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REZUMAT
Hiperplazia adrenală congenitală constituie un sindrom determinat de erori moştenite genetic în 

steroidogeneza adrenală, fi ecare afecţiune în parte caracterizându-se printr-un defi cit enzimatic care 
afectează sinteza de cortizol la nivelul cortexului adrenal. Enzima cel mai frecvent implicată în determinismul 
hiperplaziei adrenale congenitale este 21-hidroxilaza, al cărei defi cit constituie o cauză majoră a 
intersexualităţii întâlnite la nou-născuţi. Mai rar, hiperplazia adrenală congenitală este determinată de 
defi citul de 11-beta hidroxilaza, 3-beta hidroxisteroid dehidrogenaza, 17-alfa hidroxilaza/17,20-liaza şi 
StAR (steroidogenic acute regulatory protein). Deşi există o serie de trăsături comune, simptomatologia 
clinică şi profi lul hormonal prezintă o specifi citate aparte în funcţie de tipul de defi cit enzimatic implicat. 
Fiind o boală cu transmitere autosomal recesivă, gradul afectării genice care determină reducerea activităţii 
enzimatice se corelează strâns cu severitatea expresiei fenotipice. Aproximativ 90% dintre cazurile de 
hiperplazie adrenală congenitală sunt datorate defi citului de 21-hidroxilază. Defi citul acestei enzime 
determină scăderea secreţiei de cortizol, creşterea secreţiei de ACTH şi, consecutiv, producţie crescută de 
androgeni (forma virilizantă simplă); 75% din pacienţi asociază şi defi cit al secreţiei de mineralocorticoizi 
(forma cu pierdere de sare). Există şi o formă non-clasică, cu debut tardiv, această formă fi ind astăzi 
recunoscută ca o cauză secundară a sindromului ovarului polichistic şi este mult mai frecventă decât forma 
clasică de boală. Cel mai uşor mod de a stabili corelaţia dintre genotip şi fenotip este determinarea mutaţiilor 
caracteristice fi ecărui tip de defi cit de 21-hidroxilază în parte. Mutaţiile de tip deleţii sau mutaţii nonsens 
inactivează complet activitatea enzimatică şi sunt cel mai adesea asociate cu forma cu pierdere de sare. 
Mutaţiile care păstrează 1-2% din activitatea normală sunt în principal prezente la pacienţii cu forma 
simplă virilizantă. Gradul în care fi ecare mutaţie afectează activitatea enzimatică este strâns, dar nu complet 
corelat cu severitatea fenotipului.
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ABSTRACT
Congenital adrenal hyperplasia (CAH) is a family of inherited disorders of adrenal steroidogenesis, 

resulting from a defi ciency of one of several enzymes necessary for normal steroid synthesis. The most 
common form of CAH, accounting for more than 90% of cases, is 21-hydroxylase defi ciency (21-OHD), a 
monogenic autosomal recessive disorder. The second most common cause of CAH is due to defi ciency of the 
11 beta-hydroxylase enzyme, accounting for 5-8% of all cases. Less common causes of CAH include 
defi ciencies of the following enzymes: 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase, aldosterone synthase, 17-alpha-
hydroxylase/17,20-lyase, and the steroidogenic acute regulatory protein. 21-hydroxylase defi ciency occurs 
in two forms: classical and non-classical. The classical form in turn consists of 2 types: salt wasting and 
simple virilizing. The easiest way to determine the correlation between genotype and phenotype is 
characteristic of mutations determining each type of 21-hydroxylase defi ciency. Mutations consisting in 
deletions and nonsense mutations completely inactivates the enzyme activity and are often associated with 
salt loss form. Mutations that keeps 1-2% of normal activity are mainly present in patients with simple 
virilizing form. The degree to which each mutation aff ects enzyme activity is closely but not completely 
correlated with the severity of the phenotype.

