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1. ΟΡΙΣΜΟΣ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο όρος μη λειτουργικά (ή μη εκκριτικά) υποφυσιακά αδενώματα (nonfunctioning 

pituitary adenomas-NFPA) αφορά αδενώματα της υπόφυσης τα οποία χαρακτηρί-
ζονται από την απουσία κλινικών σημείων και συμπτωμάτων ορμονικής υπερέκκρι-
σης1. Παρά το γεγονός αυτό, η πλειοψηφία των NFPA εμφανίζει θετική χρώση για 
τις ορμόνες του προσθίου λοβού της υπόφυσης, εκ των οποίων το 40-60% για τις 
γοναδοτροπίνες ή τις υπομονάδες τους (γοναδοτρόφα αδενώματα), ενώ το 20-40% 
των NFPA είναι ανοσοιστοχημικά αρνητικό, γνωστά και ως “null cell” αδενώματα. Τα 
υπόλοιπα, που ονομάζονται “σιωπηλά” αδενώματα (silent adenoma, περίπου 10%), 
εμφανίζουν ανοσοθετικότητα για την κορτικοτρόπο ορμόνη (ACTH), προλακτίνη, 
αυξητική (GH) ή τη θυρεοτρόπο ορμόνη (TSH), ενώ ορισμένα εμφανίζουν ανοσο-
θετικότητα σε πολλαπλές ορμόνες2,3.

Η ανίχνευση συγκεκριμένων μεταγραφικών παραγόντων, όπως ο στεροειδογε-
νετικός παράγοντας 1 (SF-1) στα γοναδοτρόφα και στα “null cell” αδενώματα, ο Pit-1 
στα αδενώματα με ανοσοθετικότητα για GH, προλακτίνη TSH και ο Tpit, ο οποίος 
καθορίζει τη διαφοροποίηση των κορτικοτρόφων κυττάρων, βοηθάει στην ορθότερη 
ταξινόμηση των NFPA1. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο τα σιωπηλά κορτικοτρόφα όσο 
και αυτά με ανοσοθετικότητα σε πολλαπλές ορμόνες εμφανίζουν επιθετική συμπε-
ριφορά4,5. Δείκτης επιθετικότητας του όγκου είναι το ποσοστό ανοσοϊστοχημικής 
ανίχνευσης του πυρηνικού αντιγόνου Ki-676.

Η συχνότητα εμφάνισης των υποφυσιακών αδενωμάτων στο γενικό πληθυσμό 
είναι 10%7, ενώ σε μετα-ανάλυση νεκροτομικών και ακτινολογικών μελετών το 
ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 16,7%8. Τα NFPA αποτελούν τα δεύτερα συχνότερα 
αδενώματα της υπόφυσης μετά τα προλακτινώματα, περίπου 14-28% του συνό-
λου των υποφυσιακών αδενωμάτων9,10, αν και δεδομένα από χειρουργικές σειρές 
ανεβάζουν το ποσοστό αυτό στο 50%3. Όσον αφορά το μέγεθος, το 50% των υπο-
φυσιακών μικροαδενωμάτων αποτελείται από NFPA, σε αντίθεση με το 80% των 
μακροαδενωμάτων11. Σε ποσοστό 80-90% τα μακροαδενώματα χαρακτηρίζονται 
από υπερεφιππιακή επέκταση11. Τα NFPA είναι συχνότερα στις γυναίκες (60-67%)9,12, 
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αν και αναφέρεται από άλλους μεγαλύτερη συχνότητα στους άνδρες (57%)10. Η μέση 
ηλικία διάγνωσης ποικίλει από 40-60 έτη9,10,12.

2. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Τα μη-λειτουργικά υποφυσιακά μικροαδενώματα περιορίζονται στο τουρκικό εφίπ-

πιο, είναι ασυμπτωματικά και ανακαλύπτονται τυχαία σε έλεγχο για μη-υποφυσιακή 
πάθηση (pituitary incidentalomas). Γενικά το 20-40% των NFPA ανακαλύπτονται 
τυχαία12-14. Τα σημεία και συμπτώματα των ασθενών με μακροαδένωμα έχουν σχέση 
με την πίεση των γειτονικών ιστών από τον όγκο. Τα κύρια ενοχλήματα είναι κεφα-
λαλγίες (40-60%), διαταραχές οπτικών πεδίων (στο 55-60% του συνόλου και στο 
90% αυτών με υπερεφιππιακή επέκταση) λόγω πίεσης του οπτικού χιάσματος, με 
ή χωρίς συνοδό έκπτωση οπτικής οξύτητας και συμπτώματα υποϋποφυσισμού11,12. 
Στην πλειοψηφία τους οι ασθενείς παρουσιάζουν ως ένα βαθμό ανεπάρκεια ενός ή 
περισσοτέρων αξόνων, και συγκεκριμένα ανεπάρκεια GH στο 85%, γοναδοτροπινών 
στο 75%, ACTH στο 38% και TSH στο 32%11. Σπανιότερα παρατηρούνται αποπληξία, 
βλάβες κρανιακών νεύρων και ατροφία οπτικού νεύρου11,12.

