
ΤΠΟΦΤΗ: Γενικά, ςποθςζιακή 

ανεπάπκεια, μεγαλακπία

Θεφδσξνο Αιεμαλδξίδεο
Καζεγεηήο Παζνινγίαο-Δλδνθξηλνινγίαο

Γηεπζπληήο Δλδνθξηλνινγηθνχ Σκήκαηνο

Σκήκα Ιαηξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ



θνπόο

• Δηζαγσγή ζε βαζηθέο έλλνηεο γηα ηελ ελδνθξηλνινγία

• Δίδε νξκνλώλ θαη ησλ ππνδνρέσλ ηνπο

• Γηαθνξεηηθνί ηξόπνη κεηάδνζεο ηνπ ζήκαηνο εληόο ηνπ θπηηάξνπ

• Βαζηθά αλαηνκηθά ζηνηρεία ηεο ππόθπζεο αιιά θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο

• Η ζρέζε ηεο ππόθπζεο κε ηνλ ππνζάιακν, νη δηάθνξνη άμνλεο θαη 

πσο ξπζκίδνληαη.

• Πνηα ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνύλ ζε 

αδελώκαηα ηεο ππόθπζεο

• Πνηα ε θιηληθή εηθόλα ηεο κεγαιαθξίαο θαη πνηα ε ζεξαπεπηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ ζα έρνπλ αζζελείο



Κιηληθή Πεξίπησζε
Γπλαίθα 60 εηψλ πξνζέξρεηαη γηα θαηαβνιή, κπτθή αδπλακία, δπζαλεμία 

ζην ςχρνο, δπζθνηιηφηεηα, βξάγρνο θσλήο απφ έηνπο ηνπιάρηζηνλ.

Πξν έηνπο λνζειεία ζε θιηληθή είρε δείμεη κέηξηα νξζφρξσκε αλαηκία, 

Hct~30%.

Απφ ην παξειζφλ ηζηνξηθφ δελ αλαθέξνληαη ζνβαξά πξνβιήκαηα 

πγείαο, εθηφο ηνπ φηη γεληθά θνπξαδφηαλ εχθνια θαη δελ έλησζε πνιχ θαιά.

Δίλαη κεηέξα 3 παηδηψλ, ειηθίαο 32, 29 θαη 25 εηψλ. ηνλ ηειεπηαίν 

ηνθεηφ είρε κεγάιε αηκνξξαγία θαη ρξεηάζηεθε λα κεηηαγηζηεί. Γελ 

κπφξεζε λα ζειάζεη ην λενγέλεην θαη έθηνηε δελ είρε πάιη ΔΡ.

ηελ θπζηθή εμέηαζε εκθαλίδεη θαιή ζξέςε, βξάγρνο θσλήο, 

βξαδπςπρηζκφ, αιαβάζηξηλν δέξκα κε απνρξσκαηηζκφ ησλ ζειψλ ησλ 

καζηψλ, απνπζία ηξίρσζεο καζραιψλ θαη εθεβαίνπ, ζπιαγρληθή 

θαηαλνκή ηνπ ιίπνπο θαη ζρεηηθά ρακειή αξηεξηαθή πίεζε.

Ο εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο έδεημε: TSH=3mIU/L (0.3-3.5), T4=3κg/dl (5-

11), FSH=5mIU/L (30-120), LH=3mIU/L, Prolactin=4ng/ml (3-24).

Οη θπζηνινγηθέο ηηκέο δίλνληαη ζηηο παξελζέζεηο.



ΟΡΜΟΝΔ

• Υεκηθνί αγγειηαθφξνη πνπ παξάγνληαη απφ 
εμεηδηθεπκέλα εθθξηηηθά θχηηαξα
– Δλδνθξηλήο δξάζε (δξάζε ζε απνκαθξπζκέλα 

θχηηαξα ζηφρνπο κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο 
θπθινθνξίαο)

– Παξαθξηλήο δξάζε (δξάζε ζε δηπιαλά θχηηαξα)

– Απηνθξηλήο δξάζε (δξάζε ζην θχηηαξν πνπ ηηο 
παξάγεη)

• Υεκηθή δνκή
– Πνιππεπηίδηα

– Γιπθνπξσηεΐλεο

– ηεξνεηδή

– Ακίλεο



Νεπξνελδνθξηληθή δξάζε, 

λεπξνκεηαβηβαζηήο

Νεπξνελδνθξηληθή δξάζε:

Οη νξκόλεο πνπ παξάγνληαη α΄πό ηα λεπξηθά θύηηαξα πεξλνύλ 

κέζσ ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο λα εληνπίζνπλ ηα θύηηαξα 

ζηόρνπο πνπ θέξνπλ ηνπο ππνδνρείο ηνπο.

Νεπξνκεηαβηβαζηήο:

Οη λεπξνδηαβηβαζηέο είλαη πεπηίδηα-νπζίεο πνπ παξάγνληαη από 

λεπξηθά θύηηαξα πνπ έρνπλ σο ζηόρν γεηηνληθά λεπξηθά θύηηαξα. 

Γηαρένληαη ζηηο ζπλαπηηθέο ζρηζκέο θαη  εληνπίδνπλ ηνπο 

ππνδνρείο ηνπο ζηηο κεηαζπλαπηηθέο κεκβξάλεο. 



ύλζεζε πνιππεπηηδηθώλ νξκνλώλ

Η ζύλζεζε πνιππεπηηδηθώλ νξκνλώλ. ηνλ

ππξήλα γίλεηαη ε κεηαγξαθε ησλ γνληδίσλ ζε

mRNA πνπ πθίζηαηαη κεηα-κεηαγξαθηθέο

ηξνπνπνηήζεηο ώζηε λα εμέιζεη ηνπ ππξήλα. Από

εθεί θαηεπζύλεηαη ζηα ξηβνζώκαηα γηα ηελ

κεηάθξαζε θ έπεηηα ηηο κεηα-κεηαθξαζηηθέο

ηξνπνπνηήζεηο. Μέζσ ηνπ ελδνπιαζκαηηθνύ

δηθηύνπ θαη ηνπ ζπκπιέγκαηνο Golgi

παθεηάξνληαη ζε θπζηίδηα πνπ πεξηκέλνπλ ηελ

είζνδν ηόλησλ αζβεζηίνπ γηα λα γίλεη ε ζύληεμή

ηνπο θαη ε έθθξηζε ησλ νξκνλώλ.



Δναλλακηικοί ηπόποι επεξεπγαζίαρ 

ηηρ ππο-οποιομελανοκοπηίνηρ



Οπμόνερ πλάζμαηορ με ζημανηικέρ 

δεζμεςηικέρ ππυηεΐνερ 
Ορμόνη Δεζμεσηική(ές) πρωηεΐνη(ες) 

Θπξνμίλε (Τ4) Θπξενδεζκεπηηθή ζθαηξίλε (TBG) 

Θπξενδεζκεπηηθή πξνιεπθωκαηίλε 

(TBPA) 

Λεπθωκαηίλε 

Τξηηωδνζπξνλίλε (Τ3) 

(ιηγόηεξν ζπλδεδεκέλε 

από ηελ Τ4) 

Θπξενδεζκεπηηθή ζθαηξίλε (TBG) 

Λεπθωκαηίλε 

Κνξηηδόιε Σθαηξίλε ζύλδεζεο ηεο θνξηηδόιεο 

(CBG) 

Τεζηνζηεξόλε, 

νηζηξαδηόιε  

Σθαηξίλε ζύλδεζεο ηωλ νξκνλώλ ηνπ 

θύινπ (SHBG) 

Ιλζνπιηλνεηδήο απμεηηθόο 

παξάγνληαο –Ι (IGF-I) 

Πξωηεΐλεο ζύλδεζεο ηνπ IGF (θπξίωο 

IGF–BP3) 

 

 



Υαπακηηπιζηικά διαθοπεηικών οπμονικών 

ζςζηημάηυν
  

Πεπηίδια και καηετολαμίνες  

 

Σηεροειδή και ορμόνες 

θσρεοειδοούς  

Γεζκεπηηθή πξωηεΐλε Μεξηθέο θνξέο γηα ηελ απμεηηθή 

νξκόλε θαη ηνλ ηλζνπιηλνεηδή 

απμεηηθό παξάγνληα  

 

Ναη 

Μεηαβνιέο ζπγθεληξώζεωλ 

πιάζκαηνο  

 

Ταρείεο κεηαβνιέο  Αξγέο δηαθπκάλζεηο  

Χξόλνο εκηδωήο πιάζκαηνο  Μηθξόο (δεπηεξόιεπηα κε 

ιεπηά) 

 

Μεγάινο (ιεπηά κε 

εκέξεο) 

Τύπνη ππνδνρέωλ  Κπηηαξηθή κεκβξάλε 

 

Δλδνθπηηάξηνη 

Μεραληζκόο  Δλεξγνπνίεζε 

πξνζρεκαηηζκέλωλ ελδύκωλ 

 

Γηέγεξζε πξωηεϊληθήο 

ζύλζεζεο  

Έθθξηζε Δθθξηηηθά θνθθία 

Βαζηθή έθθξηζε θαη θαηά 

αηρκέο  

 

Ταρεία άκεζε δίνδνο 

Σρεηηδόκελε κε ην ξπζκό 

έθθξηζεο  

Ταρύηεηα δξάζεο  

 

Ταρεία (δεπηεξόιεπηα κε ιεπηά) Βξαδεία (ώξεο κε εκέξεο) 

 

 



Μεκβξαληθνί ππνδνρείο

Τπάξρνπλ ηα εμήο είδε κεβξαληθώλ ππνδνρέσλ:

Α)Τπνδνρείο πνπ ζπλδένληαη κε G-πξσηεΐλεο θαη ελεξγνπνηνύλ  

ηηο PKA θαη PKC κε ηειηθό ζηόρν ηελ θσζθνξπιίσζε 

δηαθόξσλ πξσηετλώλ θαη ηελ κεηαγξαθή γνληδίσλ.

Β)Τπνδνρείο θπηηαξνθηλώλ πνπ δηκεξίδνληαη ζπλδεόκελεο κε 

ηνπο ζγσληζηέο ηνπο θαη ελεξγνπνηνύλ ην JAK/STAT κνλνπάηη 

πξνο κεηαγξαθή γνληδίσλ.

Γ)Τπνδνρείο κε δξάζε θηλάζεο ηπξνζίλεο πνπ κεηά ηελ 

ελεξγνπνίεζή ηνπο  κέζσ ηνπ κνλνπαηηνύ ησλ ras θαη ησλ MAP 

θηλαζώλ νδεγνύλ ζε κεηαγξαθή γνληδίσλ γηα παξαγσγή 

πξσηετλώλ.

Γ) Τπνδνρείο πνπ δηκεξίδνληαη θαη ελεξγνπνηνύλ ηηο Smads πνπ 

δηκεξίδνληαη θαη ιεηηνπξγνύλ ζαλ κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο. 



Γηάθνξνη ηύπνη 

ππνδνρέσλ

Μεκβξαληθνί 

ππνδνρείο  κε 

όια ηα είδε πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ

Δλδνθπηηάξηνη 

ππνδνρείο π.ρ. 