Keywords: hyperplasia, mutation, 21-hydroxylase defi ciency

1. INTRODUCERE

Hiperplazia adrenală congenitală gru pea-
ză sindroame geneti ce determinate de o 
serie de de fi cite enzimati ce în bio sinteza 

corti zolului. Con secuti v, datorită redu ce rii feed-
back ului ne gati v al corti zolului şi în func ţie de ti -
pul de defi cit enzimati c implicat, apar şi afectări 
ale secreţiei de mineralocorti coizi şi an drogeni 
adrenali.

Hiperplazia adrenală congenitală este deter-
minată de mutaţii la nivelul a cinci gene care co-
dează biosinteza enzimati că adrenală (CYP 21, 
CYP 17, CYP 11 B1, CYP 11 A1 şi 3BHSD2) şi a 
unei gene care mediază transportul intracelular 
al colesterolului (StAR). 

Ceea ce caracterizează aceste afecţiuni este 
reducerea secreţiei de corti zol, ceea ce deter-
mină hipersecreţie de ACTH şi, consecuti v, 
hiper plazie adrenală bilaterală. (1)

Doar defi citul de 21 hidroxilază (CYP 21) şi 11 
hidroxilază (CYP 11) determină în principal 
virilizare. La pacienţii cu forma clasică a acestor 
defi cite enzimati ce este caracteristi că masculi-
nizarea feţilor de ti p feminin datorită producţiei 
crescute de androgeni adrenali, în ti mp ce feţii 
masculini nu prezintă anormalităţi ale organelor 
genitale externe. 

Pacienţii cu defi cit de 3BHSD2, CYP 17, CYP11 
A1 şi StAR nu au afectată doar sinteza de corti zol, 
ci şi sinteza de steroizi sexuali la nivelul adrenalei 
şi gonadelor. Astf el, pacienţii de sex masculin 
prezintă variate grade de pseudohermafroditi sm 
masculin, din cauza afectării producţiei de tes-
tosteron în celulele Leydig fetale, în ti mp ce la 
feţii de ti p feminin virilizarea poate fi  absentă. În 

cazul în care virilizarea este prezentă, aceasta 
este mult mai puţin severă decât în defi citul de 
21-hidroxilază sau în cel de 11-hidroxilază. (4)

2. GENETICA DEFICITULUI 
DE 21-HIDROXILAZĂ (CYP21) 
ŞI EXPRESIA FENOTIPICĂ

Defi citul de 21-hidroxilază reprezintă forma 
cel mai frecvent întâlnită a hiperplaziei adrenale 
congenitale, incidenţa sindromului fi ind de un 
caz la 5.000-15.000 de nou-născuţi, aceasta fi ind 
mai mare în zonele cu migrare populaţională 
redusă, unde riscul consangvinităţii este mai 
ma re, cum ar fi  la eschimoşii din Alaska, unde 
incidenţa este de un caz la 300-700 de naşteri.

Există mai multe forme ale defi citului de 
21-hidroxilază: forma simplă virilizantă, forma 
cu pierdere de sare şi forma non-clasică sau cu 
debut tardiv.

Forma simplă virilizantă reprezintă aproxi-
mati v 25% din cazurile cu defi cit de 21-hidro xi-
lază. Aceşti  pacienţi au alterată etapa de hidro-
xilare a progesteronului şi 17OH progesteronului 
la nivel adrenal, ceea ce determină creşterea 
producţiei de progesteron şi 17OH progesteron 
şi reducerea sintezei de corti zol. Ca o consecinţă 
a scăderii sintezei de corti zol, hipersecreţia de 
ACTH determină sti mularea sintezei de pre-
cursori adrenali, inclusiv androgeni adrenali, în 
amonte de bariera enzimati că. Astf el, pacienţii 
prezintă concentraţii plasmati ce crescute ale 
17OH progesteronului, 21-deoxicorti zolului, pro-
ges teronului, androstendionului şi testoste ro-
nu lui. (1)
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Expunerea la androgeni adrenali în viaţa in-
trauterină determină grade variate de pseudo-
hermafroditi sm feminin, în funcţie de momentul 
expunerii. Expunerea la androgeni adrenali îna-
inte de săptămâna a 12-a de gestaţie determină 
ambiguitate la nivelul organelor genitale exter-
ne, în ti mp ce după a 12-a săptămână de gestaţie 
androgenii adrenali determină doar clitoro me-
galie. La băieţi poate fi  prezent la naştere un pe-
nis mărit şi uşor hiperpigmentat.