Παρά το ότι τα μη λειτουργικά μικροαδενώματα είναι συνήθως τυχαιώματα, 
μπορεί να συνδέονται με υποκλινική υποφυσιακή ανεπάρκεια. Σε μία πρόσφατη 
μελέτη ασθενών με μη εκκριτικά υποφυσιακά μικροαδενώματα, οι μισοί παρουσί-
αζαν παθολογική απάντηση της GH στη δοκιμασία διέγερσης με αργινίνη, παρά τα 
φυσιολογικά επίπεδα IGF-1, καθώς επίσης και μερική ανεπάρκεια τουλάχιστον σε 
μία από τις υπόλοιπες ορμόνες του προσθίου λοβού15.

3. ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η διάγνωση των NFPA τίθεται μετά από αποκλεισμό ορμονικής υπερέκκρισης 

και συνεπώς η αρχική προσέγγιση του ασθενούς θα πρέπει να περιλαμβάνει τον 
έλεγχο για σημεία και συμπτώματα λειτουργικού υποφυσιακού αδενώματος, όπως 
μεγαλακρία ή νόσο Cushing. Σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες, όταν 
ένα υποφυσιακό αδένωμα ανακαλύπτεται τυχαία πρέπει πάντα να γίνεται έλεγχος 
για ορμονική υπερέκκριση με μετρήσεις προλακτίνης και IGF-1 (αλλά και του άξονα 
της ACTH όταν υπάρχει κλινική υποψία συνδρόμου περίσσειας γλυκοκορτικοειδών), 
καθώς και αποκλεισμός υποϋποφυσισμού με μετρήσεις ελεύθερης Τ4, TSH, LH, FSH, 
τεστοστερόνης/οιστραδιόλης και πρωινής κορτιζόλης16.

Σε κάθε ασθενή με σημεία και συμπτώματα υποφυσιακής νόσου πρέπει να διενερ-
γείται απεικονιστικός έλεγχος υποθαλαμο-υποφυσιακού συστήματος με μαγνητική 
τομογραφία με τη χορήγηση γαδοληνίου, η οποία παρέχει ακριβείς πληροφορίες 
για το περιεχόμενο του τουρκικού εφιππίου, το οπτικό χίασμα και τις οπτικές οδούς, 
το μίσχο της υπόφυσης και τους σηραγγώδεις κόλπους1,11. Στην Τ1 ακολουθία, τα 
αδενώματα συνήθως εμφανίζουν χαμηλής ή ίσης έντασης σήμα με τη φυσιολογική 
υπόφυση17. Μετά από τη χορήγηση σκιαστικού, το αδένωμα συνήθως παραμένει 
με χαμηλής έντασης σήμα, λόγω του ότι η σκιαγράφηση του φυσιολογικού υποφυ-
σιακού ιστού γίνεται νωρίτερα και είναι πιο έντονη18. Η αξονική τομογραφία είναι 
χρήσιμη για την απεικόνιση επασβεστώσεων στην περίπτωση κρανιοφαρυγγιώμα-
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τος1,11. Διαφορική διάγνωση πρέπει να γίνεται και από άλλες νεοπλασματικές (όπως 
μηνιγγιώματα, χορδώματα, μεταστατικοί όγκοι) ή μη νεοπλασματικές βλάβες (όπως 
κύστες Rathke, επιδερμοειδείς ή αραχνοειδείς κύστες, αλλά και από ανευρύσματα, 
υποφυσίτιδα ή κοκκιωματώδεις νόσους)1,11.

