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Βασικές αρχές της ενδοκρινολογίας

ΕΙΚΟΝΑ 1-1
Σηματοδότηση μεμβρανικού υποδοχέα. MAPK: πρωτεϊνική κινάση που ενεργοποιεί μιτογόνα, 
PKA, C: πρωτεϊνική κινάση Α, C, TGF: αυξητικός παράγοντας μετασχηματισμού. Για τις υπόλοιπες 
συντομογραφίες, βλέπε κείμενο. 

Γονίδιο-στόχος 

Κυτοκίνη /GH/PRL

Πρωτεΐνη G, 
PKA, PKC

Αυξητικός παράγοντας
Κινάση τυροσίνης

Μεμβράνη 

Πυρήνας 

Smads 

JAK/STAT

Ras/Raf, 
MAΡK

Ακτιβίνη/MIS/BMP
ΤGF-β σερίνη-κινάση 

Ινσουλίνη/ IGF-I 
Κινάση τυροσίνης  

Υποδοχέας με επτά δια-
μεμβρανικά τμήματα συ-
ζευγμένος με πρωτεΐνη G 

Μετά την είσοδό τους στα κύτταρα, οι πρωτεΐνες υποδοχείς δια-
σπώνται στα λυσοσώματα και απελευθερώνουν τα συνδεδεμένα 
υποστρώματά (προσδέτες) τους. Η έλλειψη μεγαλίνης σε μύες 
προκαλεί διαταραχή στην κάθοδο των όρχεων που εξαρτάται από 
τα ανδρογόνα και στη διάνοιξη του κόλπου για την οποία είναι 
απαραίτητη η μεσολάβηση των οιστρογόνων, επιβεβαιώνοντας 
έτσι τον λειτουργικό της ρόλο σε αυτά τα γεγονότα που εξαρτώ-
νται από τα στεροειδή.  

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΣΩ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ
Οι υποδοχείς των ορμονών διαιρούνται σε δύο κύριες κατηγορί-
ες–μεμβρανικούς και πυρηνικούς. Οι μεμβρανικοί υποδοχείς κυρίως 
συνδέονται με πεπτιδικές ορμόνες και κατεχολαμίνες. Οι πυρηνικοί 
υποδοχείς προσδένονται με μικρά μόρια όπως οι θυρεοειδικές 
ορμόνες, τα στεροειδή και η βιταμίνη D τα οποία μπορούν να 
διαχυθούν διαμέσου της κυτταρικής μεμβράνης. Μερικές γενικές 
αρχές εφαρμόζονται στις αλληλεπιδράσεις ορμόνης-υποδοχέα, 
ανεξάρτητα από την κατηγορία υποδοχέα. Οι ορμόνες συνδέο-
νται  με τους υποδοχείς με εξειδίκευση και με μεγάλη συγγένεια, 
η οποία γενικά συμπίπτει με τη δυναμική διακύμανση των συγκε-
ντρώσεων της κυκλοφορούσας ορμόνης. Χαμηλές συγκεντρώσεις 
ελεύθερης ορμόνης (συνήθως 10-12 έως 10-9 Μ) συνδέονται και 
αποσυνδέονται γρήγορα από τους υποδοχείς ακολουθώντας μια 
τέτοια διαμοριακή αντίδραση, ώστε η κατάληψη του υποδοχέα 
σε κάθε δεδομένη στιγμή να αποτελεί συνάρτηση της ορμονικής 
συγκέντρωσης και της συγγένειας του υποδοχέα για την συγκε-
κριμένη ορμόνη. Ο αριθμός των υποδοχέων ποικίλλει πολύ σε 
διάφορους ιστούς-στόχους, παρέχοντας έναν από τους κύριους, 
καθοριστικούς παράγοντες των ειδικών κυτταρικών απαντήσεων 
από τις κυκλοφορούσες ορμόνες. Για παράδειγμα, οι υποδοχείς τής 
ACTH εντοπίζονται σχεδόν αποκλειστικά στον επινεφριδικό φλοιό 
και οι υποδοχείς τής FSH ευρίσκονται μόνο στις γονάδες. Αντίθε-
τα, οι υποδοχείς της ινσουλίνης και των θυρεοειδικών ορμονών 
κατανέμονται ευρέως, αντανακλώντας την ανάγκη μεταβολικής 
απάντησης σε όλους τους ιστούς.

ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ
Οι μεμβρανικοί υποδοχείς μπορούν να διαιρεθούν σε ορισμένες 
βασικές ομάδες: (1) επταδιαμεμβρανικούς GPCR, (2) υποδοχείς 

τυροσινικής κινάσης, (3) υποδοχείς κυτοκίνης και (4) υποδοχείς σε-
ρινικής κινάσης (Εικ. 1-1). Η GPCR οικογένεια των επτά διαμεμβρα-
νικών υποδοχέων περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό ορμονών, 
όπως μεγάλες πρωτεΐνες (π.χ. LH, PTH), μικρά πεπτίδια (π.χ TRH, 
σωματοστατίνη), κατεχολαμινών (επινεφρίνη, ντοπαμίνη), ακόμα 
και μετάλλα (π.χ ασβέστιο). Οι εξωκυτταρικές περιοχές των GPCR 
ποικίλλουν ευρέως μέγεθος και είναι η κύρια θέση πρόσδεσης για 
τις μεγάλες ορμόνες. Τα διαμεμβρανικά τμήματα συγκροτούνται 
από υδρόφοβες α-ελικοειδείς περιοχές. Όπως μερικοί δίαυλοι, έτσι 
και αυτές οι περιοχές θεωρείται ότι διαμορφώνονται κυκλικά και 
σχηματίζουν μια υδρόφοβη θήκη μέσα στην οποία ταιριάζουν 
μερικοί μικροί προσδέτες. Η ορμονική σύνδεση προκαλεί μορ-
φολογικές αλλαγές σε αυτές τις περιοχές, επιφέροντας δομικές 
αλλαγές στην ενδοκυττάρια περιοχή, η οποία αποτελεί μια θέση 
πρόσδεσης για τις G πρωτεΐνες.

Η μεγάλη οικογένεια των G πρωτεϊνών, που ονομάστηκαν έτσι 
λόγω του ότι συνδέονται με νουκλεοτίδια γουανίνης (GTP, GDP), 
παρέχει μεγάλη ποικιλία στη σύζευξη των οδών σηματοδότησης 
με διάφορους υποδοχείς. Οι G πρωτεΐνες σχηματίζουν ένα ετε-
ροτριμερές σύμπλεγμα, το οποίο αποτελείται από διάφορες α και 
βγ υπομονάδες. Η α υπομονάδα περιέχει τη συνδετική θέση για 
το νουκλεοτίδιο γουανίνης και υδρολύει το GTP σε GDP. Οι βγ 
υπομονάδες συνδέονται στενά και τροποποιούν τη δραστικότητα  
της α υπομονάδος, και επίσης μεσολαβούν στη σηματοδότηση 
των οδών του εκτελεστικού τους οργάνου. Η δραστικότητα της 
G πρωτεΐνης ρυθμίζεται από έναν κύκλο που περιλαμβάνει υδρό-
λυση του GTP και δυναμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των α και 
βγ υπομονάδων. Η ορμόνη καθώς προσδένεται στον υποδοχέα 
προκαλεί τη διάσταση του GDP, επιτρέποντας στη Gα να ενώνεται 
με το GTP και να διαχωρίζεται από το σύμπλεγμα βγ. Κάτω από 
αυτές τις συνθήκες, η Gα υπομονάδα ενεργοποιείται και μεσολαβεί 
στη μεταγωγή του σήματος μέσω διαφόρων ενζύμων, όπως η αδε-
νυλική κυκλάση ή η φωσφολιπάση C. Η υδρόλυση του GTP προς 
GDP επιτρέπει την επανασύνδεση με τις βγ υπομονάδες και απο-
καθιστά την αδρανή κατάσταση. Όπως περιγράφεται παρακάτω, 
μια ποικιλία ενδοκρινοπαθειών είναι αποτέλεσμα μεταλλάξεων της 
G πρωτεΐνης ή μεταλλάξεων υποδοχέων οι οποίοι τροποποιούν 
τις αλληλεπιδράσεις τους με τις G πρωτεΐνες.