ππνδνρείο 

ζηεξνεηδώλ 

νξκνλώλ 



Τπνδνρείο πνπ δξνπλ ζε 

ζύδεπμε κε ηηο G-πξσηεΐλεο

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Activatoin-Adenylate_cyclase-outlined.svg?uselang=ja


Τπνδνρείο πνπ δξνπλ ζε ζύδεπμε κε ηηο G-

πξσηεΐλεο – αδελπιηθή θπθιάζε

ACTH

Αγγεηνηελζίλε ΙΙ

Καιζηηνλίλε

Καηερνιακίλεο

CRH

FSH

HCG

LH

PTH

TSH

σκαηνζηαηίλε

Γιπθαγόλε



Τπνδνρείο πνπ δξνπλ ζε ζύδεπμε κε ηηο G-

πξσηεΐλεο θαη ηελ θσζθνιηπάζε-C

Αγγεηνηελζίλε ΙΙ 

(ιεία κπηθά θύηηαξα)

Καηερνιακίλεο (α-

ππνδνρέαο)

GnRH

GHRH

TRH

http://en.wikipedia.org/wiki/Inositol_trisphosphate


Γπάζη ζηεποειδών οπμονών

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuclear_receptor_action.png


Άξοναρ ςποθαλάμος – ςπόθςζηρ –

θςπεοειδούρ (παλίνδπομη πύθμιζη)

http://en.wikipedia.org/wiki/Thyrotropin-releasing_hormone


Ιζηνξηθό

Δλδνθξηληθό λόζεκα: 

Αηνκηθό, νηθνγελεηαθό θαη 

θνηλσληθό ηζηνξηθό

Αηνκηθό ηζηνξηθό:

•Πξνεγεζήζεο θπήζεηο

•Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο

•Αθηηλνβνιία

•Έθζεζε ζε θάξκαθα

•Καηά ηελ παηδηθή ειηθία 

νξόζεκα ηεο αλάπηπμεο θαη 

αύμεζε

Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό

•Απηνάλνζνπ λνζήκαηνο

•Δλδνθξηλνπάζεηαο-

λενπιάζκαηα

•εκαληηθή ππέξηαζε

•Γηαβήηεο

Οηθνγελεηαθέο ιεπηνκέξηεο:

•Ύςνο

•Βάξνο

•πλήζεηεο ζώκαηνο

•Αύμεζε ηξηρώλ

•Ηιηθηαθή θαη θπιεηηθή 

αλάπηπμε

Κνηλσληθό ηζηνξηθό

•Υξήζε νηλνπλεύκαηνο

•Καηάρξεζε θαξκάθσλ

•δίαηηα



Τπόθπζε – ρέζε κε ηνλ δηάκεζν εγθέθαιν

Η ππόθπζε θξέκεηαη 

από ηε ρνάλε ηεο 

ππόθπζεο ζην έδαθνο 

ηεο ηξίηεο θνηιίαο, ζην 

πξόζζην ηκήκα ηνπ 

δηάκεζνπ εγθεθάινπ. 

Μπξνζηά εληνπίδεηαη 

ην νπηηθό ρίαζκα θαη 

πίζσ ηα καζηία.

http://en.wikipedia.org/wiki/Diencephalon


Τπόθπζε – ρέζε κε ηνλ ππνζάιακν

Η ιεηηνπξγία ηεο 

ππόθπζεο ειέγρεηαη 

άκεζα από ηνλ 

ππνζάιακν. 

Ο ππνζάιακνο είλαη 

ηκήκα ηνπ δηάκεζνπ 

εγθεθάινπ, έρεη 

ζθελνεηδέο ζρήκα, 

εθηείλεηαη από ηελ 

πεξηνρή ηνπ νπηηθνύ 

ρηάζκαηνο έσο ην 

νπίζζην ηκήκα ησλ 

καζηίσλ θαη 

ζρεκαηίδεη ην πιάγην 

έμσ ηνίρσκα ηεο 

ηξίηεο θνηιίαο.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1807_The_Posterior_Pituitary_Complex.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Anterior_pituitary


Ταξινόμηση πυπήνων του υποθαλάμου (2)

Ραρηαία (νπίζζηα) πεξηνρή: 

ππξήλαο ηεο θαθνεηδνύο 

αγθύιεο 

Κνηιηαθή (πξόζζηα) πεξηνρή: 

έζσ θαη έμσ πξννπηηθνί 

ππξήλεο

ππεξνπηηθόο ππξήλαο

παξαθνηιηαθνί ππξήλεο

πξόζζηνο ζαιακηθόο 

ππξήλαο

Μέζε πεξηνρή: 

ηνμνεηδήο ππξήλαο

ππξήλεο ηνπ θύκαηνο

έμσ ππνζαιακηθή 

πεξηνρή
Ππξήλεο ππνζαιάκνπ

http://en.wikipedia.org/wiki/Median_eminence


Τπόθπζε – ρέζε κε ην ζθελνεηδέο νζηό

Η ππόθπζε εληνπίδεηαη 

κέζα ζην ηνπξθηθό εθίππην 

πνπ ζρεκαηίδεηαη ζην 

ζώκα ηνπ ζθελνεηδνύο 

νζηνύ, ζην κέζν θξαληαθό 

βόζξν. 



Οβειηαία ηνκή ηνπ αλζξώπηλνπ εγθεθάινπ όπνπ 

επηζεκαίλνληαη βαζηθέο δνκέο ηνπ ελδνθξηληθνύ 

ζπζηήκαηνο

http://en.wikipedia.org/wiki/Hypothalamus


Αλώηεξα εγθεθαιηθά θέληξα-ππνζάιακνο-

ππόθπζε

SCN:

ππεξρηαζκαηηθόο 

ππξήλαο

Τπόθπζε

Σειεζηέο 

ππνζαιακηθνύ ξπζκνύ

Οκνηόζηαζε 

ύπλνπ-κε ύπλνπ
Κηξθάδηνο 

ξπζκόο- SCN



Δθιπηηθέο νξκόλεο ππνζαιάκνπ θαη νξκόλεο ππόθπζεο

http://en.wikipedia.org/wiki/Hypothalamus


Ονομαηολογία και βιοσημεία ηυν ςποθαλαμικών,

ςποθςζιακών και πεπιθεπικών οπμονών 

Οξκόλεο ηνπ ππνζαιάκνπ Οξκόλεο ηεο ππόθπζεο Πεξηθεξηθέο νξκόλεο 

Οξκόλε έθθιπζεο ησλ 

γνλαδνηξνπηλώλ (GnRH, LHRH) 

(Γεθαπεπηίδην) 

Ωρξηλνηξόπνο νξκόλε (LH)

Ωνζπιαθηνηξόπνο νξκόλε (FSH) 

(Πεπηίδηα δύν αιύζζεσλ α,β)

Οηζηξνγόλα / αλδξνγόλα (ηεξνεηδήο 

δαθηύιηνο) 

Αλαζηαιηηθόο παξάγνληαο ηεο 

πξνιαθηίλεο (PIF – ληνπακίλε) 

(Ακίλε)

Πξνιαθηίλε (PRL) (Πεπηίδην κνλήο 

αιύζζνπ)

_

Οξκόλε έθιπζεο ηεο απμεηηθήο 

νξκόλεο (GHRH) (Πεπηίδην)

Απμεηηθή νξκόλε (GH) (Πεπηίδην) Ιλζνπιηλνεηδήο απμεηηθόο παξάγνληαο I

(IGF-I) (Πεπηίδην)

σκαηνζηαηίλε (GHRIH) 

(Κπθιηθό πεπηίδην)

Οξκόλε έθιπζεο ηεο 

Θπξενεηδνηξόπνπ (TRH) 

(Σξηπεπηίδην) 

Θπξενεηδνηξόπνο νξκόλε (TSH) 

(Πεπηίδην δύν αιύζζεσλ α,β)

Θπξνμίλε (Σ4), ηξηησδνζπξνλίλε (Σ3) 

(Θπξνλίλεο) 

Οξκόλε έθιπζεο ηεο 

θινηνεπηλεθξηδηνηξόπνπ (CRH) 

(Πεπηίδην κνλήο αιύζνπ)

Φινηνεπηλεθξηδηνηξόπνο νξκόλε 

(ACTH) (Πεπηίδην κνλήο αιύζζνπ)

Κνξηηδόιε (ηεξνεηδήο δαθηύιηνο)

Αληηδηνπξεηηθή νξκόλε ADH

(Δλλεαπεπηίδην)

_ _

Ωθπηνθίλε (Δλλεαπεπηίδην) _



Αλώηεξα εγθεθαιηθά θέληξα-ππνζάιακνο-

ππόθπζε

SCN:

ππεξρηαζκαηηθόο 

ππξήλαο

Τπόθπζε

Σειεζηέο 

ππνζαιακηθνύ ξπζκνύ

Οκνηόζηαζε 

ύπλνπ-κε ύπλνπ
Κηξθάδηνο 

ξπζκόο- SCN



Ηκεξνλύρηηνη ξπζκνί θαη θαηά ώζεηο 

έθθξηζε ππνθπζηαθώλ νξκνλώλ

Ύπλνο

Ώξα 24/ώξνπ

Κνξηηδόιε

Θπξενεηδνηξόπνο TSH

Πνιύ ρακειέο ηηκέο θνξηηδόιεο 

ηα κεζάλπρηα, πςειέο ηηο 

πξσηλέο ώξεο
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Ηκεξνλύρηηνη ξπζκνί θαη θαηά ώζεηο 

έθθξηζε ππνθπζηαθώλ νξκνλώλ

Ύπλνο Όρη ύπλνο

Ώξα 24/ώξνπ

Πξνιαθηίλε

Απμεηηθή

P
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ξ
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Άμνλεο: Τπνζάιακνο-Τπόθπζε-Όξρεηο

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hypothalamus_pituitary_testicles_axis.png


Μεηαβνιέο ησλ 

νξκνλώλ θαη ηνπ 

σνζπιαθίνπ θαηά ηνλ 

εκκελνξπζηαθό θύθιν

http://en.wikipedia.org/wiki/User:Dr.gal


Άμνλαο Τπνζάιακνο-Τπόθπζε-Θπξενεηδήο

TRH

TSH

T3  T4

+

+ -

-



Άμνλαο Τπνζάιακνο-Τπόθπζε-

Δπηλεθξίδηα

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basic_HPA_Axis.jpeg


Άμνλαο GH – IGF-1

(IGF-1)

Ghrelin



ΣΡΟΠΟΙ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΩΝ ΝΟΩΝ 

ΤΠΟΘΑΛΑΜΟΤ/ΤΠΟΦΤΗ

Α. ΣΟΠΙΚΔ ΔΠΙΠΛΟΚΔ ΛΟΓΧ ΟΓΚΟΤ

Β. ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΤΠΔΡΔΚΚΡΙΗ

Γ. ΜΔΙΧΜΔΝΗ ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΔΚΚΡΙΗ

Γ. ΤΠΟΘΑΛΑΜΙΚΑ ΤΝΓΡΟΜΑ

Δ. ΣΤΥΑΙΟ ΔΤΡΗΜΑ



ΣΡΟΠΟΙ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΩΝ ΝΟΩΝ 

ΤΠΟΘΑΛΑΜΟΤ/ΤΠΟΦΤΗ

Α. ΣΟΠΙΚΔ ΔΠΙΠΛΟΚΔ ΛΟΓΧ ΟΓΚΟΤ

 Δπέθηαζε πξνο ηα άλσ

• Πίεζε ηνπ ρηάζκαηνο: απψιεηα αληίιεςεο εξπζξνχ, δηαηαξαρή ησλ 

νπηηθψλ πεδίσλ (ακθηθξνηαθηθή εκηαλνςία, ή άλσ θξνηαθηθνχ 

4/κνξίνπ, ζθφησκα, ηχθισζε).

