بایــد ایــن نکتــه را خاطــر نشــان کــرد کــه بــه علــت تشــابه

ســپس در هفتــه  10-12بــارداری نمونــه گیــری از پرزهــای

عالیــم افزایــش آنــدروژن ،مــد نظــر قــرار دادن اشــکال غیــر

کوریونــی )CVS(1انجــام شــده و پــس از تعییــن جنســیت جنیــن،

کالســیک  CAHدر مبتالیــان بــه ایــن عالیــم بویــژه  PCOمهــم

آنالیــز مولکولــی نیــز صــورت مــی گیــرد و چنانچــه جنیــن دختــر

و ضــروری اســت.

باشــد درمــان تــا پایــان بــارداری ادامــه مییابــد.

امــروزه بــا پیشــرفت هــای شــایان توجــه در قلمــرو علــم

گــروه هــدف دیگــر در تشــخیص مولکولــی ،مبتالیــان اشــکال غیــر

ژنتیــک ،روشــهای جدیــد تشــخیص بیماریهــای ژنتیــک بــه

کالســیک مــی باشــند .متاســفانه بــا توجــه بــه شــیوع بســیار بــاالی

کمــک پزشــکان و بیمــاران آمــده کــه عــاوه بــر تشــخیص ســریع

ایــن اختــال ،بــه علــت تظاهــرات دیــررس و تشــابه عالئــم بــا

و قطعــی مبتالیــان و ناقــان ســالم ،امــکان تشــخیص قبــل از تولــد

ســایر علــل هیپرآندروژنیســم ،ایــن اختــال مــورد توجــه کافــی

Congenital Adrenal Hyperplasia

و درمــان زودرس را نیــز فراهــم آورده انــد.

قــرار نمیگیــرد .بــا در نظــر گرفتــن ایــن بیمــاری و تعییــن

)(CAH

چه کسانی از تشخیص مولکولی ( )CAHسود می برند؟
هــدف اصلــی آنالیــز مولکولــی  ،CAHتشــخیص قبــل از تولــد
و جلوگیــری از بــروز عــوارض بیمــاری از قبیــل ابهــام تناســلی و
حمــات کشــنده آدرنــال اســت .بنابرایــن در خانوادههایــی کــه
یــک فرزنــد مبتــا دارنــد ،ابتــدا موتاســیون مســبب بیمــاری در
افــراد خانــواده تعییــن و بــه محــض متوجــه شــدن حاملگــی بعــدی،
از هفتــه ی  5-6بــارداری ،درمــان بــا دگزامتــازون در مــادر شــروع
مــی شــود.

موتاســیونهای مســبب ،همچنیــن میتــوان در تشــخیص قبــل
از تولــد فرزنــدان ایــن مبتالیــان بهــره جســت.
در مطالعــهای کــه در شــمال شــرق ایــران صــورت گرفــت
موتاســیونهای مســبب بیمــاری در حــدود  %90از کروموزومهــای
مــورد مطالعــه تعییــن شــد هــم اکنــون از روشهــای بکارگیــری
شــده در ایــن مطالعــه در تشــخیص مبتالیــان انــواع نقــص آنزیــم
-21هیدروکســیالز و همچینــن تشــخیص قبــل از تولــد ایــن
اختــال اســتفاده مــی شــود.

1-Chorionic Villus Sampling

 CAHهیپرپــازی مــادرزادی آدرنــال اســت و بــه گروهــی از

در نــوع  SWکــه شــدید تریــن شــکل بیمــاری اســت عــاوه

تشــخیص ایــن نــوع بــه علــت تشــابه بــا ســایر علــل

اختــاالت ارثــی اتوزومــال مغلــوب اطــاق مــی شــود کــه در آنهــا

بــر نقــص تولیــد کورتیــزول ،فــرد دچــار کمبــود آلدوســترون نیــز

هیپرآندروژنیســم و درمانــی متفــاوت بــا آنهــا ،از اهمیــت ویــژه ای

ســنتز اســتروئیدهای قشــر آدرنــال در اثــر کمبــود یــک یــا چنــد

میباشــد .بیمــاران دختــر در بــدو تولــد بــا ابهــام تناســلی متولــد

برخــوردار اســت.

