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Πολλαπλή ανεπάρκεια του προσθίου 
λοβού της υπόφυσης - Αντιµετώπιση. 

Ανεπάρκεια ACTH
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Ενδοκρινολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Περίπτωση ασθενούς

Γυναίκα ασθενής, ηλικίας 55 ετών, υποβάλλεται σε βιοψία ήπατος λόγω χρόνιας 
ιογενούς ηπατίτιδας. ∆ύο ώρες αργότερα παρουσιάζει εµµέτους, προοδευτι-
κή αδυναµία, πτώση της αρτηριακής πίεσης και ελαφρά σύγχυση. ∆έκα ώρες 
αργότερα εµφανίζει σπασµούς και ακολουθεί πλήρης απώλεια των αισθήσεων. 
Στον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώνεται σοβαρή υπονατριαιµία (118meq/L) µε 
φυσιολογικό κάλιο και ασβέστιο και γλυκόζη αίµατος στα κατώτερα φυσιολογικά 
όρια (70mg/dl). Χορηγούνται υγρά, ηλεκτρολύτες, κορτιζόλη και αντιεπιληπτικά. 
Τριάντα εξη ώρες αργότερα η ασθενής έχει συνέλθει και διακοµίζεται στην 
Ενδοκρινολογική κλινική. 
 Η ασθενής είχε παιδική εµφάνιση, το ύψος της ήταν 115,5 εκ. (σηµαντικά κάτω 
από την 5η εκατοστιαία θέση για νεαρές γυναίκες), ανάπτυγµα χεριών 119 εκ., 
περίµετρο κεφαλής 51 εκ. και ζύγιζε 27 κιλά. Τα δευτερογενή χαρακτηριστικά 
του φύλου απουσίαζαν (εικόνα προηβικού κοριτσιού) και στις µασχάλες υπήρ-
χαν 4-5 µεγάλες καστανές τρίχες. Η όσφρηση ήταν φυσιολογική και το δέρµα 
λεπτό και ωχρό. Η αρτηριακή πίεση και ο καρδιακός ρυθµός ήταν φυσιολογικά. 
Από το κληρονοµικό αναµνηστικό σηµειώνεται η απουσία ιστορικού ενδοκρινο-
πάθειας στην οικογένεια. 
 Ο συνήθης εργαστηριακός έλεγχος έδειξε ελαφρά υπονατριαιµία (132meq/L), 
ελαφρά αναιµία (Ht33,5%, Hb11,7gr), και αυξηµένα επίπεδα τρανσαµινασών 
(SGOT=75U/L, SGPT=58U/L). Τα βασικά επίπεδα της ACTH πλάσµατος ήταν 
φυσιολογικά (40 pg/ml) πλην όµως δυσανάλογα χαµηλά για τα επίπεδα της 
κοριζόλης ορού (4,8 µg/dl) και δεν µεταβλήθηκαν σηµαντικά (50 pg/ml) στη 
δοκιµασία µετοπυρόνης (750mg από το στόµα). Οι βασικές τιµές κορτιζόλης 
και DHEA-S ήταν χαµηλές (50 µg/dl) και δεν απάντησαν φυσιολογικά (52 µg/dl) 
στην διέγερση µε κορτικοτροφίνη ενώ τα χαµηλά επίπεδα της αλδοστερόνης 
πλάσµατος (10 pg/ml) αυξήθηκαν σηµαντικά (288 pg/ml). Τα ανωτέρω στοιχεία 
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τεκµηριώνουν τη διάγνωση της δευτεροπαθούς επινεφριδιακής ανεπάρκειας.
 Η ΜRI της περιοχής του τουρκικού εφιππίου έδειξε τουρκικό εφίππιο µε ελατ-
τωµένες διαστάσεις και σµίκρυνση του µεγέθους της υπόφυσης. 
 Η βραχυσωµία, η µή απάντηση της αυξητικής ορµόνης στη δοκιµασία γλυκα-
γόνης και τα χαµηλά επίπεδα της IGF-1 ορού ήταν δηλωτικά ανεπάρκειας της 
αυξητικής ορµόνης. Οι χαµηλές βασικές τιµές των γοναδοτροφινών, η απουσία 
απάντησης τους στη δοκιµασία διέγερσης µε GnRH και τα µη ανιχνεύσιµα επί-
πεδα οιστρογόνων τεκµηρίωσαν την παρουσία και υπογοναδοτροφικού υπογο-
ναδισµού. Οµοίως ο εργαστηριακός έλεγχος τεκµηρίωσε την ανεπάρκεια των 
θυρεοειδοτρόφων και λακτοτρόφων κυττάρων. 
 Η µοριακή ανάλυση έδειξε ότι υπήρχε σηµειακή µετάλλαξη στο γονίδιο 
PROP-1. 
 Συµπερασµατικά, πρόκειται για µια ενήλικη ασθενή µε συνδυασµένη ανεπάρ-
κεια ορµονών της υπόφυσης που εκδήλωσε οξεία δευτεροπαθούς επινεφριδια-
κή ανεπάρκεια. 

