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Πολλαπλή ανεπάρκεια προσθίου λοβού 
της υπόφυσης: Απεικονιστικά ευρήµατα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
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Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η απεικονιστική εξέταση εκλογής για την µελέτη του Υποθαλαµο-Υποφυσιακού 
άξονα (ΥΥΑ) είναι η Μαγνητική Τοµογραφία (ΜΤ). Η µέθοδος αυτή µε την 
χρήση συµβατικών ακολουθιών εκτιµά τα µορφολογικά χαρακτηριστικά και το 
µέγεθος του αδένα της υπόφυσης, ενώ µε την χρήση ακολουθιών µεταφοράς 
µαγνήτισης (ΜΤ) παρέχει πληροφορίες ως προς την εκκριτική δραστηριότητα 
του αδένα. 
 Η επίπτωση ανεπάρκειας αυξητικής ορµόνης (GH) εκτιµάται 1/4000 – 1/10000. 
Η µεµονωµένη ανεπάρκεια GH (ΙGHD) πού είναι και η πιο συχνή είναι συνήθως 
σποραδική ή ιδιοπαθής. Η γενετικά προσδιορισµένη ΙGHD οφείλεται κυρίως 
σε µεταλλάξεις της οµάδας των GH γονιδίων τα οποία κωδικοποιούν το GH 
πεπτίδιο το οποίο παράγεται από τα σωµατοτρόφα κύτταρα της αδενουπόφυ-
σης. Η πολλαπλή αδενουποφυσιακή ανεπάρκεια (CPHD) κατά την οποία υπάρ-
χει ανεπάρκεια GH και ανεπάρκεια µίας τουλάχιστο άλλης αδενουποφυσιακής 
ορµόνης είναι λιγότερο συχνή. Η γενετικά προσδιορισµένη CPHD οφείλεται 
κυρίως σε µεταλλάξεις γονιδίων που προσδιορίζουν µια ποικιλία µεταγραφικών 
παραγόντων (Hesx1, Lhx3, Lhx4, Prop1 και Pit-1) οι οποίοι εµπλέκονται στην 
οργανογένεση της υπόφυσης.
 Η ΜΤ του ΥΥΑ περιλαµβάνεται συστηµατικά στην µελέτη ασθενών µε ανε-
πάρκεια GH, καθώς επιτρέπει την εκτίµηση της µορφολογίας και την µέτρηση 
του ύψους του αδένα της υπόφυσης το οποίο πριν το τέλος της αύξησης φαίνε-
ται να συσχετίζεται µε την παραγωγή GH. To πρωτόκολλο ΜΤ περιλαµβάνει Τ1 
ακολουθίες πριν και µετά την ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού, σε στεφανιαίο 
και οβελιαίο επίπεδο. ∆υναµικός έλεγχος µετά ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφι-
κού πραγµατοποιείται για την µελέτη της αιµάτωσης της υπόφυσης.
 Οικογενής CPHD: στην πλειονότητα των περιπτώσεων οφείλεται σε µεταλ-
λάξεις των γονιδίων Prop1 και Pit-1. Μεταλλάξεις του γονιδίου Pit-1 προκαλούν 
ανεπάρκεια GH, προλακτίνης (PRL) και θυρεοτρόπου ορµόνης (TSH) ενώ σε 
µεταλλάξεις του γονιδίου Prop1 παρατηρείται επιπλέον ανεπάρκεια γοναδοτρο-
πινών (LH, FSH) και σε σποραδικές περιπτώσεις ανεπάρκεια κορτικοτρόπου ορ-
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µόνης (ACTH). Η µετάλλαξη του γονιδίου Prop-1 αποτελεί την πιο συχνή αιτία 
οικογενούς CPHD και σε αυτές τις περιπτώσεις ο αδένας της υπόφυσης µπορεί 
να απεικονίζεται φυσιολογικός, υποπλαστικός ή διογκωµένος. Στη τελευταία πε-
ρίπτωση σε ακολουθίες Τ1 µετά ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού αναδεικνύε-
ται µεταξύ προσθίου και οπισθίου λοβού της υπόφυσης µη αγγειοβριθής µάζα 
ενώ σε οβελιαίες τοµές ο πρόσθιος λοβός της υπόφυσης και ο µίσχος αυτής 
απωθούνται προς τα εµπρός. Σε στεφανιαίες τοµές, σε αντίθεση µε την απεικό-
νιση των αδενωµάτων της υπόφυσης, δεν παρατηρείται πλάγια µετατόπιση του 
µίσχου της υπόφυσης. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν αυτά τα απεικονιστικά ευρήµατα 
και δεδοµένα σε πειραµατόζωα τα οποία έχουν µετάλλαξη του Prop-1 γονιδίου 
µπορούµε να θεωρήσουµε ότι αυτή η µάζα προέρχεται από τον ενδιάµεσο 
λοβό της υπόφυσης. Η διογκωµένη υπόφυση παρατηρείται σε νεαρά άτοµα µε 
µετάλλαξη του Prop-1 γονιδίου, ενώ υποπλασία της υπόφυσης και εξαφάνιση 
της µάζας του ενδιάµεσου λοβού παρατηρείται σε άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας.
