11β-hydroxylase deficiency congenital adrenal hyperplasia
แพทย์ หญิงวนัสรินทร์ พรพชร, อาจารย์แพทย์ หญิงนวพร นภาทิวาอานวย
ภาวะ Congenital adrenal hyperplasia (CAH) เป็ นความผิดปกติที่เกิดจากภาวะพร่ องเอนไซม์ใน
ขั้นตอนการผลิด Cortisol
สาเหตุหลักของภาวะ CAH ได้แก่การขาดเอนไซม์ 21-hydroxylase พบได้มากกว่า 90% ของเคส CAH
และสาเหตุที่พบรองลงมา ได้แก่การขาดเอนไซม์ 11β-hydroxylase พบได้ 5-8% ของเคส CAH (1)
อุบตั ิการณ์พบได้ 1 ใน 100,000 live births(2) CAH เป็ นความผิดปกติทางพันธุกรรม มีการถ่ายทอดแบบ
autosomal recessive trait(3)
Pathophysiology of 11β-hydroxylase deficiency(3,4,5)
ภาวะพร่ องเอนไซม์ 11β-hydroxylase ทาให้มีการลดการเปลี่ยนแปลงของ
1. 11-deoxycorticosterone (DOC) to corticosterone
2. 11-deoxycortisol to cortisol
ตามแผนภาพที่ 1(3)

เนื่องจากมีระดับ cortisol ลดต่าลง ทาให้มี loss of negative cortisol feedback ทาให้มีการเพิ่มการหลัง่
adrenocorticotropin (ACTH) เพิ่มสู งขึ้น
Clinical presentation(2,3,5)
อาการแสดงหลักของภาวะพร่ องเอนไซม์ 11β-hydroxylase คือการมี Virilization และ Hypertension
การพัฒนาอวัยวะเพศภายนอกของเพศหญิง จะได้รับผลกระทบตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์ เนื่ องจากทารกจะมี fetal
adrenal androgens มากเกินไป เป็ นผลให้ อวัยวะเพศภายนอกของเพศหญิงจะแสดงออกเป็ น ambiguous
genitalia (female pseudohermaphroditism) ในทุกเคส
หลังคลอด การที่มีการสร้าง adrenal androgen มากเกินไปเป็ นผลให้เกิด premature and inappropriate
secondary sexual characteristics ทั้งในเด็กผูช้ ายและเด็กผูห้ ญิง ทาให้มีการเติบโตของ penile และ clitoris เพิม่
มากขึ้น มีขนรักแร้ ขนหัวหน่าว ขนที่หน้า เพิ่มขึ้น มีสิว เสี ยงแหบใหญ่ และมี skeletal growth อย่างรวดเร็ ว ถ้า
ไม่ได้รับการรักษา epiphyseal plate จะปิ ดก่อนถึงเวลา (early epiphyseal plate maturation) ทาให้มีรูปร่ างเตี้ย
(short adult stature)
ภาวะความดันโลหิตสู ง (Hypertension) พบได้บ่อย แต่นอ้ ยกว่าภาวะ virilization ซึ่งภาวะความดัน
โลหิตสู งนี้ เกิดจากการที่ร่างกายมี overproduction ของ Deoxycorticosterone (DOC) ซึ่ งจัดเป็ น less potent
mineralocorticoid ทาให้เกิดภาวะเกลือคัง่ (salt retention) และมีความดันโลหิ ตสู งตามมา
โดยทัว่ ไป ความดันโลหิ ตสู งมักจะตรวจพบในช่วง childhood หรื อ adolescence โดยภาวะความดัน
โลหิ ตสู งนี้ไม่สัมพันธ์กบั ระดับของความรุ นแรงของการเกิด virilization
นอกจากนี้การที่มี overproduction ของ DOC ทาให้มีการกดการสร้าง Renin และลดการสร้าง
Aldosterone ทาให้ตรวจพบ hypokalemia, low plasma renin และ hypoaldosterone
Diagnostic steroid pattern of 11β-hydroxylase deficiency(2,3,4,5)
การที่มีระดับ ACTH สู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องซึ่ งเป็ นการตอบสนองจากการที่ร่างกายมีระดับ cortisol ที่ต่าลง
เป็ นผลให้มีการสร้างและการหลัง่ steroid ที่เป็ นสารตั้งต้นของ enzyme 11β-hydroxylase ได้แก่ 11Deoxycorticosterone (DOC), 11-Deoxycortisol, 17α-hydroxyprogesterone (17-OHP) และมีการเปลี่ยนเป็ น
Δ4-androstenedione เพิ่มขึ้น สุ ดท้ายมีระดับ Testosterone สู งขึ้น