Στοιχεία παθοφυσιολογίας σχηµατισµού και λειτουργίας του ΠΛΥ

Ως πολλαπλή ανεπάρκεια υποφυσιακών ορµονών (combined pituitary hormone 
deficiency) ορίζεται η ανεπάρκεια δύο τουλάχιστον ορµονών της υπόφυσης. 
Οικογενείς και σποραδικές περιπτώσεις πολλαπλής ανεπάρκειας ορµονών της 
αδενοϋπόφυσης έχουν αποδοθεί σε µεταβολές του µορίου του POU1F1 (είναι 
γνωστό και ως Pit-1 που είναι ο αντίστοιχος µεταγραφικός παράγοντας στον πο-
ντικό), ενός ειδικού για την υπόφυση µεταγραφικού παράγοντα1,2 και πρόσφατα 
του PROP-1 (Prophet of Pit-1) 3,4. 
 Η ανάπτυξη του πρόσθιου λοβού της υπόφυσης κατά την εµβρυϊκή ζωή, ακο-
λουθεί µια σειρά διαδοχικών σταδίων που καθορίζουν την εµφάνιση, πολλαπλα-
σιασµό και διαφοροποίηση των κυτταρικών οµάδων που την συνθέτουν. Στην 
αδενοϋπόφυση πέντε διακριτές κατηγορίες ορµονοεκκριτικών κυττάρων προέρ-
χονται από ένα κοινό προγονικό κύτταρο. Η µοριακή ανάλυση έχει αποκαλύψει 
την παρουσία ειδικών µεταγραφικών παραγόντων που ελέγχουν τα αναφερθέ-
ντα στάδια διαµόρφωσης και λειτουργίας της αδενοϋπόφυσης (Σχήµα 1).
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Σχήμα 1. Σχηματική απεικόνιση της εμβρυογένεσης και κυτταρικής διαφοροποίησης 

του πρόσθιου λοβού της υπόφυσης. Ενδεικτικά σημειώνονται οι μεταγρα- φικοί 
παράγοντες που συμμετέχουν στα διάφ ορα στάδια εξέλιξης. 

Κατά την εµβρυική ανάπτυξη της υπόφυσης, τα κορτικοτρόφα κύτταρα είναι τα 
πρώτα τα οποία υφίστανται τελική διαφοροποίηση5. Στον ποντικό εµφανίζονται 
την 12,5 εµβρυική ηµέρα και οι µοριακοί µηχανισµοί που ρυθµίζουν τη διαφορο-
ποίηση τους προϋποθέτουν τη δράση καθολικής δράσης µεταγραφικών παρα-
γόντων όπως επίσης και µεταγραφικών παραγόντων µε εκλεκτική δράση στην 
υπόφυση ή/και τα κορτικοτρόφα κύτταρα5. 