Postnatal, sinteza de testosteron la nivel adre-
nal şi conversia androstendionului la testosteron 
în ţesuturile periferice determină la pacienţii 
netrataţi persistenţa sindromului de androge ni-
zare, cu maturare osoasă rapidă şi închiderea 
precoce a carti lajelor de creştere, având drept 
rezultat reducerea taliei fi nale.

În aproximati v 75% din cazurile de defi cit de 
21-hidroxilază este afectată nu numai sinteza de 
corti zol, ci şi sinteza de aldosteron. Din cauza 
de fi citului concomitent de aldosteron, pacienţii 
prezintă crize de pierdere de sare cu hipona-
tremie, hiperkalemie, acidoză metabolică şi co-
laps vascular. Masculinizarea organelor genitale 
externe e mai severă ca în forma virilizantă sim-
plă. (4)

O anomalie raportată la pacienţii cu defi cit 
de 21-hidroxilază şi în special la cei cu forma cu 
pierdere de sare este reprezentată de hipo func-
ţia adrenomedulară, obiecti vată prin concen tra-
ţiile plasmati ce reduse ale epinefrinei şi metane-
frinei libere. Funcţia adrenomedulară este co re lată 

cu genoti pul în defi citul de 21-hidroxilază. Con-
centraţia plasmati că a metanefrinei şi în special 
a metanefrinei libere a fost cea mai redusă în 
formele cu pierdere de sare şi se corelează cu 
gradul defi citului enzimati c. S-a demonstrat că 
determinarea nivelului plasmati c al metanefrinei 
libere este un indicator al severităţii defi citului 
de 21-hidroxilază. De asemenea, s-a dovedit că, 
per total, copiii cu defi cit de 21-hidroxilază şi hi-
pofuncţie adrenomedulară prezintă niveluri cres-
cute de lepti nă şi rezistenţă la insulină. Hipo-
funcţia adrenomedulară se datorează con cen-
 traţiei scăzute intraadrenale de corti zol şi de fec-
telor în dezvoltarea medulosuprarenalei. (3,5)

Studii efectuate la rudele pacienţilor cu de-
fi cit de 21-hidroxilază au arătat un spectru larg 
al manifestărilor clinice şi biologice. Astf el, exis-
tă forme cu debut tardiv al defi citului de 21-hi-
droxilază sau forme non-clasice, în care nu sunt 
prezente semne de virilizare la naştere şi în care 
semnele excesului androgenic apar în ulti ma 
parte a copilăriei sau la adolescenţă (acnee, hir-
suti sm, tulburări menstruale), simptoma to lo gie 
ce poate fi  similară cu cea întâlnită în sindro mul 
ovarului polichisti c virilizant. 

Pe baza studiilor hormonale şi geneti ce, s-a 
dovedit că forma non-clasică a defi citului de 21- 
hidroxilază este cea mai frecventă afecţiune cu 
transmitere autosomal recesivă la om, incidenţa 
ei fi ind de 0,1-0,2% în toate grupurile etnice. La 
unele populaţii, cum ar fi  evreii ashkenazi, inci-
denţa este mai mare (3-4%), ca şi la hispanici 
(1-2%).

