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 هیدروکسیالز ۲۱ نقص (CAH ) هایپرپالزی مادرزادی آدرنال

 

 میاست که در اثر کمبود آنز یارث زیاختالل غدد درون ر کی  (CAH)آدرنال یمادرزاد یپرپالزیه

هایپر یا  ریآدرنال و درجات متغ یی، با نارسایماریشود که با توجه به نوع و شدت ب یم جادیا کیدوژنیاستروئ

 شود. یمشخص م یآندروژن هایپو

        آدرنال یمادرزاد یپرپالزیشکل ها نیتر جیرا الزیدروکسیه ۲۱نقص با   (CAH)آدرنال یمادرزاد یپرپالزیها

(CAH)  تواند با ابهام  یشود که م یهدر رفتن نمک مشخص م ای بروز صفات مردانهساده  یست و با فرم هاا

، افت قند خون در دوره بدن آبشدن  کمنیز آدرنال )در هر دو جنس( و  ییدر زنان و نارسا یدستگاه تناسل

 افزایش هورمون های جنسی مردانه ظاهر شود.باشد( و  دارای عواقبتواند  یعدم درمان م ورت)که در ص ینوزاد

 

 عالئم بیماری

دختران ایجاد می شود.  الزیدروکسیه ۲۱کمبود  لیاست که به دل کیکالس CAH  ،CAHشکل  نیمتداول تر

 است  یعیطبدر این افراد دارند. رحم ی از بروز صفات مردانه را ریمتغ زانیمبهم و م یدر بدو تولد دستگاه تناسل

 از دست دادن امالحاست. اشکال  یعیدر پسران طب یخارج ی. دستگاه تناسلاست یعیرطبیاما رشد واژن غ

CAH کننده  دیتواند تهد یشود و م یم یو افت فشار خون در چند هفته اول زندگ یمنجر به عالئم کم آب

شود )که منجر به  یم دهیاسکلت د عیسرعت رشد و بلوغ سر نیباشد. بلوغ زودرس در کودکان و همچن یزندگ

 صیعالئم تشخ نیاغلب تا زمان بلوغ و زمان بروز اولغیر کالسیک  CAHشود(.  یم یقد در بزرگسال یکوتاه

 ینظم یو ب یتخمک گذارعدم ، آکنه ،  سمیرسوتیه شاملشود  یم دهیکه در زنان د یشود. تظاهرات یداده نم

 ممکن استادامه دارد و  یدر بزرگسال سمیرسوتیاز زنان( بدون عالمت هستند. ه یاست. مردان )و برخ یقاعدگ

توانند همراه با فشار خون  یاشکال نادر م ریرنج ببرند. سا یمزمن و مشکالت بارور یتخمک گذاردم عاز 

 در هر دو جنس باشند. یجمجمه و صورت و ابهام جنس یها ی، ناهنجاریانیشر

از کلسترول توسط قشر آدرنال است.  زولیشامل اختالل در سنتز کورت -OHD)  (21 الزیدروکسیه ۲۱کمبود 

افراد  یو در برخ (virilizationبروز صفات مردانه )آدرنال در همه افراد موجب در از حد آندروژن  شیب وسنتزیب

قبل از تولد از بروز صفات مردانه و  میآنز دیبا کمبود شدبیماری  کیشود. فرم کالس یهدر رفتن نمک مموجب 

به فرم  شتریب کیشود. فرم کالس یم زیو شروع بعد از تولد متما فیخف میبا کمبود آنزآن  کیکالس ریفرم غ

آلدوسترون  دیشود که در آن تول یم میتقس مکافراد مبتال( و فرم هدر دهنده ن %۲5تقریبا ساده ) ونیزاسیرلیو
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کننده  دیدر معرض خطر تهد-OHD CAH  21 نمک رفتن هدر به مبتال نوزادان(. افراد ٪75 ≤است ) یناکاف

 دارایپس از تولد  OHD CAH-21 کیکالس ریهدر رفتن نمک هستند. افراد با فرم غ یبحران ها یبرا یزندگ

 .دارای صفات مردانه نمی باشنددر بدو تولد  کیکالس ریبا فرم غ افراد مونث. می باشند سمیپرآندروژنیعالئم ه

 

 نحوه توارث بیماری

OHD CAH  21-گوتیهتروز زایماریب واریانت کی یبرا نیرسد. اکثر والد یبه صورت اتوزومال مغلوب به ارث م 

به عنوان که قبالً  ینیشود که والد صپروباند، ممکن است مشخ کی یابیموارد در هنگام ارز یهستند. در برخ

 OHD CAH-21 کیرکالسیو شکل غ دو آللی یزا یماریب واریانت های یدارا بیمار شناسایی نشده بودند

بستگان در  یبرا تعیین ناقلی شیزا در خانواده، آزما یماریب واریانت هایهستند. در صورت شناخته شدن 

 است. ریپذ امکاندر معرض خطر  یباردار یاز تولد برا تشخیص پیشمعرض خطر و 

 

 تشخیص

 یتناسلدستگاه )بارز ترین آن  مشخص ینیبال یها یژگیدر نوزادان با و کیکالس OHD CAH-21 صیتشخ

فوق  یآندروژن ها شیسرم و افزا هیدروکسی پروژسترونOHP(۱7-)-17 شی، افزادر دختران در بدو تولد( مبهم

 OHP-17میزان و  OHP-17 سطح سرمی پایه سهیبا مقا کیکالس ریغ OHD-21 صی. تشخباشد یم یویکل

 واریانت های ییشود. شناسا یم انجامصبح  لیاوا افتهی شیافزا OHP-17 ای  ACTHبا  کیتحرپس از سرم 

را فراهم  یکند و امکان انجام مطالعات خانوادگ یم دییرا تأ ینیبال صیتشخ CYP21A2در  دوآللی یزا یماریب

  کند. یم

در بدو تولد وجود  CAH صیتشخ یبرا یمل کیستماتیس یغربالگر یبرنامه ها ییاروپا یکشورها شتریدر ب

 دارد.

 

 درمان 

استرس  یدر دوره ها دیکه بااست  دیکوئیگلوکوکورت ینیگزیدرمان جاشامل  کیکالسدر نوع  درمان تظاهرات

آدرنال و کاهش سطح هورمون آندروژن الزم  ییدرمان نارسا یمادام العمر هورمون برا ینیگزیجا .ابدی شیافزا

درمان از دست دادن امالح فرم در  است. یضرور اریو بلوغ در کودکان بس یعیامر در رشد طب نیاست. ا
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 یها کلیس زونیدروکورتی. هانجام می شود میسد دیکلر نیزو  زونیدروکورتیلودرو هف -9α دیکوئینرالوکورتیم

 شود. یدر زنان بالغ م یبارور تیکند و باعث تقو یم میرا تنظ یقاعدگ

 ازیاتساع واژن ن ایزنانه و /  یتوپالستیممکن است به ژن صفات مردانه را بروز می دهندکه از بدو تولد  یزنان

غالباً مورد  یروانشناخت یبانیانجام داد. پشت یندگسال ز نیتوان در اول یرا م ینوپالستیداشته باشند. عمل واژ

 به درمان داشته باشند. ازیممکن است ن OHD-۲۱ کیکالس ریغ CAHاست. افراد عالمت دار با  ازین

 

 منابع

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1171/ 

bin/OC_Exp.php?Expert=418-https://www.orpha.net/consor/cgi 
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