• Πίεζε ηνπ κίζρνπ ηεο ππφθπζεο θαη δηαθνπή ηεο επηθνηλσλίαο 

ππνζαιάκνπ-ππφθπζεο, ππεξπξνιαθηηλαηκία.

• πάληα πδξνθέθαινο.

 Δπέθηαζε πξνο ηα πιάγηα: εθδειψζεηο απφ ηηο εγθεθαιηθέο ζπδπγίεο 

3, 4, θαη 6.

 Δπέθηαζε πξνο ηα θάησ: ζθελνεηδή θφιπν θαη ξηληθή θνηιφηεηα, 

ξηλφξξνηα.

 Έιμε ηεο ζθιεξάο κήληγγαο: θεθαιαιγία

 Τπνθπζηαθή απνπιεμία



ΣΡΟΠΟΙ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΩΝ ΝΟΩΝ 

ΤΠΟΘΑΛΑΜΟΤ/ΤΠΟΦΤΗ

Β. ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΤΠΔΡΔΚΚΡΙΗ
 Κιαζηθά ζχλδξνκα

•Μεγαιαθξία

•Τπεξπξνιαθηηλαηκία

•χλδξνκν Cushing

•πάληα: φγθνη πνπ εθθξίλνπλ FSH, LH ή TSH

Γ. ΜΔΙΧΜΔΝΗ ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΔΚΚΡΙΗ
 Παλππνυπνθπζηζκφο

 Μεκνλσκέλε νξκνληθή αλεπάξθεηα:

GH: θνληφ αλάζηεκα

TSH: ππνζπξενεηδηζκφο

FSH, LH: ππνγνλαδηζκφο

ACTH: επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα

Πξνιαθηίλε: απνπζία γαινπρίαο



ΣΡΟΠΟΙ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΩΝ ΝΟΩΝ 

ΤΠΟΘΑΛΑΜΟΤ/ΤΠΟΦΤΗ
• Γ. ΤΠΟΘΑΛΑΜΙΚΑ οΤΝΓΡΟΜΑ

– Γηαηαξαρέο ζεξκνξχζκηζεο

– Γηαηαξαρέο δίςαο θαη φξεμεο

– Παρπζαξθία

– Άπνηνο δηαβήηεο

– Γηαηαξαρέο χπλνπ

– Γηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο

– Γηαηαξαρέο απηνλφκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο

• Δ. ΣΤΥΑΙΟ ΔΤΡΗΜΑ

-Αθηηλνγξαθία θξαλίνπ, CT, MRI γηα άιιε 
αηηία.



ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΑΘΔΝΩΝ ΜΔ ΝΟΟ 

ΤΠΟΦΤΗ-ΤΠΟΘΑΛΑΜΟΤ

Α. ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΑ ΤΠΟΦΤΙΑΚΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ

1. Αλεπάξθεηα θινηνεπηλεθξηδηνηξφπνπ νξκφλεο (ACTH)

• Βξαρεία δνθηκαζία ACTH (ηεηξαθνζαθηίδεο)

• Τπνγιπθαηκία (αλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο γηα ην απνηέιεζκα 

ηεο βξαρείαο δνθηκαζίαο ή επί πξφζθαηεο εγθαηάζηαζεο).

2. Αλεπάξθεηα γνλαδνηξνπηλψλ: LH/FSH

• ε άλδξα ηπραία κέηξεζε FSH, LH θαη ηεζηνζηεξφλεο

• ε πξνεκκελνπαπζηαθή γπλαίθα, έιεγρνο ηαθηηθήο ΔΡ

• ε κεηεκκελνπαπζηαθή γπλαίθα, ηπραία κέηξεζε FSH, LH

(θπζηνινγηθή ηηκή >30 mU/L)

3. Αλεπάξθεηα ζπξενεηδνηξφπνπ νξκφλεο (TSH)

• Σπραία κέηξεζε TSH θαη ζπξνμίλεο

Πξνζνρή: ε TSH ζπρλά είλαη θπζηνινγηθή ζηελ ππνθπζηαθή 

αλεπάξθεηα ιφγσ παξνπζίαο αδξαλψλ ηζνκνξθψλ ζην αίκα



ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΑΘΔΝΩΝ ΜΔ ΝΟΟ 

ΤΠΟΦΤΗ-ΤΠΟΘΑΛΑΜΟΤ
4. Αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο (GH)

 Γνθηκαζίεο δηέγεξζεο: ππνγιπθαηκίαο, θινληδίλεο, αξγηλίλεο, L-

Dopa, γιπθαγφλεο, GHRH (Φ.Σ.: ζηα παηδηά >10ng/ml, ζηνπο 

ελήιηθεο >5ng/ml). ηα πξνεθεβηθά παηδηά πξέπεη λα πξνεγεζεί 

ρνξήγεζε ζηεξνεηδψλ ηνπ θχινπ.

 πρλή δεηγκαηνιεςία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ χπλνπ ή ηνπ 24/ψξνπ

 Μεηά απφ άζθεζε

Γίλεηαη έιεγρνο κφλν επί ζρεδηαζκνχ ρνξήγεζεο ζεξαπείαο 

ππνθαηάζηαζεο.

5. Κεληξηθφο άπνηνο δηαβήηεο

 Γνθηκαζία ζηέξεζεο χδαηνο

Γίλεηαη έιεγρνο κφλν εάλ ν αζζελήο παξαπνλείηαη γηα πνιπνπξία, 

πνιπδηςία. Σα ζπκπηψκαηα απηά κπνξεί λα κελ εθδεισζνχλ 

ιφγσ αλεπάξθεηαο ACTH θαη TSH.

Πξέπεη λα απνθιεηζηνχλ: ππεξγιπθαηκία, ππνθαιηαηκία, 

ππεξαζβεζηηαηκία (πξνθαινχλ σζκσηηθή δηνχξεζε).



ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΑΘΔΝΩΝ ΜΔ ΝΟΟ 

ΤΠΟΦΤΗ-ΤΠΟΘΑΛΑΜΟΤ

Β. ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΑ ΤΠΔΡΔΚΚΡΙΗ ΟΡΜΟΝΗ

 Τπεξέθθξηζε πξνιαθηίλεο: ηπραία κέηξεζε πξνιαθηίλεο 

(απνθπγή stress)

 Γηεξεχλεζε κεγαιαθξίαο: δνθηκαζία θαηαζηνιήο κεηά 

θφξηηζε κε 100 γξ. γιπθφδεο απφ ηνπ ζηφκαηνο.

 Γηεξεχλεζε γηα ζχλδξνκν Cushing: δνθηκαζία θαηαζηνιήο 

κε δεμακεζαδφλε

 Τπεξέθθξηζε TSH: θπζηνινγηθή TSH κε απμεκέλεο Σ3 θαη 

Σ4.

Γ. ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ

 Μαγλεηηθή ή αμνληθή ηνκνγξαθία

Γ. ΟΠΣΙΚΑ ΠΔΓΙΑ



Βπασεία δοκιμαζία ηεηπακοζακηίδηρ 

(ACTH –synacthen test)
Ένδειξη

Γηάγλσζε λφζνπ ηνπ Addison

Γνθηκαζία ειέγρνπ γηα έιιεηςε ACTH

Γιαδικαζία 

Δλδνθιέβηνο θαζεηήξαο γηα δεηγκαηνιεςία

Οπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο, αιιά θαιχηεξα ζηηο 09:00 π.κ. θαη φρη λήζηηο 

Σεηξαθνζαθηίδε 250 κg, ΔΦ ή ΔΜ θαηά ην ρξφλν 0

Μέηξεζε θνξηηδφιεο νξνχ θαηά ην ρξφλν 0 θαη +30 ιεπηά 

Φςζιολογική ανηαπόκπιζη 

Κνξηηδφιε ζηα 30 ιεπηά > 600 nmol/L (>22κg/dl)* 

(ηηκή 400 – 600 nmol/L είλαη νξηαθή θαη κπνξεί λα ππνδειψλεη αλεπάξθεηα 

* Οη αθξηβείο θπζηνινγηθέο ηηκέο ηεο θνξηηδφιεο πνηθίιινπλ κεηαμχ ησλ εξγαζηεξίσλ 

θαη ησλ κειεηψλ – πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πάληα θαηάιιειεο ηηκέο 

αλαθνξάο. (nmol/L Υ 0.0363 = κg/dl)



Γνθηκαζία θαηαζηνιήο κε δεμακεζαδόλε ζε 

θπζηνινγηθό θαη ζε άηνκν κε λ. Cushing 

(αλεπαξθήο θαηαζηνιή θνξηηδόιεο)

Πξηλ ηε 

δεμακεζαδόλε
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Αίηια ςπολειηοςπγίαρ ηηρ ςπόθςζηρ 
ςγγενή Σπαςμαηικά

Μεκνλσκέλε έιιεηςε ππνθπζηαθψλ νξκνλψλ 

(π.ρ. ζχλδξνκν Kallmann)

Μεηαιιαγέο κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ (Pit–1, 

PROP1)

Κάηαγκα βάζεο θξαλίνπ 

Υεηξνπξγηθή επέκβαζε, ηδηαίηεξα δηακεησπηαία 

Πεξηγελλεηηθφ ηξαχκα 

Λοιμώδη Γιηθήζειρ 

Μεληγγίηηδα (π.ρ. θπκαηίσζε) 

Δγθεθαιίηηδα

χθηιε

αξθνείδσζε

Ιζηηνθπηηάξσζε απφ θχηηαξα Langerhans

Κιεξνλνκηθή αηκνρξσκάησζε

Τπνθπζίηηδα

Μεηά ηνλ ηνθεηφ

Λεκθνθπηηαξηθή

Γηγαληνθπηηαξηθή

Αγγειακά

Τπνθπζηαθή απνπιεμία

χλδξνκν Sheehan (λέθξσζε κεηά ηνλ ηνθεηφ)

Αλεπξχζκαηα θαξσηίδσλ

Ανοζολογικά Άλλα

Αληηζψκαηα θαηά ηεο ππφθπζεο

Νεοπλαζμαηικά

Νενπιάζκαηα ππνζαιάκνπ ή ππφθπζεο 

Κξαληνθαξπγγίσκα

Μεληγγηψκαηα

Γινηψκαηα

Δπηθπζηψκαηα

Μεηαζηάζεηο, ηδηαίηεξα απφ ην καζηφ

Λέκθσκα

Βιάβεο απφ αθηηλνβνιία 

Ίλσζε 

Υεκεηνζεξαπεία 

χλδξνκν θελνχ εθηππίνπ

«Λειηοςπγικά»

Φπρνγελήο αλνξεμία 

Αζηηία 

πλαηζζεκαηηθή ζηέξεζε



Απνηέιεζκα βιάβεο ηνπ 

δηαθξάγκαηνο ηεο ππφθπζεο 

θαη θαζφδνπ ηνπ 

ππαξαρλνεηδνχο ρψξνπ εληφο 

ηνπ εθηππίνπ

Σα αίηηα είλαη:

- πγγελήο αλσκαιία 

- Δλδνθξάληα ππέξηαζε (50%)

- Έκθξαθην ζε αδέλσκα

- Υεηξνπξγείν

- Αθηηλνβφιεζε

Κενό ηοςπκικό εθίππιο

Κελφ ηνπξθηθφ εθίππην ζε καγλεηηθή 

ηνκνγξαθία 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Empty_Sella_MRT_T2_sag_002.jpg