Tpit µεταγραφικός παράγοντας

Ενας από τους πρώτους ρυθµιστές της ανάπτυξης της υπόφυσης είναι ο µε-
ταγραφικός παράγοντας Pitx-1 ο οποίος προκαλεί αντιγραφή του γονιδίου της 
προπιοµελανοκορτίνης (POMC)6. Εκφράζεται νωρίς κατά τη διαµόρφωση του 
θύλακα του Rathke7 και συνεχίζει την έκφραση του στα κύτταρα της υπόφυ-
σης µετά τη γέννηση8. Ο Pitx-1 ενεργοποιεί την έκφραση αρκετών γονιδίων 
στην υπόφυση όπως της POMC, της FSHβ, της LHβ, του GnRH υποδοχέα, της 
TSHβ, της προλακτίνης και της αυξητικής ορµόνης, σε συνεργασία µε άλλους 
αυξητικούς παράγοντες ειδικούς για κάθε κατηγορία κυττάρων. 
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 Ενώ όµως ο Pitx-1 σηµατοδοτεί την καταβολή του στοµατικού έξω βλαστικού 
δέρµατος της υπόφυσης και εκφράζεται σε όλα τα κύτταρα της υπόφυσης, ένας 
άλλος αυξητικός παράγοντας, ο Tpit, αναγνωρίστηκε ως µεταγραφικός συνερ-
γάτης του στην ειδική ιστική ενεργοποίηση του POMC γονιδίου9. Η έκφραση 
του TPIT γονιδίου περιορίζεται στα κορτικοτρόπα και µελανινοτρόπα κύττα-
ρα10. Η έκφραση του προηγείται, µερικές ώρες, της έκφρασης του γονιδίου της 
POMC και είναι σηµαντικός για την τελική διαφοροποίηση των κορτικοτρόφων 
κυττάρων. Για την µεταγραφή του POMC γονιδίου απαιτείται αλληλεπίδραση 
του Tpit µε τον Pitx-1 και τον µεταγραφικό παράγοντα NeuroD1/b211. Η συστρά-
τευση του Tpit µε SRC συνενεργοποιητές ενισχύει την εξαρτώµενη από τον Tpit 
µεταγραφή του POMC γονιδίου12. 
 Επειδή η έκφραση του Tpit περιορίζεται στα κύτταρα που εκφράζουν την 
POMC, σηµειακές µεταλλάξεις του γονιδίου του οδηγούν σε συγγενή µεµο-
νωµένη ανεπάρκεια της ACTH13,14 που κλινικά εκδηλώνεται στη νεογνική ηλικία. 
Πρόκειται για σπάνια κληρονοµούµενη, µε τον υπολειπόµενο χαρακτήρα, διατα-
ραχή η οποία είναι κλινικά οµοιογενής. Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρήθηκε 
νεογνική υπογλυκαιµία και στις µισές παρατεταµένος χολοστατικός ίκτερος. Τα 
επίπεδα της ACTH και της κορτιζόλης πλάσµατος είναι χαµηλά και δεν αυξά-
νουν µετά διέγερση µε CRH. Οι γονείς, ετεροζυγώτες φορείς της διαταραχής, 
δεν παρουσιάζουν κλινική επινεφριδιακή ανεπάρκεια. 
 

Hesx1 µεταγραφικός παράγοντας

Το γονίδιο HESX1 είναι µέλος της οµάδας των οµοδιµερών homeobox γονιδίων 
και είναι σηµαντικό για τη ανάπτυξη του πρόσθιου εγκεφάλου και της υπόφυσης. 
Εκφράζεται ως προάγγελος της ανάπτυξης του θύλακα του Rathke. Σηµειακές 
µεταλλάξεις του HESX-1 γονιδίου στον άνθρωπο συνοδεύεται από δυσπλασία 
της µέσης γραµµής του εγκεφάλου (septo-optic dysplasia) µε κλινική εκδήλωση 
την κλασσική τριάδα: υποπλασία του οπτικού νεύρου, νευροανατοµικές ανωµα-
λίες της µέσης γραµµής και ανεπάρκεια της υπόφυσης λόγω υποπλασίας της15. Η 
έκφραση του HESX-1 γονιδίου προηγείται της έκφρασης των γονιδίων PROP-1 
and PIT-1 γι αυτό και οι συνέπειες της διαταραχής του είναι εκτενέστερες. 
 Στον άνθρωπο, έχουν περιγραφεί 5 περιπτώσεις σποραδικών σηµειακών µε-
ταλλάξεων του HESX1 γονιδίου. Στις 4, ο φαινότυπος χαρακτηριζόταν από σο-
βαρή δυσπλασία της µέσης γραµµής και κλινική εικόνα που κυµαινόταν από 
πολλαπλή υποφυσιακή ανεπάρκεια έως µεµονωµένη έλλειψη αυξητικής ορµό-
νης. Στην 5η, που οφειλόταν σε νέα σποραδική σηµειακή µετάλλαξη, η πολ-
λαπλή ανεπάρκεια αυξητικής ορµόνης, προλακτίνης, TSΗ και γοναδοτροπινών 
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συνοδεύτηκε από ανεπάρκεια της ACTH16. Η MRI έδειξε υποπλαστική υπόφυση, 
έκτοπο οπίσθιο λοβό και υποπλασία του αριστερού οπτικού νεύρου. 