Λόγω κατάργησης της ανασταλτικής δράσης των ντοπαμινεργικών νευρώνων 
στα λακτοτρόφα κύτταρα του προσθίου λοβού της υπόφυσης από τον αδένωμα, 
το 1/3 των NFPA συνοδεύεται από υπερπρολακτιναιμία19. Είναι πολύ σημαντική η 
διαφορική διάγνωση των NFPA από τα προλακτινώματα, λόγω της ικανοποιητικής 
απάντησης των τελευταίων στους αγωνιστές ντοπαμίνης. Δεδομένα από παλιότερες 
μελέτες καταδεικνύουν ότι τιμές προλακτίνης ορού >8.000 mU/l είναι συμβατές με 
προλακτίνωμα, ενώ <3.000 mU/l είναι αποτέλεσμα πίεσης μίσχου (“stalk effect”) 
από NFPA. Ενδιάμεσες τιμές ήταν ενδεικτικές και των δύο καταστάσεων20. Εντούτοις 
μελέτη 226 ιστολογικά επιβεβαιωμένων NFPA, έδειξε ότι το 98,7% είχαν επίπεδα 
προλακτίνης <2000 mU⁄ l (φυσικολογικές τιμές 0-450 για άνδρες και 0-600 για τις 
γυναίκες), παρέχοντας ένα αρκετά ασφαλές όριο, πάνω από το οποίο πρέπει να 
τίθεται η υπόνοια προλακτινώματος19.

4. ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ο βασικός στόχος της θεραπείας είναι η διατήρηση ή η αποκατάσταση της οπτικής 

οδού και ο επαρκής έλεγχος του μεγέθους του όγκου. Η διασφηνοειδική αφαίρεση 
του αδενώματος αποτελεί τη θεραπεία εκλογής σε ασθενείς με διαταραχές των 
οπτικών πεδίων, μιας και οδηγεί σε άμεση αποσυμπίεση του οπτικού νεύρου και 
βελτίωση της οπτικής λειτουργίας στο 80% των περιπτώσεων1,11,12,21. Η μεταβολή αυτή 
είναι εμφανής από τους πρώτους 3 μήνες της θεραπείας22 και η βελτίωση μπορεί να 
συνεχιστεί για περισσότερο από 1 έτος21. Η διακρανιακή προσπέλαση προτιμάται 
μόνο για μεγάλα πολύπλοκα υπερεφιππιακά αδενώματα11.

Υποτροπή του μεγέθους του αδενώματος μετεγχειρητικά παρατηρείται συνή-
θως στο 20-50% των ασθενών, ενώ σημαντικά μικρότερο είναι το ποσοστό αυτό 
όταν δεν υπάρχει υπόλειμμα23,24. Ανεξάρτητοι παράγοντες υποτροπής φαίνεται να 
αποτελούν η επέκταση του αδενώματος στο σηραγγώδη κόλπο και το μέγεθος της 
υπερεφιππικής επέκτασης του υπολειπόμενου όγκου μετεγχειρητικά24. Αναδρομική 
μελέτη 114 NFPA στη Βόρεια Ελλάδα έδειξε μετεγχειρητικό υπόλειμμα στο 81% 
των περιπτώσεων που χειρουργήθηκαν και υποτροπή του αδενώματος στο 58%12, 
αν και έχει αναφερθεί σταθερό μέγεθος υπολείμματος μέχρι και στο 90% ασθενών 
με χειρουργηθέν μακροαδένωμα25. Ο ρόλος της προφυλακτικής ακτινοθεραπείας 
μετεγχειρητικά αμφισβητείται, αφού ακόμα και μετά από προφυλακτική ακτινοβολία 
αναφέρεται υποτροπή μέχρι το 36% των περιπτώσεων11.

Ενδείξεις χειρουργικής επέμβασης, αποτελούν η προσβολή των οφθαλμοκινητικών 
νεύρων ή σπάνια άλλες νευρολογικές διαταραχές αποδιδόμενες σε πιεστικά φαινό-
μενα, η πίεση του οπτικού νεύρου ή του χιάσματος με έκπτωση οπτικών πεδίων και η 
υποφυσιακή αποπληξία16. Σχετικές ενδείξεις αποτελούν: η κλινικά σημαντική αύξηση 
του μεγέθους, η απώλεια ενδοκρινούς λειτουργίας, η επαφή με το οπτικό χίασμα σε 
γυναίκα που επιθυμεί εγκυμοσύνη και οι εμμένουσα κεφαλαλγία16. Η χειρουργική 
εξαίρεση του αδενώματος μπορεί να συνοδευτεί και από βελτίωση των κεφαλαλγιών 
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ως και 88%12. Πάντως, η ανεπάρκεια υποφυσιακών ορμονών συνήθως εξακολουθεί 
να παραμένει μετά το χειρουργείο και συγκεκριμένα αναφέρονται ποσοστά 80% 
για την GH, 60% για τις γοναδοτροπίνες και 20% για την TSH και ACTH11. Στοιχεία 
από ελληνική μελέτη έδειξαν αύξηση του ποσοστού υποφυσιακής ανεπάρκειας και 
αποίου διαβήτη μετεγχειρητικά12, γεγονός που καταδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο της 
εμπειρίας και εξειδίκευσης του νευροχειρουργού. Οι ασθενείς με χειρουργηθέντα 
NFPA χρήζουν μακράς διάρκειας παρακολούθησης. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι 
ασθενείς με NFPA χρήζουν στενής παρακολούθησης μετεγχειρητικά ακόμα και μετά 
από 10 έτη, ειδικά εκείνοι με μετεγχειρητικό υπόλειμμα, αφού το 20% παρουσίασε 
υποτροπή μετά από 10 έτη26.