Κλινική εικόνα ςποθςζιακήρ ανεπάπκειαρ

πκπηώκαηα Φπζηθά ζεκεία

Αλεπάξθεηα ACTH

Αδπλακία, θαηαβνιή, θαθνπρία, απώιεηα βάξνπο, 

λεπξνγιπθνπεληθά ζπκπηώκαηα

Ωρξό δέξκα, απνρξσκαηηζκόο ζειώλ, απώιεηα ηξηρώλ 

καζραιώλ θαη εθεβαίνπ, νξζνζηαηηθή ππόηαζε, 

ζρεηηθή βξαδπθαξδία, shock

Αλεπάξθεηα TSH

Γπζαλεμία ζην ςύρνο, δπζθνηιηόηεηα, θαηαβνιή, 

ιήζαξγνο, κεησκέλε όξεμε, βξαδπςπρηζκόο, 

βξάγρνο θσλήο, θξάκπεο, ζύλδξνκν θαξπηαίνπ 

ζσιήλα, κελνξξαγία

Μπμνίδεκα, σρξό, ςπρξό, μεξό θαη δπκώδεο δέξκα, 

βξαδπθαξδία, βξαδέα αληαλαθιαζηηθά, ππνζεξκία, 

ππνγιπραηκία, stupor, θνληό αλάζηεκα, θξεηηληζκόο ζηα 

παηδηά

Αλεπάξθεηα γνλαδνηξνπηλώλ ζηνλ άλδξα

Μεησκέλε libido, ζεμνπαιηθή αλεπάξθεηα, 

ππνγνληκόηεηα, αξγή αύμεζε ηνπ γελείνπ, 

θαηαβνιή, κπτθή αηξνθία, γπλαηθνκαζηία, 

θαζπζηέξεζε ή αλαζηνιή ηεο ήβεο, νζηενπελία

Ωρξό δέξκα, απνρξσκαηηζκόο ζειώλ, απώιεηα ηξηρώλ 

καζραιώλ θαη εθεβαίνπ, κηθξνί όξρεηο θαη πξνζηάηεο, 

επλνπρνεηδηζκόο

Αλεπάξθεηα γνλαδνηξνπηλώλ ζηελ γπλαίθα

Γηαηαξαρέο ΔΡ, ππνγνληκόηεηα, κεησκέλε libido, 

εμάςεηο, αηξνθία καζηώλ θαη θόιπνπ, αδπλακία 

γαινπρίαο κεηά ηνθεηό, γαιαθηόξνηα, 

νζηενπόξσζε, θαζπζηέξεζε ή αλαζηνιή ηεο ήβεο

Απώιεηα ηξηρώλ καζραιώλ θαη εθεβαίνπ, σρξό δέξκα, 

αηξνθία καζηώλ θαη θόιπνπ, γαιαθηόξνηα, 

επλνπρνεηδηζκόο



Κλινική εικόνα ςποθςζιακήρ ανεπάπκειαρ

πκπηώκαηα Φπζηθά ζεκεία

Αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκόλεο

Κνηιηαθή παρπζαξθία, αηξνθία κπώλ, αδπλακία, 

κεησκέλε δσηηθόηεηα θαη θνηλσληθόηεηα, 

θαηάζιηςε, νζηενπόξσζε, θνληό αλάζηεκα ζηα 

παηδηά

Κνηιηαθή παρπζαξθία, ιεπηό θαη μεξό δέξκα, θξύα 

άθξα, θνληό αλάζηεκα

Απνξύζκηζε ηεο έθθξηζεο ηεο πξνιαθηίλεο

εκεία ππνγνλαδηζκνύ, εκθαλή γαιαθηόξξνηα, 

γπλαηθνκαζηία ζηνπο άλδξεο, νζηενπελία ή 

νζηενπόξσζε

εκεία ππνγνλαδηζκνύ, εκθαλή γαιαθηόξξνηα, 

γπλαηθνκαζηία ζηνπο άλδξεο, νζηενπελία ή 

νζηενπόξσζε

Τπεξέθθξηζε νξκνλώλ ηνπ πξνζζίνπ ινβνύ ηεο ππόθπζεο

πκπηώκαηα θαη ζεκεία ππεξπξνιαθηηλαηκίαο από πξνιαθηίλσκα

πκπηώκαηα θαη ζεκεία Cushing από αδέλσκα πνπ εθθξίλεη ACTH

πκπηώκαηα θαη ζεκεία κεγαιαθξίαο από αδέλσκα πνπ εθθξίλεη GH

Αλεπάξθεηα αληηδηνπξεηηθήο νξκόλεο

Πνιπνπξία, πνιπδηςία Αθπδάησζε



Αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκόλεο – αύμεζε ηνπ 

ελδνθνηιηαθνύ θαη ππνδόξηνπ ιίπνπο

Αλεπάξθεηα GH

Φπζηνινγηθόο



Γοκιμαζίερ λειηοςπγίαρ ςποθαλάμος – ςπόθςζηρ 

(Τ- Τ)

 Όια ηα επίπεδα νξκνλψλ κεηξψληαη ζην πιάζκα, εθηφο θαη αλ δειψλεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ.

 Οη εμεηάζεηο πνπ θαίνονηαι με ένηονα γπάμμαηα είλαη εθείλεο πνπ κεηξψληαη θπζηνινγηθά ζε 

έλα βαζηθφ δείγκα ζηηο 09:00 π.κ. θαηά ηελ αξρηθή εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππφθπζεο.

Βαζηθέο εμεηάζεηο

Άμνλαο Οξκόλε 

ππόθπζεο 

Πξντόλ / ιεηηνπξγία ηειηθνύ 

νξγάλνπ

πλήζεηο δπλακηθέο 

δνθηκαζίεο 

Άιιεο εμεηάζεηο 

Πξόζζηα ππόθπζε

Τ-Τ- σνζεθώλ LH

FSH

Οηζηξαδηόιε

Πξνγεζηεξόλε (ηελ 21ε εκέξα 

ηνπ θύθινπ)

Γνθηκαζία LHRH* Τπεξερνγξάθεκα σνζεθώλ 

Τ-Τ- όξρεσλ LH

FSH

Σεζηνζηεξόλε Γνθηκαζία LHRH* Δμέηαζε ζπέξκαηνο

Αλάπηπμεο GH IGF- 1

IGF- BP3

Γνθηκαζία αλνρήο 

ηλζνπιίλεο

Γνθηκαζία GHRH*

Αληαπόθξηζε ηεο GH ζηνλ ύπλν, 

ηελ άζθεζε ή ηελ έγρπζε 

αξγηλίλεο

Πξνιαθηίλεο Πξνιαθηίλε

Τ-Τ- ζπξενεηδνύο TSH Διεύζεξε Σ4, Σ3 Δμέηαζε TRH*

Τ-Τ- επηλεθξηδίσλ ACTH Κνξηηδόιε Γνθηκαζία αλνρήο 

ηλζνπιίλεο 

Βξαρεία δνθηκαζία 

synacthen

(ηεηξαθνζαθηίδεο)

Γνθηκαζία γιπθαγόλεο 

Γνθηκαζία CRH*

Γνθηκαζία κεηπξαπόλεο 

Οπίζζηα ππόθπζε

Γίςα θαη ξύζκηζε ηεο 

σζκσηηθόηεηαο 

Ωζκσηηθόηεηα πιάζκαηνο / 

νύξσλ

Γνθηκαζία ζηέξεζεο 

λεξνύ

Έγρπζε ππέξηνλνπ αιαηνύρνπ 

δηαιύκαηνο 



Γοκιμαζία ανοσήρ ζηην ινζοςλίνη 
Έλδεημε

Γηάγλσζε ή απνθιεηζκόο ηεο αλεπάξθεηαο ACTH θαη απμεηηθήο νξκόλεο 

Γηαδηθαζία 

Πξέπεη λα δηεμάγεηαη κόλν ζε έκπεηξα, εμεηδηθεπκέλα θέληξα 

Πξέπεη λα γίλεηαη απνθιεηζκόο θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ, επηιεςίαο, κε δηθαηνινγεκέλσλ επεηζνδίσλ 

απώιεηαο ζπλεηδήζεσο, ζνβαξνύ βαζκνύ ππνιεηηνπξγίαο ηεο ππόθπζεο ρσξίο ζεξαπεία (βαζηθά 

επίπεδα θνξηηδόιεο πξέπεη λα είλαη > 100 nmol/L, ειεύζεξε Σ4 θπζηνινγηθή)

Δλδνθιέβηα πδξνθνξηηδόλε θαη γιπθόδε λα είλαη δηαζέζηκεο ζε πεξίπησζε επείγνπζαο αλάγθεο 

Οινλύρηηα λεζηεία, έλαξμε ζηηο 8:00-9:00 h

Γηαιπηή ηλζνπιίλε, 0.15 U/ kg ΔΦ ζην ρξόλν 0

Γιπθόδε, θνξηηδόιε θαη απμεηηθή νξκόλε ζηνπο ρξόλνπο 0, 30, 45, 60, 90, 120 ιεπηά

Φπζηνινγηθή αληαπόθξηζε 

Η θνξηηδόιε απμάλεηαη άλσ ησλ 550 nmol/L* (20κg/dl)

Η απμεηηθή νξκόλε απμάλεηαη άλσ ησλ 20 mU/L [ζνβαξνύ βαζκνύ αλεπάξθεηα = < 9 mU/L (5ng/L)]

Η γιπθόδε πξέπεη λα είλαη < 2.2 mmol/L ώζηε λα επηηεπρζεί επαξθήο ζηξεζζνγόλνο αληαπόθξηζε

* Η αθξηβήο θπζηνινγηθή δηαθύκαλζε ηεο θνξηηδόιεο δηαθέξεη κεηαμύ ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ησλ 

κεζόδσλ – πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πάληα θαηάιιειεο ηηκέο αλαθνξάο.



Θεπαπεία ςποκαηάζηαζηρ για ηην ςπολειηοςπγία ηηρ 

ςπόθςζηρ
Άμνλαο πλήζεηο ζεξαπείεο ππνθαηάζηαζεο 

Δπηλεθξηδίσλ Τδξνθνξηηδόλε 15-40 mg ηελ εκέξα (δόζε έλαξμεο 10 mg θαηά ηελ αθύπληζε / 5mg ην 

κεζεκέξη / 5mg ην απόγεπκα)

(πλήζσο δελ ππάξρεη αλάγθε γηα ππνθαηάζηαζε αιαηνθνξηηθνεηδώλ)

Θπξενεηδνύο Θπξνμίλε 100-150κg ηελ εκέξα

Γνλάδσλ

Άξξελεο Σεζηνζηεξόλε ΔΜ, από ην ζηόκα, σο δεξκαηηθό gel, επίζεκα ή εκθύηεπκα

Θήιεα Κπθιηθά νηζηξνγόλα / πξνγεζηεξόλε από ην ζηόκα, gel ή σο επίζεκα 

ηεηξόηεηα HCG θαη FSH (θεθαζαξκέλεο ή αλαζπλδπαζκέλεο) ή θαηά ώζεηο ρνξήγεζε GnRH γηα 

λα πξνθαιέζεη αλάπηπμε ησλ όξρεσλ, ηεο ζπεξκαηνγέλεζεο ή ηεο σνζπιαθηνξξεμίαο 

Αλάπηπμεο Αλαζπλδπαζκέλε αλζξώπηλε GH ρξεζηκνπνηνύκελε ζπλήζσο γηα ηελ επίηεπμε 

θπζηνινγηθήο αύμεζεο ζηα παηδηά

Τηνζεηείηαη επίζεο σο ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ζηνπο ελήιηθεο, όπνπ ε GH έρεη 

επίδξαζε ζηε κπτθή κάδα θαη ηελ θαιή γεληθή θαηάζηαζε 

Γίςαο Γεζκνπξεζζίλε (DDAVP) 10-20 κg κία έσο ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα κε ξηληθό ζπξέη ή 

από ην ζηόκα 100-200 κg ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα

Η θαξβακαδεπίλε θαη νη ζεηαδίδεο ζπάληα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ήπην άπνην δηαβήηε 

Μαζηόο Αγσληζηήο ληνπακίλεο σο ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ηεο αλαζηνιήο (π.ρ. 