Pit-1 µεταγραφικός παράγοντας

Ο Pit-1 είναι ο πρώτος ειδικός για την υόφυση µεταγραφικός παράγοντας που 
περιγράφηκε στον ποντικό και τον άνθρωπο. Ανήκει στην POU οικογένεια των 
µεταγραφικών παραγόντων και η έκφραση του περιορίζεται στον πρόσθιο λοβό 
της υπόφυσης όπου ρυθµίζει την έκφραση αρκετών γονιδίων. Είναι µια πρωτείνη 
µε 290 αµινοξέα και περιλαµβάνει 3 κύριες περιοχές. Η αµινοτελική ασκεί τη 
µεταγραφική δράση ενώ οι άλλες δύο (POU-S και POU-H) επηρεάζουν τη 
σύνδεση µε το DNA. 
 Ο παράγοντας αυτός είναι απαραίτητος όχι µόνο για τη ρύθµιση της έκφρα-
σης των γονιδίων αλλά και την ανάπτυξη των σωµατοτρόπων, λακτοτρόπων και 
θυρεοειδοτρόπων κυττάρων17. Σηµειακές µεταλλάξεις του PIT-1 γονιδίου συνο-
δεύονται από ανεπάρκεια της αυξητικής ορµόνης, της προλακτίνης και της TSH. 
Ο επιπολασµός των µεταλλάξεων του PIT1 γονιδίου στη πολλαπλή υποφυσια-
κή ορµονική ανεπάρκεια γενικά υπολογίζεται στο 3,8% ενώ στις περιπτώσεις µε 
οικογενή υποφυσιακή ανεπάρκεια ανέρχεται στο 25%18. Η κλινική εικόνα των 
σηµειακών µεταλλάξεων του PIT1 γονιδίου παρουσιάζει φαινοτυπική ετερογένεια. 
Περιγράφηκαν περιπτώσεις όπου η ανεπάρκεια της TSH και της προλακτίνης 
εκδηκλώθηκαν στην δεύτερη και σπανιότερα την τρίτη δεκαετία18. Η ανεπάρκεια 
του Pit1 δεν συνοδεύεται από διαταραχή στην έκκριση της ACTH. Επειδή ο κλι-
νικός φαινότυπος σε ασθενείς µε µεταλλάξεις των γονιδίων των µεταγραφικών 
παραγόντων Pit και Prop1 µπορεί να είναι ο ίδιος στην φάση της διάγνωσης, 
η µοριακή ανάλυση είναι ιδιαίτερα χρήσιµη. Η µετάλλαξη του PROP1 γονιδίου 
πρέπει να συνοδεύεται από την ανάγκη παρακολούθησης του ασθενούς για τον 
έγκαιρο εντοπισµό επινεφριδιακής ανεπάρκειας κάτι µη αναγκαίο σε µεταλλάξεις 
του PIT1 γονιδίου. Σε ασθενείς µε ανεπάρκεια του Pit1 στους οποίους δόθηκε 
λανθασµένα θεραπεία υποκατάστασης µε κορτιζόλη, η µεταγενέστερη διακοπή 
της κορτιζόλης συνοδεύτηκε από φυσιολογική λειτουργία του H-P-A άξονα. 