آنزیــم ضــروری مختــل مــی شــود .در کلیــه مــوارد ســنتز کورتیــزول

میشــوند و در هفتــه هــای اول زندگــی هــر دو جنــس بــه علــت

کاهـ�ش یافتـ�ه و باعـ�ث افزایـ�ش جبرانـ�ی ترشـ�ح هورمـ�ون ACTH

کمبــود آلدوســترون و کورتیــزول ممکــن اســت دچــار حمــات

و در نتیجــه افزایــش حجــم (هیپرپــازی) قشــر آدرنــال مــی گــردد.

شــدید و مرگبــار آدرنــال شــده و در صــورت عــدم تشــخیص و

 CAHشــایع تریــن علــت ابهــام تناســلی بــه شــمار مــی آیــد و در

درمــان بــه موقــع جــان خــود را از دســت بدهنــد .در نــوع  SVکــه

بیـ�ش از  90%مــوارد در اثــر کمبــود آنزیــم -21هیدروکســیالز رخ

بــه دنبــال نقــص نســبی آنزیــم -21هیدروکســیالز رخ میدهــد

میدهــد .نقــص و کمبــود ایــن آنزیــم منجــر بــه کاهــش تولیــد

کمبــود آلدوســترون وجــود نداشــته و اغلــب در بــدو تولــد در نــوزادان

کورتیــزول بــا یــا بــدون کاهــش آلدوســترون و در نهایــت افزایــش

دختــر بــا ابهــام تناســلی قابــل تشــخیص اســت .تشــخیص در ســایر

هورمونهــای جنســی مردانــه از قشــر آدرنــال میگــردد.

مــوارد گاه تــا چندیــن ســال بــه تعویــق مــی افتد و بــا بلــوغ زودرس

انواع نقص آنزیم -21هیدروکسیالز

در پســرها تظاهــر میکنــد.

بســته بــه شــدت نقــص آنزیــم -21هیدروکســیالز طیــف وســیعی از
عالئــم بالینــی وجــود دارد و از انــواع کالســیک یــا شــدید تــا انــواع
غیــر کالســیک یــا خفیــف متغیــر مــی باشــد.
انــواع کالســیک بــا میــزان بــروز  1/10000تولــد زنــده ،بــه دو گــروه
از دســت دهنــده نمــک  )SW(1و فــرم ســاده ابهــام جنســی )SV(2

تقســیم مــی شــوند .بارزتریــن عالمــت بالینــی ایــن گــروه ابهــام
دســتگاه تناســلی جنیــن هــای مونــث اســت.
1- Salt Wasting
2- Simple Virilizing

ژن آنزیم  21هیدروکسیالز
ژن  CYP21مســتقر روی بــازوی کوتــاه کرومــوزوم  ، 6کدکننــده
آنزیــم  21هیدروکســیالز بــه حســاب مــی آیــد و تــا کنــون بیــش از
 60نــوع موتاســیون مختلــف مســبب بیماری ،بــر روی آن شناســایی
شــده است.
تشخیص
تشــخیص  CAHبــر اســاس عالیــم بالینــی و یافتههــای
آزمایشــگاهی صــورت میگیــرد .بــه طــور کلــی عالیــم بالینــی

اشــکال غیــر کالســیک بــا میــزان بــروز  2-1نفــر در هــر

در بــدو تولــد شــامل ابهــام تناســلی ،در هفتــه هــای اول زندگــی

هــزار تولــد زنــده ( در بعضــی جوامــع  4-3نفــر در هــر صــد تولــد

حمــات آدرنــال و در ســنین باالتــر بــه صــورت بلــوغ زودرس،

زنــده) شــایعترین اختــال اتوزومــال مغلــوب در دنیــا بــه حســاب

آکنــه ،هیرسوتیســم ،اختــاالت قاعدگــی و نازایــی میباشــند.

میآینــد .هماننــد اشــکال کالســیک ،ایــن نــوع مــی توانــد در هــر

یافتههــای آزمایشــگاهی شــایع شــامل درجــات مختلــف

ســنی بــا عالیــم هیپرآندروژنیســم (از قبیــل بلــوغ زودرس ،آکنــه،

هیپرکالمــی ،هیپوناترمــی و افزایــش  17هیدروکســی پروژســترون

هیروسوتیســم ،اختــاالت قاعدگــی ،تخمــدان پلــی کیســتیک و

میباشــد.

نازایــی) بــروز کنــد .بــر خــاف اشــکال کالســیک در ایــن نــوع
ابهــام تناســلی وجــود نــدارد.