 Υποπλασία της υπόφυσης παρατηρείται επίσης και σε µεταλλάξεις των ΗESX1 
και LHX3 µεταγραφικών παραγόντων. Υπάρχει διαφωνία ως προς το αν η µε-
τάλλαξη ΗESX1 συνδυάζεται µε σεπτοοπτική δυσπλασία. ∆ύσκαµπτη αυχενική 
µοίρα της σπονδυλικής στήλης και ανωµαλία Chiari I έχουν παρατηρηθεί σε 
συνδυασµό µε µετάλλαξη LHX3.
 CPHD και παθολογική µορφολογία του ΥΥΑ ή σύνδροµο διακοπής της συνέ-
χειας του µίσχου της υπόφυσης (PSIS): Tο σύνδροµο PSIS χαρακτηρίζεται από 
υποπλασία της αδενουπόφυσης, απουσία ή υποπλασία του µίσχου της υπόφυ-
σης και έκτοπη θέση της νευρουπόφυσης στο επίπεδο του φαιού φύµατος του 
υποθαλάµου. Κατά τον δυναµικό έλεγχο µετά ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού, 
παρατηρείται αρτηριακού τύπου εµπλουτισµός τόσο σε περιπτώσεις απώντος 
όσο και σε περιπτώσεις υποπλαστικού µίσχου, στοιχείο το οποίο συνηγορεί 
υπέρ διακοπής του πυλαίου συστήµατος του ΥΥΑ. Η υποπλασία της υπόφυσης 
είναι συχνό εύρηµα και παρατηρείται στο 63-91% των περιπτώσεων µε απόντα 
µίσχο και σε 50% των περιπτώσεων µε υποπλαστικό µίσχο. Επιπλέον η CPHD 
είναι πιο συχνή σε άτοµα µε απόντα παρά σε άτοµα µε υποπλαστικό µίσχο. 
Η έκτοπη νευρουπόφυση θεωρείται ειδικός δείκτης µόνιµης ανεπάρκειας GH 
µόνο σε ασθενείς µε απόντα µίσχο. Επανεκτίµηση κατά το τέλος της ανάπτυξης 
ασθενών µε έκτοπη νευρουπόφυση και απόντα µίσχο έδειξε πλήρη ανεπάρκεια 
GH (GH <5µg/L σε δύο φαρµακολογικές δοκιµασίες πρόκλησης).
 Υπάρχουν τρεις επικρατούσες θεωρίες σχετικά µε το σύνδροµο PSIS: 1) σύµ-
φωνα µε την θεωρεία του τραυµατισµού, διατοµή του µίσχου µπορεί να επέλθει 
σε άτοµα που γεννιούνται µε ισχιακή προβολή. Η διατοµή του µίσχου οδηγεί σε 
ισχαιµική νέκρωση του αδένα της υπόφυσης και φλεβικό έµφρακτο της εγγύς 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΛΟΒΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ



-301-

µοίρας του µίσχου της υπόφυσης. Σε δεύτερο χρόνο το κολόβωµα του µίσχου 
αναγεννάτε και αναπτύσσεται έκτοπος οπίσθιος λοβός στο επίπεδο του φαιού 
φύµατος του υποθαλάµου. 2) σύµφωνα µε την θεωρεία της υποξαιµίας, ισχαιµί-
ας, η περιγεννητική ασφυξία µπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή της µικροκυκλο-
φορίας και έµφρακτο του µίσχου. 3) σύµφωνα µε την θεωρεία της συγγενούς 
ανωµαλίας, το σύνδροµο PSIS θεωρείται συγγενής ανωµαλία η οποία µπορεί 
να συνοδεύεται από συγγενείς ανωµαλίες του εγκεφάλου. Από τις τρεις θεωρί-
ες η περισσότερο αποδεκτή είναι η θεωρεία της συγγενούς ανωµαλίας καθώς 
σύνδροµο PSIS έχει παρατηρηθεί και σε παιδιά χωρίς ιστορικό περιγεννητικού 
τραυµατισµού ή ασφυξίας. 
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