Prop1 µεταγραφικός παράγοντας

Ο Prop-1 είναι ένας οµοδιµερής µεταγραφικός παράγοντας ο οποίος εκφράζε-
ται ειδικά στα κύτταρα της υπόφυσης κατά την εµβρυϊκή περίοδο της ζωής και 
φαίνεται να είναι απαραίτητος για την έκφραση του µεταγραφικού παράγοντα 
Pit13. Ο Prop1 ενέχεται στην οντογένεση, διαφοροποίηση και λειτουργία των 
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σωµατιοτρόπων, λακτοτρόπων, θυρεοειδοτρόπων και πιθανώς των γοναδοτρό-
πων κυττάρων της υπόφυσης19. Ο ανθρώπινος Prop1 αποτελείται από 226 αµι-
νοξέα και στην οµοδιµερή περιοχή περιλαµβάνονται τα αµινοξέα στις θέσεις 
69-12820. Το ανθρώπινο PROP1 γονίδιο κλωνοποιήθηκε το 1998 και περιλαµβά-
νει 3 εξόνια που κωδικοποιούν µια πυρηνική πρωτεϊνη η οποία εκφράζεται στην 
αναπτυσσόµενη υπόφυση και αποτελείται από 223 αµινοξέα. 
 Ο Prop1 ανήκει στην οικογένεια των συζυγών (paired-type) µεταγραφικών πα-
ραγόντων. Είναι απαραίτητος για να ενεργοποιήσει γονίδια που είναι αναγκαία 
για την δηµιουργία των τεσσάρων κυτταρικών σειρών, των γοναδοτρόπων, των 
σωµατοτρόπων, των λακτοτρόπων και των θυρεοειδοτρόπων. Μείωση της έκ-
φρασης του HESX1 γονιδίου, στην αναπτυσσόµενη αδενοϋπόφυση, συνδυάζεται 
µε αύξηση της έκφρασης του PROP1 γονιδίου και την πρόοδο της ανάπτυξης 
της. Η ανωτέρω χρονική αλληλουχία στην έκφραση των δύο γονιδίων υποδη-
λώνει ότι η έκφραση του πρώτου είναι ουσιώδης για την αποτελεσµατικότητα 
της λειτουργίας του δευτέρου. Το PROP1 γονίδιο ενεργεί ως ενεργοποιητής ενώ 
το HESX1 γονίδιο ως ανασταλτής. Και τα δύο γονίδια µπορούν να συνδέονται 
αποτελεσµατικά σε µια σαφώς περιγραφείσα παλινδοµική θέση. 
 Η πρώτη σηµειακή µετάλλαξη του ΡROP1 γονιδίου παρατηρήθηκε στον βρα-
χύσωµο ποντικό Ames και χαρακτηρίζεται από S83P αντικατάσταση3. Στον άν-
θρωπο έχουν περιγραφεί επτά διαφορετικές σηµειακές µεταλλάξεις του γονι-
δίου εντός της οµοδιµερούς περιοχής ή εκτός αυτής αλλά σε θέσεις που την 
επηρεάζουν21. Η πλέον συχνή µετάλλαξη αφορά σε απάλειψη µιας βραχείας 
AG επανάληψης (301-302 delAG). Οι σηµειακές µεταλλάξεις στην οµοδιµερή 
περιοχή του ΡROP1 γονιδίου µεταβάλλουν την δοµή της πρώτης α-έλικας του 
µεταγραφικού παράγοντα και ελαττώνουν τη σύνδεση του µε τις αλληλουχίες-
στόχους στο DNA. Αυτό οδηγεί σε ελαττωµένη µεταγραφική δραστηριότητα 
η οποία ευθύνεται για την µη φυσιολογική έκφραση των γονιδίων που µεταγρά-
φονται από τον παράγοντα αυτό στη δεδοµένη χρονική στιγµή. Ο επιπολα-
σµός των µεταλλάξεων του PROP1 γονιδίου στις περιπτώσεις της συνδυασµένης 
υποφυσιακής ορµονικής ανεπάρκειας είναι ιδιαίτερα υψηλός συγκρινόµενος µε 
τον αντίστοιχο των µεταλλάξεων του PIT1 γονιδίου. Εκτιµάται ότι ανέρχεται στο 
40-50% των περιπτώσεων22 ενώ αντίστοιχα σε µια σειρά 15 ασθενών µετάλλαξη 
του PIT1 γονιδίου βρέθηκε µόνο σε µία23. 
 Στον κλινικό φαινότυπο των διαφόρων µεταλλάξεων του PROP-1 γονιδίου 