สามารถตรวจพบ tetrahydro-11-deoxycortisol (THS) และ Tetrahydrodeoxycorticosterone (THDOC)
ทางปัสสาวะได้ระดับสู ง เนื่องจาก THS และ THDOC เป็ น metabolites หลักของ 11-Deoxycortisol และ DOC
นอกจากนี้สามารถตรวจพบระดับ 17-ketosteroids สู งขึ้นในปั สสาวะ ซึ่งแสดงถึงการที่มีระดับของ adrenal
androgens เพิม่ สู งขึ้น
Management of 11β-hydroxylase deficiency(2,3)
ให้การรักษาด้วย Glucocorticoid เพื่อกดการหลัง่ DOC และลดระดับ ACTH ให้กลับมาอยูใ่ นเกณฑ์
ปกติ และระดับ plasma renin activity กลับมาอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ในเคสส่ วนใหญ่ระดับความดันโลหิ ตสามารถ
กลับมาอยูใ่ นเกณฑ์ปกติได้
เป้าหมายในการรักษา เพื่อทดแทนการขาด steroids โดยไม่ทาให้เกิด glucocorticoid excess จากการ
รักษา ป้ องกันการเกิด virilization มีการเจริ ญเติบโตอย่างเหมาะสม และ protecting potential fertility
หลังการรักษา ระดับ serum DOC ถ้าลดลงอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ เป็ นตัวบ่งชี้วา่ ให้การรักษาอย่างเหมาะสม
ในผูป้ ่ วยที่มีระดับความดันโลหิ ตสู งมานานก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัย การให้ยาลดความดันโลหิ ตใน
กลุ่ม spironolactone, Calcium channel blockers หรื อ amiloride อาจจะช่วยลดระดับความดันโลหิ ตได้
การผ่าตัด reconstructive ของอวัยวะเพศภายนอก สามารถทาได้โดยศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์ดา้ นนี้
โดยเฉพาะ
Molecular genetics of 11β-hydroxylase deficiency(1,2,3)
ตรวจพบ mutation ของ CYP11B1 gene อยูบ่ นโครโมโซม 8 ประมาณ 40 กิโลเบส จาก highly
homologous aldosterone synthase gene (CYP11B2)
CYP11B1-inactivating mutations จะมีการกระจายอยูใ่ น coding region ของ 9 exon แต่พบเป็ นกลุ่ม
mutation clusters ที่ตาแหน่ง exons 2,6,7 และ 8 ได้บ่อย
Prenatal diagnosis and treatment of 11β-hydroxylase deficiency(3,6)
การตรวจ genotyping ของ CYP 11B1 gene จาก fetal DNA เป็ นวิธีการที่ดีที่สุดในการวินิจฉัย 11βhydroxylase deficiency ของทารกในครรภ์

การให้ยา Dexamethasone 20 mcg/kg/day (แบ่งให้ 3 เวลา) ในมารดาขณะตั้งครรภ์ที่ทราบการวินิจฉัย
ของ fetus ว่าเป็ น 11β-hydroxylase deficiency จะเกิดประโยชน์เมื่อให้ก่อนอายุครรภ์ 8 สัปดาห์ และถ้าตรวจ
พบว่าเป็ น ทารกในครรภ์เพศหญิง ให้รับประทานยา dexamethasone ต่อเนื่ องจนคลอด
สรุ ป
11β-hydroxylase deficiency CAH เป็ นความผิดปกติของการเกิด mutation ที่ CYP11B1 gene ซึ่งการ
พร่ องเอนไซม์ 11β-hydroxylase เป็ นผลให้มีการสร้าง cortisol ลดลง มีระดับ ACTH เพิ่มสู งขึ้น ทาให้มี
overproduction ของ steroid precursors มีการเพิม่ ขึ้นของ 11-deoxycortisol, 11-Doc, และ androgens เพิม่ สู งขึ้น
ทาให้แสดงอาการทางคลินิก เป็ น virilization และความดันโลหิตสู ง
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