 

 Γενετική αρρενοποίηση, ανάπτυξη 
προστάτη και σπερματοδόχων 
κυστών  Διϋδροτεστοστερόνη 

 Διέγερση της διαφοροποίησης και 
ανάπτυξης του συστήματος 
αναπαραγωγής του άνδρα και 
διέγερση της σπερματογένεσης 

 Προαγωγή της οστικής αύξησης 
στην εμβρυϊκή ζωή 

 Ανάπτυξη των δευτερογενών 
χαρακτηριστικών του φύλου κατά 
την ήβη 

 

 Διαφοροποίηση της στιβάδας των 
κοκκιωδών κυττάρων ως 
απάντηση στην FSH 

 Ανάπτυξη ορισμένων από τα 
δευτερογενή χαρακτηριστικά του 
φύλου στις γυναίκες (ιδιαίτερα 
αύξηση υποδόριου λίπους) 



ΑΞΟΝΑΣ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ-ΥΠΟΦΥΣΗ-ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ 

Τόσο η ACTΗ όσο και η κορτιζόλη εμφανίζει κιρκάδιο ρυθμό έκκρισης 



ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ 

 

 Περιγράφηκε για πρώτη φορά  το 1865 από τον Luigi de 

Crecchio                                 

• Ομάδα νοσημάτων που κληρονομούνται με 
αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα  και 
οφείλονται σε έλλειψη  ενός από τα ένζυμα που 
συμμετέχουν στη στεροειδογένεση. 

 Η έλλειψη αφορά κυρίως:  

   21-υδροξυλάση (90%) 

 11β-υδροξυλάση 

 3β-υδροξυστεροϊδική δεϋδρογονάση τύπου 2  

 



Μονοπάτι στεροειδογένεσης 
επινεφριδίων- βασικά ένζυμα 



      ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 



     ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 21-ΥΔΡΟΞΥΛΑΣΗΣ 



              RCCX UNIT 

 
Μεγάλη ομολογία μεταξύ γονιδίων και ψευδογονιδίων 
Αλλαγές στα ψευδογονίδια  κατά τη μείωση όπως  gene 

conversions ή ελλείψεις 
Εδράζεται στο χρωμόσωμα 6 



Σπανιότερες μορφές : ανεπάρκεια 11β-υδροξυλάσης 



Σπανιότερες μορφές: ανεπάρκεια 3β-υδροξυστεροϊδικής 
δεϋδρογονάσης τύπου 2  
  



           ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

Κλασική μορφή : πολύ μικρή ( απλός αρρενοποιητικός τύπος) ή 
καθόλου δραστηριότητα CYP21A2 (σύνδρομο απώλειας άλατος) 

Μη κλασική μορφή : μικρή δραστηριότητα ενζύμου 

 

ΜΟΡΦΗ                        ΚΛΑΣΙΚΗ                          ΜΗ ΚΛΑΣΙΚΗ 

Προγεννητικά                        θήλεα                                  όχι 
αρρενοποίηση          

Μεταγεννητικά                 θήλεα –άρρενα                 ποικίλει 
αρρενοποίηση 

Απώλεια αλατιού              ναι (75%)                                    όχι 

Έλλειψη κορτιζόλης              100%                               σπάνια 

Συχνότητα                                  1:5000-1:15000                          1:1000 



        ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

 Νεογνά:  κλασική μορφή 

                  ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΛΑΤΟΣ 

                             (Ιατρικό επείγον) 
 Εκδηλώνεται στις 2-3 εβδομάδες της ζωής- εμφάνιση SHOCK 

 

     αμφίβολα γεννητικά όργανα  

I. αύξηση μεγέθους κλειτορίδας, 

II.  πτύχωση και μερική σύγκλειση των μεγάλων χειλέων του 
αιδοίου 

III. παρουσία κοινού ουρογεννητικού πόρου 

 

              φυσιολογικά γεννητικά όργανα 

 

 





 Παιδιά: μη κλασική ή απλή αρρενοποιητική  μορφή 

  αυξημένη τρίχωση στο εφήβαιο και στις μασχάλες  

  επιτάχυνση ρυθμού σωματικής αύξησης 

 προαγωγή  οστικής ηλικίας- πρώιμη σύγκλειση των 
επιφύσεων         μειωμένο τελικό ανάστημα 

 Προοδευτική  αύξηση μεγέθους κλειτορίδας στα 
κορίτσια και πέους στα αγόρια χωρίς συνοδό αύξηση 
των όρχεων 

 Failure to thrive 

 Σπάνια: κεντρική πρώιμη αδρεναρχή 



 Έφηβοι-Ενήλικες: μη κλασική μορφή 

 

 Υπερτρίχωση(60-78%) 

 

 Ανωμαλίες εμμήνου ρήσεως (55%) 

 

 Ακμή (33%) 

 

 Αθυλακιορρηξία 

 

 Υπογονιμότητα(12%)  

 

      Οι άνδρες εμφανίζονται ασυμπτωματικοί ή μπορεί να είναι 
υπογόνιμοι 





                                ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 Φυσική εξέταση 

 Εργαστηριακά: έλεγχος αίματος και ούρων 

 Ηλεκτρολύτες, γλυκόζη, ενεργότητα ρενίνης, 17OHP, 
DHEAS, προγεστερόνη, 

 Πρωϊνή μέτρηση 17OHP 

 Μέτρηση οστικής ηλικίας 

 Δοκιμασία διέγερσης  ACTH 

 Καρυότυπος  

 u/s πυέλου 

 Γενετικός έλεγχος 

 



ΚΑΡΤΑ GUTHRIE 



                              ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 Κλασική μορφή: γλυκοκορτικοέιδή και 
αλατοκορτικοειδή 

 Υδροκορτιζόνη  για νεογνά, παιδία και εφήβους 

 Πρεδνιζόνη και δεξαμεθαζόνη προτιμούνται σε 
ενήλικους ασθενείς.  

 Προσαρμογή δόσης σε stress 

 Φθοριοϋδροκορτιζόνη 

 Χειρουργική αποκατάσταση των αμφίβολων έξω 
γεννητικών οργάνων και του κόλπου 

• Μη κλασική: συμπτωματικά 

 



Τι μπορούμε να κάνουμε προγεννητικά; 

 Διάγνωση: ανίχνευση μητρικού ελεύθερου 
DNA (μη επεμβατική μέθοδος), βιοψία 
χοριακών λαχνων και αμνιοπαρακέντηση 

 Χορήγηση δεξαμεθαζόνης που βελτιώνει την 
εμφάνιση των έξω γεννητικών οργάνων σε 
κορίτσια με κλασική μορφή ενώ δεν 
ενδείκνυται σε μη κλασική μορφή (80% 
επιτυχία) 

 Ανεπιθύμητες ενέργειες: χαμηλό βάρος, ατροφία πρόσθιου 
προσαγωγίου, νευροψυχιατρικές διαταραχές και διαταραχές 
ανάπτυξης νευρικού ιστού  
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