υπάρχει ποικιλοµορφία που αφορά την ηλικία εκδήλωσης της υποφυσιακής ανε-
πάρκειας24, 25 και την έκκριση της κορτιζόλης27. Άτοµα µε σηµειακές µεταλλάξεις 
που καταστέλλουν την έκφραση του γονιδίου παρουσιάζουν κλινική εικόνα παρό-
µοια µε εκείνη της ανεπάρκειας του Pit1 που χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια της 
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αυξητικής ορµόνης, της προλακτίνης της TSH και επιπρόσθετα ανεπάρκεια των 
γοναδοτροφινών28. Ενίοτε παρατηρείται και ανεπάρκεια της ACTH. 
 Ο φαινότυπος της διαταραχής κυµαίνεται από πλευράς χρόνου εκδήλωσης 
και έντασης της ανεπάρκειας. Η ανεπάρκεια της αυξητικής ορµόνης εκδηλώνε-
ται µεταξύ 2 και 15 ετών και στην ηλικία των 2-5 ετών µπορεί να εκδηλώνεται και 
ως µεµονωµένη ανεπάρκεια. Η ανεπάρκεια της TSH συνήθως καθυστερεί και 
εµφανίζε-ται µεταξύ 4 και 15 ετών. Η ανεπάρκεια των γοναδοτροφινών συνήθως 
γίνεται κλινικά αντιληπτή κατά την ενήβωση αλλά έχουν περιγραφεί περιπτώσεις 
µε κανονική ενήβωση και εγκατάσταση της ανεπάρκειας µεταξύ 15 και 22 ετών. 
Η ανεπάρκεια της ACTH δυνατόν να συνυπάρχει σε ένα περιορισµένο ποσο-
στό ασθενών µε ελαττωµατική δράση του Prop-1. Σε µία σειρά σειρά 9 ασθενών 
µε πολλαπλή υποφυσιακή ορµονική ανεπάρκεια, ανεπάρκεια της ACTH παρα-
τηρήθηκε στο 44% και εκδηλώθηκε κλινικά µεταξύ 12 και 46 ετών25. Σε περιορι-
σµένο αριθµό ασθενών, σηµειώνεται µια αυξητική τάση ανεπάρκειας της ACTH 
και της κορτιζόλης µε την ηλικία. Ανάλογη τάση δεν παρατηρείται στα Ames 
ποντίκια. Αυτό υποδηλώνει ότι πέρα από την ανεπάρκεια της ανάπτυξης των 
κορτικοτρόφων κυττάρων υπάρχει και άλλος(οι) µηχανισµός που συµµετέχει 
στην πρόκληση της επινεφριδιακής ανεπάρκειας. 
 Στο φαινότυπο της γενετικής διαταραχής του PROP1 γονιδίου, ενδιαφέρουσα 
είναι η απεικόνιση της υπόφυσης. Η πιο συχνή εικόνα στο MRI, είναι η υπο-
πλασία του αδένα26 που αποδίδεται σε πιθανή συµµετοχή του Prop1 στη δια-
φοροποίηση και τον πολλαπλασιασµό των διαφόρων κυτταρικών οµάδων της 
αδενοϋπόφυσης. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι σε ορισµένες περιπτώσεις 
παρατηρείται αύξηση του µεγέθους της υπόφυσης ακόµα και µε εξωεφιππιακή 
επέκταση ενώ δεν αποκλείεται και η φυσιολογική απεικόνιση της. Αύξηση του 
µεγέθους της υπόφυσης έχει περιγραφεί και σε µια περίπτωση συνδυασµένης 
υποφυσιακής ορµονικής ανεπάρκειας µε ελάττωµα του LHX3 γονιδίου. 
 Όπως προαναφέρθηκε, οι µεταλλάξεις του PROP1 γονιδίου είναι συχνότερες 
από τις µεταλλάξεις του PIT1 γονιδίου ως αιτία πολλαπλής υποφυσιακής ανεπάρ-
κειας29,24. Υποψία για την παρουσία αυτών των µεταλλάξεων πρέπει να εγείρεται 
σε κάθε άτοµο που παρουσιάζει, σε νεαρή ηλικία, πολλαπλή υποφυσιακή ανε-
πάρκεια ακόµα και σε εκείνους µε ενδο- ή υπερεφιππιακή βλάβη. Η ανεπάρκεια 
της αυξητικής ορµόνης και η απάντηση της µετά από χορήγηση GHRH ποικί-
λουν χωρίς να εξαρτώνται από τη θέση της µετάλλαξης. 