FIGURA 1. Biosinteza adrenală
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În ceea ce priveşte geneti ca defi citului de 
21-hidroxilază, gena care codează enzima CYP21 
se afl ă pe braţul scurt al cromozomului 6, în ve-
ci nătatea complexului major de histocompa ti  bi-
litate (HLA). În parti cular, HLA Bw47 este mai 
frec vent asociată cu forma cu pierdere de sare, 
HLA Bw51 cu forma simplă virilizantă, iar HLA 
DR1, B14 apare mai ales la pacienţii cu forma 
non-clasică de boală (6).

Enzima CYP21 face parte din familia citocro-
mului P450, se afl ă la nivelul reti culului endo-
plasmic şi este NADPH dependentă prin inter-
mediul unei fl avoproteine, P450 reductaza.

Două gene care codifi că 21-hidroxilaza sunt 
localizate la nivelul cromozomului 6, între HLA-B 
şi HLA-DR: o genă CYP21 funcţională şi o genă 
nefuncţională CYP21P sau pseudogenă. Gena 
CYP21 se afl ă în tandem cu gena pentru com ple-
ment (C4) şi cu o genă pentru matricea proteică 
extacelulară (tenascin X) în secvenţa C4A, CYP21P, 
XA, C4B, CYP21, XB, iar acest locus este unul din-
tre cele mai complexe şi polimorfi ce ale geno-
mului uman. (7)

CYP21 şi CYP21P au 10 exoni fi ecare şi sunt 
98% omoloage în secvenţa nucleoti dică. CYP21P 
este o pseudogenă, care este transcrisă, dar care 
prezintă nouă mutaţii care afectează translaţia 
ARNm, incluzând deleţia perechii opt de baze la 
nivelul exonului 3, inserţia unui rest ti midinic în 
exonul 7 şi substi tuţia citozinei cu ti midina în 
exonul 8, iar ca o consecinţă a acestor modifi cări 
gena devine nefuncţională.

Aproximati v 95% din mutaţiile care deter mi-
nă defi citul de 21-hidroxilază sunt determinate 
de o recombinare între gena CYP21 şi pseudo-
gena CYP21P. Aproximati v 15% din mutaţiile 
severe ale CYP21 au o deleţie care se exti nde de 
la exonul 3 la exonul 8 al pseudogenei CYP21P la 
o regiune similară a genei CYP21. Această muta-
ţie determină formarea unei gene recombinate 
CYP21/CYP21P care este nefuncţională datorită 
prezenţei unei deleţii a perechii opt de baze la 
nivelul exonului 3 a CYP21. (8)

Conversiile genice (transferul secvenţelor ne-
funcţionale de la nivelul pseudogenei CYP21P la 
nivelul genei CYP21) determină reducerea varia-
bilă a acti vităţii 21-hidroxilazei şi sunt răspun-
zătoare de aproximati v 80% din mutaţii. Conver-
siile genice implică cel mai adesea transferul 
une ia din cele nouă mutaţii de la nivelul pseudo-
genei în gena CYP21.

Aproximati v 10% din mutaţiile severe sunt 
macroconversii, în care întreaga genă este con-
verti tă, iar restul sunt microconversii care sunt 
asemănătoare mutaţiilor puncti forme şi care 

corespund celor nouă necorespondenţe între 
pseudogena CYP21 si gena funcţională CYP21. 
(9,13)

Cea mai frecventă mutaţie în forma clasică a 
defi citului de 21-hidroxilază este conversia ge-
nică, guanina în locul adeninei (sau citozinei) la 
nivelul intronului 2, care determină formarea 
unui şir aberant de unsprezece aminoacizi şi sto-
parea codonului. Această mutaţie este asociată 
cu o acti vitate enzimati că minimă şi este pre-
zentă mai ales în formele cu pierdere de sare.

Mutaţia Ile172Asn determină formarea unei 
enzime care păstrează 3-7% din acti vitatea enzi-
mati că normală, ceea ce permite sinteza de al-
dosteron şi este prezentă la pacienţii cu forma 
simplă virilizantă.