βξσκνθξππηίλε 2.5-15mg ηελ εκέξα) 



ΑΓΔΝΩΜΑΣΑ ΤΠΟΦΤΗ
• Πξνέξρνληαη απφ δηαθφξνπο ηχπνπο θπηηάξσλ ηνπ πξνζζίνπ ινβνχ 

ηεο ππφθπζεο.

• ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ θαηά ηνλ ΠΟΤ: κε βάζεη ηελ κνξθνινγία θαη ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ θπηηάξσλ ησλ αδελσκάησλ.

• ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΑΓΔΝΧΜΑΣΑ ΤΠΟΦΤΗ: 

GH

PRL

ACTH

TSH

• MH ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΑΓΔΝΧΜΑΣΑ ΤΠΟΦΤΗ



ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ 

ΜΔΓΔΘΟ

ΜΙΚΡΟΑΓΔΝΩΜΑ

< 10 mm

ΜΑΚΡΟΑΓΔΝΩΜΑ

> 10 mm



ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΩΗ 

ΤΠΟΦΤΙΑΚΩΝ ΑΓΔΝΩΜΑΣΩΝ

Δμαξηάηαη:

• Οπμονοεκκπιηικά ή μή: Η θιηληθή ζπκπησκαηνινγία 
ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ζχλδξνκν ππεξέθθξηζεο 
ηεο θάζε νξκφλεο.

• Μέγεθορ αδενώμαηορ: Η θιηληθή ζπκπησκαηνινγία 
ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα πηεζηηθά θαηλφκελα πνπ 
κπνξεί λα επηθέξεη ε παξνπζία ηνπ αδελψκαηνο.



ΚΛΙΝΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΛΟΓΩ 

ΠΙΔΗ
• Γηαηαξαρέο νπηηθψλ 

πεδίσλ 

• Απψιεηα φξαζεο

• Παξάιπζε 

νθζαικνθηλεηηθψλ 

λεχξσλ (3, 4, 6)

• Κεθαιαιγία

• Τπνθπζηαθή αλεπάξθεηα

Ακθηθξνηαθηθή εκηαλνςία

Οπηηθά πεδία ζηελ ακθηθξνηαθηθή εκηαλνςία

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Gray722-svg.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Visual_field_bitemporal_hemianopia.png


ΜΗ ΟΡΜΟΝΟΔΚΚΡΙΣΙΚΑ 

ΑΓΔΝΩΜΑΣΑ ΤΠΟΦΤΗ



ΜΗ ΟΡΜΟΝΟΔΚΚΡΙΣΙΚΑ ΑΓΔΝΩΜΑΣΑ 

ΤΠΟΦΤΗ

Πξφθεηηαη γηα θαινήζε λενπιάζκαηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηα θχηηαξα ηεο ππφθπζεο, 

αιιά δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα έθθξηζεο θάπνηαο 

νξκφλεο

Απνηεινχλ ην 25-30% ησλ ππνθπζηαθψλ 

αδελσκάησλ.



ΑΝΟΟ-ΙΣΟΥΗΜΔΙΑ

H νξνινγία κε νξκνλνεθθξηηηθά είλαη έλαο θιηληθφο 
νξηζκφο, αθνχ απφ ηηο αλνζντζηνρεκηθέο κειέηεο 
θάλεθε φηη ε πιεηνλφηεηα απηψλ ησλ αδελσκάησλ 
έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλζέηνπλ νξκφλεο θαη 
κεξηθέο θνξέο κάιηζηα λα ηηο εθθξίλνπλ. 

Πξφθεηηαη θπξίσο γηα ηηο ππνκνλάδεο ησλ γιπθν-
πξσηετληθψλ νξκνλψλ (β-FSH, β-LH, β-TSH θαη 
ζπρλφηεξα ηεο α-ππνκνλάδαο πνπ είλαη θνηλή θαη 
γηα ηηο 3 νξκφλεο).



• ΓΟΝΑΓΟΣΡΟΠΑ ΑΓΔΝΩΜΑΣΑ
10-15% ησλ ππνθπζηαθψλ αδελσκάησλ.

Δκθαλίδνπλ αλνζνζεηηθφηεηα γηα β-FSH, β-LH θαη α-ππνκνλάδα.

Κιηληθά, πηεζηηθά θαηλφκελα απφ αχμεζε ηνπ αδελψκαηνο. παλίσο απφ αχμεζε LH 
, αχμεζε ηεζηνζηεξφλεο θαη limbido (άλδξεο) θαη αχμεζε νηζηξνγφλσλ, 
πνιπθπζηηθέο σνζήθεο θαη ππεξπιαζία ελδνκεηξίνπ (γπλαίθεο)

• ΘΤΡΔΟΣΡΟΠΑ ΑΓΔΝΩΜΑΣΑ
Δκθαλίδνπλ αλνζνζεηηθφηεηα γηα β-TSH, θαη α-subunit, θαη ζπαλίσο γηα GH.

1% ησλ ππνθπζηαθψλ αδελσκάησλ

Κιηληθά, πηεζηηθά θαηλφκελα απφ αχμεζε ηνπ αδελψκαηνο, ήπηνο 
ππεξζπξενεηδηζκφο, βξνγρνθήιε.

Δξγαζηεξηαθά, ΣSH θπζηνινγηθή παξνπζία απμεκέλσλ Σ3 θαη Σ4. Γελ απαληνχλ 
ζηελ δνθηκαζία TRH.

Γηαθνξνδηάγλσζε: αληίζηαζε ζηηο ζπξενεηδηθέο νξκφλεο.

• ΙΩΠΗΛΑ ΚΟΡΣΙΚΟΣΡΟΠΑ ΑΓΔΝΩΜΑΣΑ
Γελ ππάξρεη θιηληθή ή εξγαζηεξηαθή ππνςία ππεξπαξαγσγήο ACTH.

• NULL CELL ΑΓΔΝΩΜΑΣΑ
Απνηεινχλ πνιχ κηθξφ κέξνο ησλ κε ιεηηνπξγηθψλ αδελσκάησλ πνπ 

αλνζντζηνρεκηθά είλαη αξλεηηθά γηα νξκνληθή παξαγσγή



Δπι ςποτίαρ μη 

οπμονοεκκπιηικού αδενώμαηορ 

ζε ποιο επγαζηηπιακό έλεγσο θα 

ππέπει να ςποβάλλονηαι οι 

αζθενείρ?



ΓΙΑΓΝΩΗ
• Κιηληθή εμέηαζε 

• Δξγαζηεξηαθή δηεξεχλεζε γηα πξνζδηνξηζκφ:

1) Πιθανής ορμονικής σπερέκκρισης

Πξνιαθηίλε

IGF1, ή GH κεηά θαηαζηνιή

Κνξηηδφιε κεηά θαηαζηνιή (overnight) ή  

ειεχζεξε θνξηηδφιε νχξσλ 24σξνπ

α-subunit

2) Πιθανή σποφσσιακή ανεπάρκεια

TSH, Σ4

LH

FSH

Σεζηνζηεξφλε (άλδξεο)

Οηζηξαδηφιε (γπλαίθεο)

• Απεηθνληζηηθφο έιεγρνο κε MRI.



ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΜΗ 

ΟΡΜΟΝΟΔΚΚΡΙΣΙΚΩΝ 

ΑΓΔΝΩΜΑΣΩΝ

• Γιαζθηνοειδική αθαίπεζη
(πιεζηικά θαινόμενα ζηοςρ πέπιξ ιζηούρ, 

οπηικό σίαζμα)

• Ακηινοθεπαπεία 
(γ-knife)

• Φαπμακεςηική αγυγή ?
Αγυνιζηέρ νηοπαμίνηρ

Ανάλογα ζυμαηοζηαηίνηρ



Μη λειηοςπγικό αδένυμα

Πίεζε νπηηθνύ ρηάζκαηνο 
(έιιεηκκα νπηηθώλ πεδίσλ)

Γηαζθελνεηδηθή
αθαίξεζε

MRI, 4 κήλεο κεηά

Τπάξρεη ππόιεηκκα?

Παξαθνινύζεζε
1.Παξαθνινύζεζε κε 
MRI θάζε 1-2 έηε

2. Αθηηλνβόιεζε ζε 
επηιεγκέλεο πεξηπηώζεηο

Οπηηθά πεδία θαη MRI θάζε 
6-18 κήλεο

Έιιεηκκα πεδίσλ ή αγγίδεη 
ν όγθνο ην νπηηθό ρίαζκα?

Γηαζθελνεηδηθή
αθαίξεζε

ΝΑΙ ΟΥΙ

ΟΥΙ ΝΑΙ ΝΑΙ



Γελεηηθά ζύλδξνκα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ αδελώκαηα 

ππόθπζεούλδξνκν Κιηληθά ραξαθηεξηζηηθά Υξσκνζσκηθόο

επίηνπνο

Γνλίδην Πξσηεΐλε

MEN-1 Παξαζπξνεηδείο, 

ελδνθξηλέο πάγθξεαο, 

πξόζδηνο ινβόο ππόθπζεο

11q13 Men1 Μελίλε

Οηθνγελήο

κεγαιαθξί

α

Αδελώκαηα GH-θπηηάξσλ, 

κεγαιαθξία

11q13 θ.α. Not men1 -

McCune-

Albright

Πνιπνζηηθή ηλώδεο

δπζπιαζία, ππεξρσζε

δέξκαηνο, ελδνθξηληθέο 

δηαηαξαρέο: κεγαιαθξία, 

Cushing’s γηγαληηζκόο

20q13.2 GNAS1 Gsa

Camey’s

ζύλδξνκν

Γεξκαηηθά θαη θαξδηαθαά

κνημώκαηα, Cushing’s

κεγαιαθξία

2p16 - -



ΤΠΟΘΑΛΑΜΙΚΟΙ και 

ΠΑΡΑΔΦΙΠΠΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ



Απεικονιζηικά ή κλινικά 

μιμούνηαι αδένυμα ςπόθςζηρ. 

Πξνθαινχλ 

• πηεζηηθά λεπξνινγηθά  ζπκπηψκαηα 

• κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ παξεγρπκαηηθή βιάβε θαη 

λα νδεγήζνπλ έηζη ζε ππνθπζηαθή αλεπάξθεηα. 

• πλνδεχνληαη ζπλήζσο απφ ππεξπξνιαθηηλαηκία 

ιφγσ πίεζεο ηνπ κίζρνπ ηεο ππφθπζεο.