Κλινική παρουσίαση της επινεφριδιακής ανεπάρκειας
Η επινεφριδιακή ανεπάρκεια είναι σχετικά σπάνια κλινική εκδήλωση στην παι-
διακή και εφηβική ηλικία. Τα κλινικά συµπτώµατα και σηµεία µπορεί να είναι µη 
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ειδικά και η διάγνωση να διαλάθει. Στην περίπτωση αυτή η επινεφριδιακή ανε-
πάρκεια µπορεί να εκδηλωθεί ως οξύ ενδοκρινικό πρόβληµα µε κίνδυνο για τη 
ζωή του πάσχοντος. Οι ασθενείς µε οξεία εισβολή της επινεφριδιακής ανεπάρ-
κειας γενικά παρουσιάζουν αφυδάτωση, υπόταση, υπογλυκαιµία και διαταραχή 
του επιπέδου συνείδησης. Την οξεία εκδήλωση της επινεφριδιακής ανεπάρκειας 
συνήθως πυροδοτούν συνυπάρχου-σα λοίµωξη ή τραύµα χωρίς αυτό να είναι 
απαραίτητο. Η υπογλυκαιµία είναι περισσότερο συχνή στις µικρότερες ηλικίες. 
 Οι ασθενείς µε χρόνια (σχετικά αντιρροπούµενη) επινεφριδιακή ανεπάρκεια 
συνήθως παραπονούνται για χρόνια κόπωση, ανορεξία, ναυτία, εµέτους, απώ-
λεια βάρους και πολλές φορές για περιοδικά άτυπα κοιλιακά ενοχλήµατα. Η 
δευτεροπαθής επινεφριαδιακή ανεπάρκεια συνήθως συνοδεύεται από συµπτώ-
µατα και σηµεία ανεπάρκειας άλλων υποφυσιακών ορµονών στο πλαίσιο της 
πολλαπλής ανεπάρκειας. ∆ιαταραχές της ανάπτυξης, δευτεροπαθής υποθυρεο-
ειδισµός, καθυστέρηση της ενήβωσης και σπανίως πολυουρία-πολυδιψία (ανε-
πάρκεια της αντιδιουρητικής ορµόνης) συνιστούν το κλινικό φάσµα. 
 Στη δευτεροπαθή επινεφριδιακή ανεπάρκεια συχνότερα ευρήµατα από το 
συνήθη έλεγχο είναι η υπονατριαιµία και η υπογλυκαιµία. Το κάλιο είναι συ-
νήθως φυσιολογικό λόγω επάρκειας των αλατοκορτικοειδών µε δεδοµένη τη 
φυσιολογική λειοτυργία του συστήµατος ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης. 
Η υπονατριαιµία είναι αποτέλεσµα κατακράτησης ελεύθερου ύδατος στο νεφρό 
υπό την επίδραση της αντιδιουρητικής ορµόνης της οποίας η έκκριση δεν ανα-
στέλλεται από τη χαµηλή κορτιζόλη. 
 Η χαµηλή κορτιζόλη και η χαµηλή ACTH αίµατος αποτελούν χαρακτηρι-
στικά διαγνωστικά ευρήµατα της δευτεροπαθούς επινεφριδιακής ανεπάρκειας. 
Πρωϊνές τιµές κορτιζόλης αίµατος <3 µg/dl είναι δηλωτικές επινεφριδιακής ανε-
πάρκειας ενώ τιµές >18 µg/dl αποκλείουν τη διαταραχή. Η επιβεβαίωση της 
δυετεροπαθούς ή τριτοπαθούς επινεφριδιακής ανεπάρκειας είναι περισσότερο 
δύσκολη απότι της πρωτοπαθούς. Η πλέον αξιόπιστη µέθοδος της πρόκλησης 
υπογλυκαιµίας αποφεύγεται λόγω του κινδύνου σπασµών και σοβαρής υποκα-
λιαιµίας. Οι δοκιµασίες που χρησιµοποιούνται φαίνονται στον Πίνακα 1. Ως έµ-
µεσος τρόπος εκτίµησης του άξονα υποθάλαµος-υπόφυσης-επινεφρίδια χρη-
σιµοποιείται η δοκιµασία διέγερσης των επινεφριδίων µε συνθετική ACTH. Τα 
χαµηλά βασικά επίπεδα της ACTH πλάσµατος σε συνδυασµό µε την παθολο-
γική απάντηση των επινεφριδίων είναι δηλωτικά δευτεροπαθούς ή τριτοπαθούς 
ανεπάρκειας των επινεφριδίων. Προτείνεται η δοκιµασία διέγερσης µε χαµηλή 
δόση ACTH (1µg ενδοφλέβια). Φυσιολογικά µετά 30 έως 60 λεπτά τα επίπεδα 
της κορτιζόλης αίµατος είναι ≥18 µg/dl. 
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Πίνακας 1. Δοκιμασίες ελέγχου της φυσιολογικής λειτουργίας του άξονα 
υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων 

