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Λειτουργίας (ΠΔΛ) 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕ SYNACTHENE ΓΙΑ 
ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΠΕΡΠΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ (CAH)  

Κωδ. Εγγρ.: ΠΔΛ-1 Έκδοση: 2η  Ισχύει από: Οκτώβριος 2018 

Συντάχθηκε από: τον Δ. Ρίζο, υπεύθυνο του Εργαστηρίου Σελ.: 1 από 3 

 
Τίτλος: ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕ SYNACTHENE ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΠΕΡΠΑΣΙΑ ΤΩΝ 

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ (CAH)  

Αρχή 

Η έκκριση της Κορτιζόλης από τα επινεφρίδια ελέγχεται και ρυθμίζεται από την 
φλοιοεπινεφριδιοτρόπο ορμόνη (ACTH), που απελευθερώνεται από τον πρόσθιο λοβό της 
υπόφυσης. Η δοκιμασία αυτή αξιολογεί την ικανότητα του φλοιού των επινεφριδίων να παράγει 
Κορτιζόλη μετά από διέγερση με συνθετική ACTH (tetracosactide: Synacthen®). Σε άτομα με 
πιθανή ανεπάρκεια κάποιου ενζύμου στην πορεία βιοσύνθεσης των στεροειδών, η Κορτιζόλη 
μπορεί να μην συντίθεται και εκκρίνεται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει υπερβολική 
έκκριση των προδρόμων στεροειδών πριν από το ελαττωματικό ένζυμο. Η συνηθέστερη μορφή 
συγγενούς υπερπλασίας των επινεφριδίων (CAH) οφείλεται σε ανεπάρκεια του ενζύμου 21α-
υδροξυλάση και στα άτομα αυτά μπορεί να ανιχνευθεί αυξημένη έκκριση του πρόδρομου 
στεροειδούς 17OH-Προγεστερόνη. 

Ενδείξεις  

Η δοκιμασία αυτή γίνεται για τη διερεύνηση της μη κλασσικής (non-classical) ή καθυστερημένης 
εμφάνισης (late onset) συγγενούς υπερπλασίας των επινεφριδίων (CAH) σε παιδιά και ενήλικες. 

Αντενδείξεις 

Η δοκιμασία διέγερσης με συνθετική ACTH (Synacthene) δεν δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα εντός 
2 εβδομάδων από τη χειρουργική επέμβαση της υπόφυσης. 

Παρενέργειες 

Υπάρχουν σπάνιες αναφορές αντιδράσεων υπερευαισθησίας στο Synacthen, ιδιαίτερα σε παιδιά 
με ιστορικό αλλεργικών διαταραχών. 

Προετοιμασία του ασθενούς  

 Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη διατροφή του ασθενούς πριν από αυτή τη δοκιμασία. Αυτή θα 
πρέπει να διεξάγεται το πρωί (μέχρι της 10:00), με τον/την ασθενή νηστικό/η, καθώς οι 
ημερήσιες μεταβολές της 17OH-προγεστερόνη δεν έχουν τεκμηριωθεί σε CAH. Για τις γυναίκες, 
προτιμάται να γίνεται στην πρώιμη ωοθυλακικη φάση (3η με 6η ημέρα του εμμηνορυσιακού 
κύκλου) χωρίς να αποκλείεται άλλη φάση του κύκλου. 

 Η υδροκορτιζόνη (εφόσον ο ασθενής λαμβάνει) θα πρέπει να παραλείπεται το πρωί της 
δοκιμασίας. Η πρεδνιζολόνη (εφόσον ο ασθενής λαμβάνει) πρέπει να σταματήσει 24 ώρες πριν 
από τη δοκιμασία και να συνεχίσει να λαμβάνεται  μετά τη δοκιμασία (εκτός αν έχει δοθεί 
εντολή για το αντίθετο). 
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Απαιτούμενα υλικά 

 Εξοπλισμός αιμοληψίας. Πεταλούδες αιμοληψίας, Σωληνάκια αιμοληψίας (plain tubes) για 
πήγμα. 

 1 φιαλίδιο Synacthene (SYNACTHENE®, 0,25 mg/1mL, solution injectable, Tetracosactide) 

Δοσολογία 

Ενήλικες και παιδιά > 1 έτους: 1 φιαλίδιο Synacthene 0,25 mg/1ml ή 250 μg/1ml. Βρέφη 6-12 
μηνών: 125 μg. Βρέφη < 6 μηνών: 62,5 μg. 

Διαδικασία 

1ο δείγμα (09:00 με 10:00): Φλεβοκέντηση με πεταλούδα αιμοληψίας και λήψη περίπου 5 cc 
αίματος. Αμέσως έγχυση 1ml (0,25 mg) Synacthene μέσω της πεταλούδας και ακολούθως 
εισαγωγή περίπου 1-2 cc φυσιολογικού ορού (NaCl 0,9%). Απαραίτητες εξετάσεις: Κορτιζόλη, 
17ΟΗ-Προγεστερόνη. 

2ο δείγμα: ακριβώς μισή ώρα (0,5 h) μετά την έγχυση Synacthene. Εξετάσεις: Κορτιζόλη, 17ΟΗ-
Προγεστερόνη 

3ο δείγμα (εφόσον ζητείται): ακριβώς μία (1 h) ώρα μετά την έγχυση Synacthene. Εξετάσεις: 
Κορτιζόλη, 17ΟΗ-Προγεστερόνη 

Ερμηνεία αποτελεσμάτων 

 Συγκέντρωση Kορτιζόλης του δείγματος των 30 λεπτών μεγαλύτερη από 21,7 ng/mL (600 
nmol/L) θεωρείται κανονική απόκριση κορτιζόλης.  

 Υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις της 17ΟΗ-Προγεστερόνης κατά τη διάρκεια του 
εμμηνορυσιακού κύκλου. «Φυσιολογικές» αρχικές τιμές σε οποιαδήποτε φάση του κύκλου δεν 
μπορούν να αποκλείσουν την μη κλασσική CAH.   

 Ετεροζυγώτες για έλλειψη του ενζύμου της 21α υδροξυλάσης αναμένεται να έχουν τιμές 17ΟΗ-
Προγεστερόνης στο 2ο δείγμα (ή 3ο δείγμα) > 10 ng/mL (33 nmol/L) (ενδεικτική τιμή). 
Ομοζυγώτες για έλλειψη του ενζύμου της 21α υδροξυλάσης (μη κλασσικό CAH) αναμένεται να 
έχουν τιμές 17ΟΗ-Προγεστερόνης στο 2ο δείγμα (ή 3ο δείγμα) > 18 ng/mL (60 nmol/L) 
(ενδεικτική τιμή). Υπάρχει σημαντική επικάλυψη στις τιμές της 17ΟΗ-Προγεστερόνης μετά 
Synacthene μεταξύ «ασθενών» και φυσιολογικών και για το λόγο αυτό η δοκιμασία δεν είναι 
διαγνωστική. 

 Ενήλικα άτομα με σπανιότερες μορφές καθυστερημένης εμφάνισης CAH, π.χ. έλλειψη των 
ενζύμων: 3β-υδροξυλάση ή 11-υδροξυλάση, έχουν φυσιολογικές τιμές 17ΟΗ-Προγεστερόνης 
μετά τη διέγερση με Synacthene. 
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