• ηα παηδηά θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο, πξψηκε ή 

θαζπζηεξεκέλε ήβε



ΤΠΟΘΑΛΑΜΙΚΟΙ και ΠΑΡΑΔΦΙΠΠΙΑΚΟΙ 

ΟΓΚΟΙ
• ΚΡΑΝΙΟΦΑΡΤΓΓΙΧΜΑ: Απνηειεί ηνλ ζπρλφηεξν φγθν κεηά ην 

αδέλσκα. ην 50% αθνξά λένπο αζζελείο <20 εηψλ. Πξνθαιεί 
ζπκπηψκαηα ιφγσ πίεζεο θαη ππνθπζηαθήο αλεπάξθεηαο.

• ΓΑΓΓΛΙΟΝΔΤΡΧΜΑ: Καιφεζεο κε βξαδεία αλάπηπμε. Πξνθαινχλ 
θπξίσο ππεξιεηηνπξγηθέο ελδνθξηλνινγηθέο εθδειψζεηο.

• ΜΗΝΙΓΓΙΧΜΑ: Μπνξεί λα εκθαληζζνχλ κεηά απφ αθηηλνβνιία ζηελ 
πεξηνρή ηεο ππφθπζεο.

• ΓΛΟΙΧΜΑ: Πξνέξρεηαη απφ ην νπηηθφ ρίαζκα ε ηηο νπηηθέο ηαηλίεο θαη 
ζπρλά δηεζεί ην νπηηθφ λεχξν. Πξνθαιεί ζπκπηψκαηα ιφγσ πίεζεο ή 
θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο ζε παηδηά, πξψηκε ή θαζπζηεξεκέλε ήβε.

• ΜΔΣΑΣΑΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ:Δκθαλίδεηαη σο κνλήξεο φδνο θαη κπνξεί λα 
πξνέξρεηαη θαηά ζεηξά ζπρλφηεηαο απφ βξνγρνγελέο θαξθίλσκα, 
θαξθίλν καζηνχ, ζηνκάρνπ, εληέξνπ, πξνζηάηε.

• ΤΠΟΘΑΛΑΜΙΚΟ ΝΔΤΡΧΝΙΚΟ ΑΜΑΡΣΧΜΑ

• ΛΔΜΦΧΜΑΣΑ

• ΥΟΡΓΧΜΑ



ΓΙΑΓΝΩΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΓΙΑΓΝΩΗ:

Νεπξνινγηθά ζπκπηψκαηα ιφγσ πίεζεο.

Απεηθνληζηηθφο έιεγρνο κε MRI.

ΘΔΡΑΠΔΙΑ:

• Γηαζθελνεηδηθή αθαίξεζε

• Αθηηλνζεξαπεία 



ΑΤΞΗΣΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (Growth 

hormone, GH)

 Η GH ζπληίζεηαη ζηα ζσκαηνηξφθα θχηηαξα ηνπ πξφζζηνπ 

ινβνχ ηεο ππφθπζεο. 

 Αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ πεπηηδηθψλ νξκνλψλ πνπ 

πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ πξνιαθηίλε (prolactin PRL) θαη ην 

πιαθνπληηαθφ γαιαθηνγφλν (placental lactogen PL). H GH 

είλαη πνιππεπηίδην απφ 191 ακηλνμέα. 

 Οη GH θαη PRL παξνπζηάδνπλ δνκηθή εηεξνγέλεηα θαη 

βξίζθνληαη ζηελ ππφθπζε θαη ζην πιάζκα ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ κία κνξθέο. 



ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΔΚΚΡΙΗ ΣΗ 

ΑΤΞΗΣΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ

Η έθθξηζε ηεο GH ξπζκίδεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηνλ ππνζάιακν απφ 

ηνλ νπνίν εθθξίλεηαη ε εθιπηηθή νξκφλε ηεο GH, growth hormone 

releasing hormone (GHRH) θαη ε ζσκαηνζηαηίλε πνπ είλαη αλαζηαιηηθφο 

παξάγσλ ηεο έθθξηζεο ηεο απμεηηθήο. Η GHRH εθθξίλεηαη θαηά ψζεηο θαη 

πξνθαιεί θαηά ψζεηο έθθξηζε ηεο GH ελψ ε ζσκαηνζηαηίλε ξπζκίδεη ηνλ 

βαζηθφ ηφλν ηεο έθθξηζεο ηεο GH.

Η δξάζε ηεο GHRH εληζρχεηαη απφ ηελ ζπλεξγφ δξάζε κηαο άιιεο 

νξκφλεο ηεο γθξειίλεο (ghrelin), ε νπνία εθθξίλεηαη θπξίσο απφ ηα 

επηζειηαθά θχηηαξα ηνπ ζφινπ ηνπ ζηνκάρνπ θαη ζε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο 

ζηνλ ππνζάιακν. Η γθξειίλε απνηειεί έλαλ ηζρπξφ δηεγέξηε ηεο έθθξηζεο 

GH, θαη απηφ επηηπγράλεηαη δηα κέζνπ ηεο δέζκεπζή ηεο ζε εηδηθνχο 

ππνδνρείο ζηελ πξφζζηα ππφθπζε. Παξάιιεια ε γθξειίλε ζπκκεηέρεη 

ζηελ νκνηνζηαζία ηεο ελέξγεηαο θαζψο απμάλεηαη ζηελ λεζηεία θαη είλαη 

νξεμηνγφλνο.



Ηκεξνλύρηηνη ξπζκνί θαη θαηά ώζεηο 

έθθξηζε ππνθπζηαθώλ νξκνλώλ

Ύπλνο Όρη ύπλνο
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ΓΡΑΔΙ ΣΗ ΑΤΞΗΣΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ

Οη θπξηφηεξεο δξάζεηο ηεο GH αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ζθειεηνχ θαη 

ησλ κπψλ. Οη δξάζεηο ηεο κπνξνχλ λα ρσξηζζνχλ ζπκβαηηθά ζε άκεζεο 

θαη έκκεζεο.



Τπνδνρείο απμεηηθήο νξκόλεο 
Απμεηηθή

Τπνδνρέαο

απμεηηθήο

Δλεξγνπνίεζε 

ελδύκσλ

Φπζηνινγηθέο 

δξάζεηο

Γνλίδην ζηόρνο



ΔΜΜΔΔ ΓΡΑΔΙ ΣΗ ΑΤΞΗΣΙΚΗ 

ΟΡΜΟΝΗ

 Η GH δξα ζην ήπαξ θαη ζε άιινπο ηζηνχο θαη δηεγείξεη ηελ 

ζχλζεζε θαη έθθξηζε ηνπ πεπηηδίνπ Insulin-like Growth 

Factor (IGF)-1 (ηλζνπιηλνεηδήο απμεηηθφο παξάγσλ-1) ην 

νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ δηεγείξεη ηελ αχμεζε ησλ νζηψλ.

 ηα ιηπνθχηηαξα ν IGF-1 δηεγείξεη ηελ ιηπφιπζε ελψ ζην 

κπ δηεγείξεη ηελ πξσηετληθή ζχλζεζε.

 ην νζηνχλ ππάξρνπλ επίζεο ιεηηνπξγηθνί ππνδνρείο GH 

θαη κέζσ απηψλ δηεγείξεηαη ε ηνπηθή παξαγσγή IGF-1 ζηα 

πνιιαπιαζηαδφκελα ρνλδξνθχηηαξα.



Άμνλαο GH – IGF-1

(IGF-1, IGF-2)

Ghrelin



ΑΜΔΔ ΓΡΑΔΙ ΣΗ ΑΤΞΗΣΙΚΗ 

ΟΡΜΟΝΗ

Η GH απνθαιείηαη θαη δηαβεηνγφλνο νξκφλε απφ ηελ ζηηγκή 

πνπ νη δξάζεηο ηεο είλαη αληίζεηεο απφ απηέο ηεο ηλζνπιίλεο.

Δπάγεη ηελ ιηπφιπζε ζηνλ ιηπψδε ηζηφ θαη ηελ 

γιπθνλενγέλεζε ζην ήπαξ. Δπίζεο πξνάγεη ηελ 

θαηαθξάηεζε Να θαη χδαηνο θαη απμάλεη ηα επίπεδα ηνπ 

αλφξγαλνπ θσζθφξνπ.

Οη δξάζεηο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηηο θιηληθέο εθδειψζεηο ζε  

πεξηπηψζεηο δηαηαξαρψλ ηεο έθθξηζεο ηεο GH.



Παζνθπζηνινγία ηεο κεγαιαθξίαο

http://en.wikipedia.org/wiki/Acromegaly


ςμπηώμαηα και ζημεία μεγαλακπίαρ

πκπηψκαηα
Κεθαιαιγία

Έληνλεο εθηδξψζεηο

Γηαηαξαρέο νξάζεσο

Κφπσζε, κπτθή αδπλακία

Αχμεζε βάξνπο

Γηαηαξαρέο ΔΡ ζηηο γπλαίθεο

Γαιαθηφξξνηα

Αληθαλφηεηα θαη κεησκέλε libido

Βαζηά θσλή

Πφλνη θαη αηκσδίεο άθξσλ

Αξζξαιγίεο

Μπνξεί λα ππάξρνπλ θαη 
ζπκπηψκαηα ππνθπζηαθήο 
αλεπάξθεηαο

εκεία
Πξνέρνλ ππεξφθξπν ηφμν

Πξνγλαζηζκφο

Αξαίσζε δνληηψλ

Μεγάιε γιψζζα

Βξνγρνθήιε

Γηγαληηζκφο

Γαζπηξηρηζκφο

Πάρπλζε δέξκαηνο, 
αθξνρνξδψλεο

Υνληξά ρέξηα θαη πφδηα 
(ζηελεχνπλ ηα δαρηπιίδηα θαη ηα 
παπνχηζηα)

Διιείκκαηα νπηηθψλ πεδίσλ

χλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα

Γαιαθηφξξνηα

Τπέξηαζε

Αξζξνπάζεηα



Μεγαιαθξία: πξννδεπηηθή αιιαγή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ



Μεγαιαθξία: αξαίσζε δνληηώλ, πξνγλαζηζκόο, 

ρνληξά άθξα

http://en.wikipedia.org/wiki/Acromegaly
http://en.wikipedia.org/wiki/Acromegaly
http://en.wikipedia.org/wiki/Acromegaly


Μεγαλακπία: διάγνυζη

• Κιηληθή εηθφλα

• Απμεκέλα επίπεδα GH πνπ δελ θαηαζηέιινληαη 

ζηελ απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξήγεζε 75-100 γξ. 

γιπθφδεο. ηα θπζηνινγηθά άηνκα ε ηηκή ηεο GH

θαηαζηέιιεηαη < 1 ng/ml.

• Απμεκέλα επίπεδα IGF-1



Γνθηκαζία θαηαζηνιήο ηεο απμεηηθήο 

(GH) Απνπζία θαηαζηνιήο ζηε κεγαιαθξία

Φπζηνινγηθόο Αζζελήο κε κεγαιαθξία

Γιπθόδε

GH
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Μεγαιαθξία: καθξναδέλσκα ζηελ ππόθπζε όπσο 

απεηθνλίδεηαη ζε καγλεηηθή ηνκνγξαθία πνπ πηέδεη ην νπηηθό 

ρίαζκα

http://en.wikipedia.org/wiki/Acromegaly


Μαθξναδέλσκα ππόθπζεο

http://en.wikipedia.org/wiki/Pituitary_adenoma


Μεγαλακπία: Θεπαπεία

• Θεξαπεία εθινγήο είλαη ε δηαζθελνεηδηθή αθαίξεζε ηνπ αδελψκαηνο. 

Σν απνηέιεζκα είλαη άκεζν. Δίλαη επηηπρήο ζε πνζνζηφ ~ 60% ησλ 

αζζελψλ.