∆οκιµασία ∆όση-οδός χορήγησης Φυσιολογική απάντηση

Γλυκαγόνης 0,1 mg/Kg υποδόρια  Ελάττωση της Γλυκόζης και κορτιζόλη ορού
 ή ενδοµυϊκά  ≥14 µg/dl 120 έως 180 λεπτά αργότερα 
CRH 1µg/Kg βάρους ενδοφλέβια ∆ιπλασιασµός των επιπέδων της ACTH
 εντός 2 λεπτών µετά 15 λεπτά και 
   Τρι-τετραπλασιαµός της κορτιζόλης στα 15 

έως 30 λεπτά
Μετυραπόνης  30 mg/Kg βάρους από το στόµα Επίπεδα 11-δεοξυκορτιζόλης
 τα µεσάνυκτα >5 µg/dl το επόµενο πρωί*
* Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το ενδεχόµενο επιτάχυνσης της εκδήλωσης επινεφριδιακής ανεπάρκειας. 
Η µετυραπόνη αναστέλλει τη δραστικότητα της 11β-υδροξυλάσης.

Θεραπεία

Σε ασθενείς µε οξεία επινεφριδιακή ανεπάρκεια χορηγείται φυσιολογικός ορός 
και γλυκόζη για την αντιµετώπιση της υπογλυκαιµίας και την αποκατάσταση του 
ενδοαγγειακού όγκου. Επί υποψίας επινεφριδιακής ανεπάρκειας πρίν οποιαδή-
ποτε χορήγηση είναι επιβεβληµένο να λαµβάνεται αίµα για τον προσδιορισµό, 
πέραν των συνήθων εργαστηριακών εξετάσεων, της κορτιζόλης, της ACTH, της 
ρενίνης, της αλδοστερόνης και ενδεχοµένως άλλων υποφυσιακών ορµονών. Η 
µέτρηση της νεφρικής αποβολής νατρίου και καλίου βοηθούν στην εκτίµηση της 
αλατοκορτικοειδούς δραστηριότητας. 
 Ταυτόχρονα µε τη χορήγηση των υγρών δίνεται ενδοφλεβίως υδροκορτιζόνη 
σε δόση 50-75 mg/m2 και ακολούθως συνεχίζεται η χορήγηση της στην ίδια 
δόση αλλά κατανεµηµένη σε 4 δόσεις στο 24ωρο. Η υδροκορτιζόνη προτιµάται 
λόγω της αλατοκορτικοειδούς δράσης της. ∆εξαµεθαζόνη µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί (1,5-2 mg/m2) αλλά συνιστάται µόνο για την περίπτωση που προγραµα-
τίζεται να γίνει δοκιµασία ACTH. Να σηµειωθεί όµως ότι η δεξαµεθαζόνη έχει 
µικρή αλατοκορτικοειδή δράση. 
 Η ισόβια υποκατάσταση µε υδροκορτιζόνη είναι επιβεβληµένη για τους ασθε-
νείς µε επινεφριδιακή ανεπάρκεια. Η συνήθης δόση στην πρωτοπαθή επινεφρι-
διακή ανεπάρκεια είναι 9-12 mg/m2 την ηµέρα από το στόµα κατανεµηµένη σε 
2 ή τρείς δόσεις. Οι ασθενείς µε δευτεροπαθή ή τριτοπαθή επινεφριδιακή ανε-
πάρκεια χρειάζονται µικρότερες δόσεις δεδοµένης της παρουσίας αλατοκορ-
τικοειδούς δραστηριότητας. Σηµειώνεται ότι η ηµερήσια παραγωγή κορτιζόλης 
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κυµαίνεται µεταξύ 5-6 mg/m2. Σε κάθε ασθενή πρέπει να γίνεται τιτλοποίηση της 
δοσολογίας µε βάση την κλινική του εικόνα και ειδικότερα στα παιδιά, µε στόχο 
την διατήρηση φυσιολογικής ανάπτυξης. Κάθε ασθενής και η οικείοι του πρέπει 
να ενηµερωθούν για την σηµασία της συνεχούς λήψης της αγωγής και την αύ-
ξηση της δόσης σε συνθήκες στρές. 
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 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Μεταλλάξεις του γονιδίου PROP1 ευθύνονται για την κλινική εκδήλωση: 
 Α.  Ανεπάρκειας αυξητικής ορµόνης, υποθυρεοειδισµού και υπογο-

ναδισµού 
 Β. Υποθυρεοειδισµού και υπογοναδισµού
 Γ. Υπογοναδισµού και επινεφριδιακής ανεπάρκειας
 ∆. Ανεπάρκειας αυξητικής ορµόνης και ανεπάρκειας προλακτίνης
 Ε.  Ανεπάρκειας αυξητικής ορµόνης, ανεπάρκειας προλακτίνης, υπο-

θυρεοειδισµού και υπογοναδισµού 

2. Μεταλλάξεις του γονιδίου PIT1 ευθύνονται για την κλινική εκδήλωση: 
 Α.  Ανεπάρκειας αυξητικής ορµόνης, υποθυρεοειδισµού και υπογο-

ναδισµού
 Β. Ανεπάρκειας αυξητικής ορµόνης, και υποθυρεοειδισµού
 Γ.  Ανεπάρκειας αυξητικής ορµόνης, ανεπάρκειας προλακτίνης και 

υποθυρεοειδισµού
 ∆. Υποθυρεοειδισµού και υπογοναδισµού
 Ε.  Ανεπάρκειας αυξητικής ορµόνης, ανεπάρκειας προλακτίνης, υπο-

γοναδισµού και όψιµης εκδήλωσης επινεφριδιακής ανεπάρκειας 

3.  Σε ποιά από τις παρακάτω περιπτώσεις µε πολλαπλή ανεπάρκεια των ορµο-
νών της υπόφυσης πρέπει να παρακολουθείται ο ασθενής για το ενδεχόµενο 
επινεφριδιακής ανεπάρκειας.

 Α. Σε µετάλλαξη του γονιδίου PIT1 
 Β. Σε µετάλλαξη του γονιδίου PROP1 
 Γ. Σε µετάλλαξη του γονιδίου HESX1 
 ∆. Σε καµµία από τις παραπάνω
 Ε. Στην περίπτωση β και γ 

4. Συχνότερη η πολλαπλή ανεπάρκεια υποφυσιακών ορµονών οφείλεται σε
 Α. Μετάλλαξη του γονιδίου PIT1 
 Β. Μετάλλαξη του γονιδίου HESX1 
 Γ. Μετάλλαξη του γονιδίου PROP1
 ∆. Μετάλλαξη του γονιδίου TPIT
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5. Η ηµερήσια παραγωγή κορτιζόλης στον άνθρωπο είναι
 Α. 3 έως 5 mg/m2 
 Β. 5 έως 6 mg/m2 
 Γ. 9 έως 12 mg/m2 
 ∆. 10 έως 15 mg/m2 
 Ε. Περισσότερο από 15 mg/m2

Σωσ τ έ ς  απαν τ ήσ ε ι ς  κα τ ά  σε ι ρά

Ε,Γ,Ε,Γ,Β
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