Εναλλακτικές μορφές θεραπείας αποτελούν η ακτινοχειρουργική (γ-knife ή 
cyberknife), οι αγωνιστές ντοπαμίνης και τα ανάλογα σωματοστατίνης (SSA). Η 
πρώτη κερδίζει συνεχώς έδαφος έναντι της συμβατικής ακτινοθεραπείας, μιας και 
χαρακτηρίζεται από τη χορήγηση της δόσης σε μια συνεδρία και από ελάττωση 
ακτινοβόλησης των ιστών πέριξ του όγκου1,11. Η εφαρμογή της πιθανόν να συμβάλλει 
σε έλεγχο του υπολείμματος στο 90% των περιπτώσεων11. Οι αγωνιστές ντοπαμίνης 
χορηγήθηκαν στο παρελθόν λόγω της έκφρασης υποδοχέων ντοπαμίνης (τύπου 2) 
στα περισσότερα NFPA, με μικρή όμως αποτελεσματικότητα (αναφέρεται ελάττωση 
κατά 10-62% του μεγέθους στο 8-45% των περιπτώσεων)1,11,16. Παρομοίως, οι SSA 
έχουν χορηγηθεί λόγω της έκφρασης των υποδοχέων τύπου 2 και 3 (SSTR2 και SSTR3) 
από τα NFPA. Μείωση μεγέθους αναφέρεται στο 5-25%, σταθερότητα στο 83% και 
αύξηση στο 12%1,11,16.

5. ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
Σχετικά με τη φυσική πορεία της νόσου των ασθενών με NFPA που δεν αντιμε-

τωπίζονται χειρουργικά δεν υπάρχουν μεγάλες προοπτικές μελέτες σχετικές με το 
θέμα. Γενικά, τα μικροαδενώματα σπάνια αυξάνουν σε μέγεθος (0-12,5%), ενώ το 
ποσοστό των ασθενών με μη λειτουργικό μακροαδένωμα που παρουσιάζουν αύξηση 
ανέρχεται σε 7-51% και αυξάνεται με το χρόνο παρακολούθησης11,12,27. Πρόσφατη 
μετα-ανάλυση 11 μελετών με μέσο χρόνο παρακολούθησης 3,9 έτη (εύρος 1-15) 
έδειξε ότι ο αριθμός εμφάνισης περιστατικών αύξησης όγκου και νέας ενδοκρινι-
κής δυσλειτουργίας ήταν 5,8 και 2,4 ανά 100 ανθρωποέτη αντίστοιχα. Μεγαλύτερη 
τάση αύξησης μεγέθους παρατηρήθηκε για τα μακροαδενώματα σε σύγκριση με τα 
μικροαδενώματα (12,5 έναντι 3,3 ανά 100 ανθρωποέτη αντίστοιχα). Οι περιπτώσεις 
εμφάνισης υποφυσιακής αποπληξίας και επιδείνωσης των οπτικών πεδίων είναι 
σπάνιες (0,2 και 0,7 περιπτώσεις ανά 100 ανθρωποέτη αντίστοιχα). Πάντως, η μετα-
ανάλυση αυτή χαρακτηρίστηκε από σημαντική ετερογένεια μεταξύ των μελετών 
που συμπεριλήφθησαν28. Η πιθανότητα υποφυσιακής αποπληξίας είναι 10-20% στα 
5-13 έτη παρακολούθησης29,30.

Σε ασθενείς στους οποίους επιλέγεται απλή παρακολούθηση συνιστάται απει-
κονιστικός έλεγχος αρχικά στους 6 μήνες στην περίπτωση των μακροαδενωμάτων 
και στους 12 μήνες για τα μικροαδενώματα και, αν το μέγεθος παραμένει σταθερό, 
συνιστάται επανέλεγχος σε 1 έτος για τα μακροαδενώματα και σε 1-2 για τα μικροαδε-
νώματα για τα επόμενα 3 έτη. Σε περίπτωση σταθερότητας του μεγέθους, ο μετέπειτα 
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απεικονιστικός έλεγχος μπορεί να πραγματοποιείται ανά 2 έτη για τα επόμενα 6 έτη 
και κατόπιν ανά 5 ετία επ’αόριστον16.
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