• Θεξαπεία κε αλάινγα ζσκαηνζηαηίλεο καθξάο δξάζεσο φπσο ην 

νθηξενηίδην-LAR θαη ην Λαλξενηίδην ηα νπνία ρνξεγνχληαη αλά κήλα 

κπνξεί λα επηηχρεη ηηκέο GH< 2ng/ml θαη θπζηνινγηθά επίπεδα IGF-1 

ζε πνζνζηφ ~ 60% ησλ αζζελψλ. Υξεζηκνπνηείηαη φηαλ απνηχρεη ην 

ρεηξνπξγείν θαη πξνεγρεηξεηηθά γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αζζελνχο, 

δηφηη πξνθαιεί ζκίθξπλζε ηνπ αδελψκαηνο.

• πκπιεξσκαηηθά εάλ δελ επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη κπνξεί λα ρνξεγεζεί 

καδί κε ηα αλάινγα ηεο ζσκαηνζηαηίλεο ληνπακηλεξγηθφο αγσληζηήο 

(θακπεξγνιίλε, θηλαγνιίδε). ε κηθξφ ζρεηηθά πνζνζηφ αδελσκάησλ 

κεηψλεη πεξαηηέξσ ηα επίπεδα GH θαη IGF-1



Μεγαλακπία: Θεπαπεία

• Αθηηλνζεξαπεία κπνξεί λα γίλεη επί αδπλακίαο ηνπ 

αζζελνχο λα ρεηξνπξγεζεί θαη επί απνηπρίαο ηεο 

ρεηξνπξγηθήο ζεξαπείαο. Αθνινπζείηαη απφ ζεξαπεία 

κε αλάινγα ζσκαηνζηαηίλεο δηφηη ρξεηάδεηαη 5-10 

ρξφληα λα θαηεβάζεη ηα επίπεδα ηεο GH< 2ng/ml θαη 

ηνπ IGF-1 ζηα θπζηνινγηθά.

• Αληαγσληζηήο ηεο GH pegvisomant (somavert)

ζπκπιεξσκαηηθά φηαλ ηα επίπεδα ηνπ IGF-1

παξακέλνπλ απμεκέλα κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ 

παξαπάλσ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ. πλδέεηαη 

ζηνλ ππνδνρέα ηεο GH θαη εκπνδίδεη ηνλ δηκεξηζκφ 

ησλ ππνδνρέσλ πνπ νδεγεί ζηελ ελεξγνπνίεζε.



Γηαζθελνεηδηθή αθαίξεζε 

αδελώκαηνο

Αλαηνκηθή εηθόλα ηνπ θξαλίνπ όπνπ κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε ηελ ζρέζε ηνπ 

ζθελνεηδηθνύ θόιπνπ κε ηελ κύηε από όπνπ γίλεηαη ε δηαζθελνεηδηθή 

αθαίξεζε ηνπ αδελώκαηνο



σκαηνζηαηίλε



Θεξαπεία κε βξσκνθξππηίλε θαη νθηξενηίδην ξίρλνπλ 

γξήγνξα ηα επίπεδα ηεο απμεηηθήο νξκόλεο

ελώ έρνπκε αξγή κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο απμεηηθήο 

νξκόλεο κεηά ηελ αθηηλνζεξαπεία



Αληηκεηώπηζε ηεο κεγαιαθξίαο

GH εθθξηηηθό 

αδέλσκα

Δθηίκεζε πηζαλόηεηαο 

ρεηξνπξγηθήο ζεξαπείαο

Αλάινγν 

ζσκαηνζηαηίλεο

Απνζπκθόξεζε 

απαηηείηαη γηα πηεζηηθά 

θαηλόκελα  ΚΝ

Μέηξεζε 

GH/IGF-I

Μέηξεζε 

GH/IGF-I

Βειηίσζε απνηειεζκαηηθόηεηαο 

αλαιόγνπ ζσκαηνζηαηίλεο: 

αύμεζε δόζεο/ζπρλόηεηαο, 

πξνζζήθε αγσληζηνύ ληνπακίλεο

Παξαθνινύζεζε

Υεηξνπξγηθή επέκβαζε

Αλάινγν ζσκαηνζηαηίλεο

Μέηξεζε 

GH/IGF-I

Μέηξεζε 

GH/IGF-I

Απμεκέλα

Πηζαλή
Με Πηζαλή

Διεγρόκελα

Παξαθνινύζεζε

Διεγρόκελα

Με ειεγρόκελα

•Θεξαπεία κε αθηηλνβνιία

•Δπαλεγρείξεζε

•Αληαγσληζηήο ππνδνρέα 

GH

Με ειεγρόκελα
Παξαθνινύζεζε

Διεγρόκελα

Διεγρόκελα



ΠΡΟΛΑΚΣΙΝΗ• Πνιππεπηηδηθή νξκόλε

• Δθθξίλεηαη θαηά ώζεηο

• Κηξθάδηνο ξπζκόο , πςειόηεξεο 

ηηκέο non REM θάζε ηνπ ύπλνπ

• Παξάγεηαη ζηελ ππόθπζε, 

θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα, 

αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα, κήηξα, 

πιαθνύληα

• Αζθεί ηελ δξάζε ηεο δεζκεπόκελε 

ζε εηδηθνύο ππνδνρείο πνπ 

βξίζθνληαη ζε δηάθνξνπο ηζηνύο, 

ωοθήκη, μαζηόρ, ςπόθςζη, καπδιά, 

πνεύμοναρ, ζπλήναρ, ήπαπ, 

πάγκπεαρ, νεθπόρ, επινεθπίδια, 

μήηπα, ζκελεηικοί μύερ, δέπμα

• Οι ςποδοσείρ είναι παπόμοιοι με 

αςηούρ ηηρ αςξηηικήρ οπμόνηρ και 

ηηρ λεπηίνηρ

Απεηθόληζε ηνπ κνξίνπ ηεο πξνιαθηίλεο .

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PRL_structure.png


Ηκεξνλύρηηνη ξπζκνί θαη θαηά ώζεηο έθθξηζε 

ππνθπζηαθώλ νξκνλώλ
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ΡΤΘΜΙΗ ΔΚΚΡΙΗ 

ΠΡΟΛΑΚΣΙΝΗ

• ε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο νξκφλεο ηεο ππφθπζεο ε 

έθθξηζε ηεο πξνιαθηίλεο βξίζθεηαη ππφ ηνλ αλαζηαιηηθφ 

έιεγρν ηνπ ππνζαιάκνπ, δηα κέζνπ ηεο ληνπακίλεο. Η 

ληνπακίλε δξά ζηνπο D2 ππνδνρείο πνπ βξίζθνληαη ζηα 

γαιαθηνηξφθα θχηηαξα, επάγνληαο ηελ κείσζε ηνπ cAMP 

θαη ηνπ ελδνθπηηάξηνπ αζβεζηίνπ θαη έηζη ηελ έθθξηζε 

πξνιαθηίλεο.



Οπνηαδήπνηε δηαηαξαρή 

ηεο επηθνηλσλίαο 

ππνζαιάκνπ-ππόθπζεο 

(πίεζε κίζρνπ, 

ππνζαιακηθή βιάβε) 

νδεγεί ζε αύμεζε 

πξνιαθηίλεο. 

ΡΤΘΜΙΗ ΔΚΚΡΙΗ 

ΠΡΟΛΑΚΣΙΝΗ

http://en.wikipedia.org/wiki/Anterior_pituitary


ΤΠΔΡΠΡΟΛΑΚΣΙΝΑΙΜΙΑ

• Δίλαη αξθεηά ζπρλή ζηηο γπλαίθεο.

• 25-30% ησλ γπλαηθψλ κε γαιαθηφξξνηα ή ζηεηξφηεηα 

έρνπλ ππεξπξνιαθηηλαηκία.

• 75% ησλ γπλαηθψλ κε γαιαθηφξξνηα ή δηαηαξαρέο 

θχθινπ (ακελφξξνηα) έρνπλ ππεξπξνιαθηηλαηκία.

• Σα πξνιαθηηλψκαηα επζχλνληαη γηα έλα κηθξφ κέξνο 

απηήο.



ΑΙΣΙΑ ΤΠΔΡΠΡΟΛΑΚΣΙΝΑΙΜΙΑ (1)
ΑΙΣΙΑ ΜΗΥΑΝΙΜΟ ΔΠΙΠΔΓΑ 

ΠΡΟΛΑΚΣΙΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΑ

•Φαηλνζεηαδίλεο

•Σξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά

•Α-κεζπι-ληνπα

•Μεηνθινπξακίδε

•ηκεηηδίλε

•Οηζηξνγόλα

•Βεξαπακίιε

•Ρεζεπξίλε

•νπιπηξίδην

Δπεξεάδνπλ ηελ 

δξάζε ηεο ληνπακίλεο 

ζηελ ππόθπζε

30-50 ng/ml

(ζπαλίσο >100 ng/ml)

(1ng/ml=25 mU/L)

Τπνζπξενεηδηζκόο TRH δηεγείξεη ηελ 

απειεπζέξσζε PRL

30-50 ng/ml

•Υξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα

•Κίξξσζε ήπαηνο

Μεηώλνπλ ηελ 

θάζαξζε PRL

30-50 ng/ml

(ζπαλίσο >150 ng/ml)

•Βιάβεο ζσξαθηθνύ ηνηρώκαηνο

•Herpes Zoster

Mηκνύληαη ηνλ 

εξεζηζκό ηεο ζειήο

30-50 ng/ml



ΑΙΣΙΑ ΤΠΔΡΠΡΟΛΑΚΣΙΝΑΙΜΙΑ (2)

ΑΙΣΙΑ ΜΗΥΑΝΙΜΟ ΔΠΙΠΔΓΑ 

ΠΡΟΛΑΚΣΙΝΗ

ΒΛΑΒΗ ΣΟΤ ΜΙΥΟΤ ΣΗ ΤΠΟΦΤΗ

•Σξαύκα

•Υεηξνπξγείν

•Τπνθπζηαθνί, ππνζαιακηθνί ή 

παξαππνθπζηαθνί όγθνη

•Γηεζεηηθέο λόζνη ππνζαιάκνπ

Δπεξεάδνπλ ηνλ 

αλαζηαιηηθό ηόλν ηεο 

ληνπακίλεο ζηελ 

ππόθπζε

30-50 ng/ml

(ζπαλίσο >100 ng/ml)

•Ιδηνπαζήο

•Δξγαζηεξηαθή

•Πνιπθπζηηθέο σνζήθεο

Λεηηνπξγηθή

Μαθξνπξνιαθηηλαηκία



ΠΡΟΛΑΚΣΙΝΩΜΑ

Αδελψκαηα ησλ γαιαθηνηξφθσλ θπηηάξσλ ηεο ππφθπζεο.

Πξνθαινχλ ππεξπξνιαθηηλαηκία.

Απνηεινχλ ην 40% ησλ ππνθπζηαθψλ φγθσλ.

Η επίπησζε ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ 100/1000000.

Η επίπησζε πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην θχιιν.

Μέρξη ηελ 5ε δεθαεηία είλαη ζπρλφηεξα ζηηο γπλαίθεο (10♀: 1♂), 

ελψ κεηά ε επίπησζε είλαη παξφκνηα θαη ζηα δχν θχιια.