Mutaţiile asociate cu forma non-clasică de boa-
lă, cum ar fi  Val281Leu şi Pro30 Leu, păstrează 
20-50% din acti vitatea enzimati că. (10,12)

Mai multe mutaţii au fost identi fi cate ca fi ind 
mutaţii puncti forme şi nu conversii genice. Ma-
joritatea mutaţiilor raportate de către Human 
Gene Mutati on Database Cardiff  sunt repre zen-
tate de mutaţii anti sens sau nonsens şi într-o pro-
porţie mai mică de deleţii. Nu a fost încă iden-
ti fi cată prezenţa unei mutaţii la nivelul regiunii 
reglatorii a genei.

Forma cu pierdere de sare a defi citului de 
21-hidroxilază este frecvent asociată cu deleţii 
sau conversii genice care inacti vează complet 
acti vitatea enzimati că sau o reduc sever, în ti mp 
ce mutaţii mai puţin severe determină forma 
non-clasică a bolii. Majoritatea pacienţilor sunt 
heterozigoţi (au o mutaţie diferită care afectează 
fi ecare din cele două gene alele ale 21-hidroxi-
lazei). Defectul geneti c este determinantul ma-
jor al severităţii defi citului enzimati c şi conse-
cuti v al fenoti pului. Cu toate acestea, diferenţele 
între forma clasică şi cea non-clasică a defi citului 
de 21-hidroxilază pot fi  atât canti tati ve, cât şi 
calitati ve. (14,15)

Nu numai canti tatea de enzimă, ci şi specifi -
citatea ei poate fi  determinată prin combinarea 
mutaţiilor geneti ce. Astf el, indivizii care sunt fi e 
homozigoţi pentru o deleţie genică CYP21 sau 
he terozigoţi pentru o deleţie şi o conversie ge-
nică majoră a CYP21 la CYP21P (mutaţii nule), 
prezintă forma clasică de boală cu pierdere de 
sare. 

Nu în ulti mul rând, anumite mutaţii pot fi  răs-
punzătoare de expresia mai multor fenoti puri, 
iar aceste variaţii ale fenoti pului pot fi  mediate 
în parte prin acti vitatea 21 hidroxilazei extra-
adrenale, care este codată de alte gene decât 
CYP21. Totuşi, majoritatea studiilor au confi rmat 
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concordanţa strânsă între genoti p şi fenoti p în 
defi citul de 21-hidroxilază. (16,17)

De asemenea, studiile au arătat că mutaţiile 
genice severe nu se corelează cu severitatea fe-
noti pului în familiile afectate, ceea ce susţine 
ipoteza că expresia fenoti pică este dependentă 
şi de interacţiunea altor gene în afară de CYP21. 
Fiind o afecţiune moştenită autosomal recesiv, 
incidenţa crescută în unele comunităţi etnice 
este în mod cert legată de consangvinitate. (11) 

Din punct de vedere clinic, suspiciunea de 
de fi cit de 21-hidroxilază trebuie luată în consi-
derare la nou-născuţii cu ambiguitate a orga-
nelor genitale externe, crize de pierdere de sare 
sau hipotensiune, iar paraclinic determinarea 
17OH progesteronului înainte şi după sti mularea 
cu ACTH exogen permite separarea pacienţilor 
cu forma clasică şi non-clasică de boală de pur-
tătorii heterozigoţi şi de indivizii normali. Valo-
rile 17OH progesteronului după sti mulare cu 
ACTH sunt constant crescute la pacienţii cu for-
ma clasică şi non-clasică de boală (în general 
pes te 35 nmo/l), în ti mp ce pacienţii heterozigoţi 
au după sti mulare valori ale 17OH progestero-
nului cuprinse între 10 şi 30 nmol/l. (2)