ηηο γπλαίθεο είλαη θπξίσο κηθξνπξνιαθηηλψκαηα, ελψ ζηνπο 

άλδξεο καθξνπξνιαθηηλψκαηα



ΠΑΘΟΓΔΝΔΙΑ ΠΡΟΛΑΚΣΙΝΩΜΑΣΟ

• Σα ππνθπζηαθά αδελψκαηα έρνπλ κνλνθισληθή πξνέιεπζε. 
Υξεηάδεηαη ε παξνπζία ελφο κεηαιιαγκέλνπ θπηηάξνπ ηνπ νπνίνπ ν 
πνιιαπιαζηαζκφο θαη αλάπηπμε επνδψλεηαη απφ ηελ ελεξγνπνίεζε 
πξσην-νγθνγνληδίσλ ή απφ ηελ θαηαζηνιή νγθνθαηαζηαιηηθψλ 
γνληδίσλ.

1. εκεηαθή κεηάιιαμε ζην RAS γνλίδην, πνπ θσδηθνπνηεί GTP- binding 
proteins.

2. εκεηαθή κεηάιιαμε ζην θαξβνμπηειηθφ άθξν PTTG (pituitary 
transforming gene), δηαηαξάζζνληαο ηελ θπηηαξηθή δηαίξεζε.

3. Αιιαγέο ζηελ έθθξαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ απμεηηθνχ παξάγνληα NGF 
(nerve growth factor) πνπ ιεηηνπξγεί κε απηνθξηλή ηξφπν ζηα 
ιαθηνηξφθα θχηηαξα. Πξνιαθηηλψκαηα κε έιιεηςε D2 ππνδνρέσλ 
παξνπζηάδνπλ έιιεηςε NGF.

4. Γηαηαξαρέο ζην ακηλνηειηθφ άθξν ηνπ ππνδνρέα FGF 4.



ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΑΚΣΙΝΗ

Γηέγεξζε ηεο γαινπρίαο κεηά ηνλ ηνθεηό.
Τπεξπξνιαθηηλαηκία   ππνγνλαδηζκό                     δηαηαξαρή ησλ ώζεσλ LHRH, κε 

 κείσζε νζηηθήο ππθλόηεηαο κεησκέλε παικηθή έθθξηζε ησλ   

γνλαδνηξνθηλώλ από ηελ ππόθπζε ή  

άκεζε δξάζε ηεο πξνιαθηίλεο ζηηο γνλάδεο

.   

Άλδξεο   κείσζε ζπεξκαηνγέλλεζεο 

 κεησκέλε libido πηζαλώο ζε θεληξηθή δξάζε ηεο PRL

Eπεξεάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά, άγρνο, θαηάζιηςε.

Πξνθαιεί δπζαλεμία ζηελ γιπθόδε                          έρεη κεηαβνιηθέο δξάζεηο παξόκνηεο κε   

ππεξηλζνπιηλαηκία απηέο ηεο GH θαη αζθεί δηαβεηνγόλν                     

αύμεζε ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο                                   δξάζε



ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ ΠΡΟΛΑΚΣΙΝΩΜΑΣΩΝ

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΛΟΓΧ ΤΠΔΡΔΚΚΡΙΗ:

• Μεησκέλε libido
• Αληθαλφηεηα                    ♂

• Τπνγνληκφηεηα

• Αλσνξξεμία
• Αξαηνκελφξξνηα ή ακελφξξνηα                ♀

• Τπνγνληκφηεηα 

• Έθθξηκα απφ ηνπο καζηνχο

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΛΟΓΧ ΠΙΔΗ (Μαθξναδελψκαηα)

• Γηαηαξαρέο νπηηθψλ πεδίσλ, θεθαιαιγία θ.ι.π.

• Αλεπάξθεηα ησλ ινηπψλ ππνθπζηαθψλ νξκνλψλ

ηηο γπλαίθεο ε δηάγλσζε γίλεηαη λσξίηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο 
άλδξεο.



ΓΙΑΓΝΩΗ

• Δξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε ηεο ππεξπξνιαθηηλαηκίαο

υυσιολογικές τιμές 15-20 ng/mL

Πνιχ ςειέο ηηκέο πξνιαθηίλεο ζέηνπλ ηελ ππνςία 

πξνιαθηηλψκαηνο.

• Απεηθνληζηηθφο έιεγρνο κε CT ή MRI



ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΠΡΟΛΑΚΣΙΝΩΜΑΣΟ

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΩΝΙΣΔ ΝΣΟΠΑΜΙΝΗ βξσκνθξππηίλε

θηλαγνιίδε

θαβεξγνιίλε

Σα πνζνζηά επηηπρίαο κε ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή είλαη πνιύ πςειά 54-86%, ζε 
πεξίπησζε δε κηθξνπξνιαθηηλσκάησλ θζάλνπλ ην 82%. Μαθξνρξόληα αγσγή.

Φάξκαθν Φάζε αλάπηπμεο Γξαζηηθόηεηα Αλ. ελέξγεηεο

Βξσκνθξππηίλε Γηα ζεξαπεία 

ππεξπξνιαθηηλαηκίαο

(USA, EU)

Βηνρεκηθόο έιεγρνο ζην 75-

80% ησλ αζζελώλ, αλάπηπμε

πξνιαθηηλώκαηνο ζην 88%

Ναπηία, δηαηαξαρέο ΓΔ, 

ππόηαζε, ξηληθή 

ζπκθόξεζε, θαηάζιηςε, 

νμεία ςύρσζε θ.α.

Πεξηγνιίδε Γηα ζεξαπεία 

πάξθηλζνλ

Βηνρεκηθόο έιεγρνο ζην 75-

80% ησλ αζζελώλ, αλάπηπμε

πξνιαθηηλώκαηνο

Ίδηεο κε βξσκνθξππηίλε

Κνπηλαγνιίδε Γηαζέζηκν EU Βηνρεκηθόο έιεγρνο ζην 75-

80% ησλ αζζελώλ, αλάπηπμε

πξνιαθηηλώκαηνο ζην 88%

Ίδηεο κε βξσκνθξππηίλε

Καξκπεγνιίδε Γηα ζεξαπεία 

ππεξπξνιαθηηλαηκίαο

(USA, EU)

Βηνρεκηθόο έιεγρνο ζην 75-

80% ησλ αζζελώλ, αλάπηπμε

πξνιαθηηλώκαηνο ζην 88%

Ίδηεο κε βξσκνθξππηίλε



Πξνιαθηίλσκα: 

ε ζεξαπεία κε αγσληζηέο ληνπακίλεο, κεηώλεη ηελ 

έθθξηζε ηεο πξνιαθηίλεο ζε θπζηνινγηθά επίπεδα



ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΠΡΟΛΑΚΣΙΝΩΜΑΣΟ

(ζςνέσεια)

ΓΙΑΦΗΝΟΔΙΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΔΗ: φηαλ δελ απαληά ζηελ 

θαξκαθεπηηθή αγσγή ή φηαλ ππάξρεη δπζαλεμία. 

ΑΚΣΙΝΟΘΔΡΑΠΔΙΑ: ζπαλίσο



N Engl J Med 2003;349:2035-41.
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Γςναίκα 35 εηών επιζκέπηεηαι ηον θεπάπονηα ιαηπό 

αιηιώμενη αμηνόπποια και παποςζία εκκπίμαηορ 

από ηο μαζηό. Αηομικό και οικογενειακό ιζηοπικό 

ελεύθεπο.

 Πόηε είσε εμμηναπσή και αν η έμμηνορ πύζη ήηαν 

θςζιολογική.

 Πόηε είσε ηελεςηαία θοπά έμμηνο πύζη.

 Πόηε ήηαν η ηελεςηαία κύηζη.

 Αν λαμβάνει ή αν έσει λάβει κάποια θαπμακεςηική 

αγυγή ζηο παπελθόν.



ΤΕΛΟΣ



Βηβιηνγξαθία

•Harrison Δλδνθξηλνινγία, J. Larry, Jameson, ειιεληθή επηκέιεηα 

Απόζηνινο Βαγελάθεο, Νηθόιανο Καηζηιάκπξνο, εθδόζεηο Παξηζηάλνο

•www.uptodate.com

•www.medscape.com

http://www.uptodate.com/
http://www.medscape.com/


Υξεκαηνδόηεζε

• Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό έρεη αλαπηπρζεί ζηo πιαίζηo ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ηνπ δηδάζθνληα.

• Σν έξγν «Αλνηθηά Αθαδεκατθά Μαζήκαηα ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ» 

έρεη ρξεκαηνδνηήζεη κόλν ηελ αλαδηακόξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. 

• Σν έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 

«Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν) θαη από εζληθνύο 

πόξνπο.



εκείσκα Αλαθνξάο

Copyright Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Αιεμαλδξίδεο Θεόδσξνο. «Τπόθπζε». 

Έθδνζε: 1.0. Πάηξα 2015. Γηαζέζηκν από ηε δηθηπαθή δηεύζπλζε: 

https://eclass.upatras.gr/modules/document/document.php?course=MED1

039&openDir=/55028a70PuLp.



εκείσκα Αδεηνδόηεζεο

Σν παξόλ πιηθό δηαηίζεηαη κε ηνπο όξνπο ηεο άδεηαο ρξήζεο Creative Commons 

Αλαθνξά, Με Δκπνξηθή Υξήζε Παξόκνηα Γηαλνκή 4.0 [1] ή κεηαγελέζηεξε, 

Γηεζλήο Έθδνζε.   Δμαηξνύληαη ηα απηνηειή έξγα ηξίησλ π.ρ. θσηνγξαθίεο, 

δηαγξάκκαηα θ.ι.π.,  ηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζε απηό θαη ηα νπνία αλαθέξνληαη καδί 

κε ηνπο όξνπο ρξήζεο ηνπο ζην «εκείσκα Υξήζεο Έξγσλ Σξίησλ».                     

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Χο Μη Δμποπική νξίδεηαη ε ρξήζε:

• πνπ δελ πεξηιακβάλεη άκεζν ή έκκεζν νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηελ ρξήζε ηνπ έξγνπ, γηα ην δηαλνκέα ηνπ έξγνπ θαη αδεηνδφρν

• πνπ δελ πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή σο πξνυπφζεζε γηα ηε ρξήζε ή πξφζβαζε ζην έξγν

• πνπ δελ πξνζπνξίδεη ζην δηαλνκέα ηνπ έξγνπ θαη αδεηνδφρν έκκεζν νηθνλνκηθφ φθεινο (π.ρ. δηαθεκίζεηο) απφ ηελ πξνβνιή 

ηνπ έξγνπ ζε δηαδηθηπαθφ ηφπν

Ο δηθαηνχρνο κπνξεί λα παξέρεη ζηνλ αδεηνδφρν μερσξηζηή άδεηα λα ρξεζηκνπνηεί ην έξγν γηα εκπνξηθή ρξήζε, εθφζνλ απηφ ηνπ 

δεηεζεί.

[1] http:/creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Γηαηήξεζε εκεησκάησλ

Οπνηαδήπνηε αλαπαξαγσγή ή δηαζθεπή ηνπ πιηθνύ ζα πξέπεη 

λα ζπκπεξηιακβάλεη:

 ην εκείσκα Αλαθνξάο

 ην εκείσκα Αδεηνδόηεζεο

 ηε δήισζε Γηαηήξεζεο εκεησκάησλ

 ην εκείσκα Υξήζεο Έξγσλ Σξίησλ (εθόζνλ ππάξρεη)

καδί κε ηνπο ζπλνδεπόκελνπο ππεξζπλδέζκνπο.