Programele de screening ale nou-născuţilor 
pentru depistarea defi citului de 21-hidroxilază 
se bazează în principal pe măsurarea 17OH pro-
gesteronului în zilele 3-5 de viaţă. Rezultatele 
acestor studii de screening au arătat că unul din 
14.000 de nou-născuţi este homozigot pentru 
forma clasică de boală (simplă virilizantă sau cu 
pierdere de sare), în ti mp ce unul din 60 de nou-
născuţi este heterozigot. Prevalenţa statusului 
de homozigot variază însă în funcţie de zona 
geo grafi că, fi ind mai mare la populaţiile cu con-
sangvinitate crescută cum ar fi  eschimoşii Yupik 
din Alaska (unul la 282 de nou-născuţi). Dacă la 
măsurarea 17OH progesteronului se adaugă şi 
testele geneti ce, prevalenţa purtătorilor hetero-
zigoţi este mult mai mare (2,8% în studiile efec-
tuate în Noua Zeelandă) (18). Aceste programe 
de screening neonatal permit reducerea morta-
li tăţii la nou-născuţii cu forme severe ale bolii şi 
ajută la diagnosti cul diferenţial al pacienţilor cu 
intersexualităţi. Cu toate acestea, în multe state 
(inclusiv în ţara noastră), hiperplazia adrenală 

congenitală nu face parte din programele de 
screening neonatal.

3. CONCLUZII
Defi citele enzimati ce adrenale reprezintă afec-

ţiuni cu transmitere autosomal recesivă. Clasifi -
carea defi citului de 21-hidroxilază în forma sim-
plă virilizantă, forma cu pierdere de sare şi 
for ma non-clasică este importantă pentru carac-
terizarea gradului de severitate al bolii şi pentru 
ati tudinea terapeuti că ulterioară.

Cel mai uşor mod de a stabili corelaţia dintre 
genoti p şi fenoti p este determinarea mutaţiilor 
caractersisti ce fi ecărui ti p de defi cit de 21-hidro-
xilază în parte. Mai mult de 90% dintre aceste 
mutaţii sunt rezultatul unor recombinări între 
CYP 21 şi CYP 21P. Aproximati v 20% din aceste 
mutaţii sunt deleţii genice datorate fenomenului 
de crossing-over inegal din ti mpul meiozei, în 
ti mp ce restul sunt reprezentate de conversii ge-
nice.

Mutaţiile de ti p deleţii sau mutaţii nonsens 
inacti vează complet acti vitatea enzimati că şi 
sunt cel mai adesea asociate cu forma cu pier-
dere de sare. Mutaţiile Ile172Asn păstrează 1-2% 
din acti vitatea normală şi sunt în principal pre-
zente la pacienţii cu forma simplă virilizantă. 

Gradul în care fi ecare mutaţie afectează acti -
vi tatea enzimati că este strâns, dar nu complet 
corelat cu severitatea fenoti pului. Această ne-
con cordanţă între genoti p şi fenoti p ar putea fi  
explicată prin mai multe ipoteze. În primul rând, 
majoritatea pacienţilor cu astf el de necon cor-
danţă sunt heterozigoţi şi se pare că aceşti  pa ci-
enţi prezintă in vivo acti vităţi enzimati ce diferite 
de cele ale pacienţilor homozigoţi pentru ace-
eaşi mutaţie. Pe de altă parte, există şi alţi factori 
geneti ci şi de mediu care infl uenţează expri-
marea fenoti pică. Astf el, sindromul de pierdre 
de sare ti nde să se îmbunătăţească cu ti mpul, 
chiar la pacienţii care geneti c sunt predispuşi la 
lipsa completă a acti vităţii enzimati ce, ceea ce 
sugerează posibilitatea existenţei unei 21-hidro-
xilaze extraadrenale, necodată de CYP21. Nu în 
ulti mul rând, noi mutaţii ale CYP 21 pot interfera 
cu acti vitatea enzimati că.
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