Υπάρχουν περισσότερες από δώδεκα ισομορφές της Gα υπο-
μονάδας. Η Gs α διεγείρει, ενώ η Giα αναστέλλει την αδενυλική 
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Υποδοχέας 

Ο προσδέτης αποδεσμεύει τον 
συγκαταστολέα και προκαλεί τη 
σύνδεση τού συνενεργοποιητή 

Πρόσδεση ιδιοστατικού 
ενεργοποιητή ή καταστολέα 

Ενεργοποι-
ημένος

Σιωπηλός

Ενεργοποι-
ημένος

Ενεργοποιημένος

Ορμόνη Ορμόνη
Βασική

Συνδέτες

 Ομοδιμερείς στεροειδικοί  Ετεροδιμερείς υποδοχείς Ορφανοί υποδοχείς 
 υποδοχείς
 ER, AR, PR, GR TR, VDR, RAR, PPAR SF-1, DAX-1, HNF4α

ΕΙΚΟΝΑ 1-2
Σηματοδότηση πυρηνικού υποδοχέα. ER = υποδοχέας οιστρογό-
νου, AR = υποδοχέας ανδρογόνου, PR = υποδοχέας προγεστερόνης, 
GR = υποδοχέας γλυκοκορτικοειδούς, TR = υποδοχέας θυρεοειδικής 
ορμόνης, VDR = υποδοχέας βιταμίνης D, RAR = υποδοχέας ρετινοϊκού 

οξέος, PΡAR = ενεργοποιημένος υποδοχέας πολλαπλασιαστή υπερο-
ξυσωματίων, SF-1 = στεροειδογόνος παράγων 1, DAX = αναστροφή 
του φύλου δοσοεξαρτώμενη· συγγενής υποπλασία των επινεφριδίων, 
Χ-χρωμόσωμα· HNF4α, ηπατικός πυρηνικός παράγων 4α. 

κυκλάση, ένα ένζυμο το οποίο δημιουργεί, το κυκλικό AMP που 
λειτουργεί ως δεύτερος αγγελιαφόρος, οδηγώντας στην ενεργο-
ποίηση της πρωτεϊνικής κινάσης Α (Πίνακας 1-1). Οι Gq υπομονάδες 
συνδέονται με τη φωσφολιπάση C, παράγοντας διακυλογλυκερόλη 
και τριφωσφορική ινοσιτόλη και οδηγούν στην ενεργοποίηση της 
πρωτεϊνικής κινάσης C και στην απελευθέρωση ενδοκυττάριου 
ασβεστίου. 

Οι υποδοχείς της τυροσινικής κινάσης μεταφέρουν σήματα για 
την ινσουλίνη και μια σειρά αυξητικών παραγόντων, όπως ο IGF-I, 
ο επιδερμικός αυξητικός παράγων (EGF), ο αυξητικός παράγων 
των νεύρων, ο αυξητικός παράγων που προέρχεται από τα αιμο-
πετάλια και ο αυξητικός παράγων των ινοβλαστών. Οι πλούσιες 
σε κυστεΐνη εξωκυττάριες περιοχές πρόσδεσης περιέχουν θέσεις 
πρόσδεσης για τους αυξητικούς παράγοντες. Μετά την πρόσδεση, 
η κατηγορία αυτών των υποδοχέων υφίσταται αυτοφωσφορυλίω-
ση, προκαλώντας αλληλεπιδράσεις με ενδοκυττάριες πρωτεΐνες 
προσαρμοστές, όπως η Shc και τα υποστρώματα των υποδοχέων 
της ινσουλίνης. Στην περίπτωση του υποδοχέα της ινσουλίνης 
ενεργοποιούνται πολλές κινάσες, συμπεριλαμβανομένων των 
οδών της Raf-Ras-MARK και της Akt/πρωτεϊνικής κινάσης B. Οι 
υποδοχείς της τυροσινικής κινάσης κατέχουν εξέχοντα ρόλο στην 
αύξηση και διαφοροποίηση του κυττάρου, καθώς και στον ενδι-
άμεσο μεταβολισμό.

Οι υποδοχείς της GH και της PRL ανήκουν στην οικογένεια 
των υποδοχέων των κυτοκινών. Κατ' αναλογία με τους υποδοχείς 
τυροσινικής κινάσης, η σύνδεση με το συνδετικό μόριο (προσδέ-
τη) προκαλεί την αλληλεπίδραση του υποδοχέα με ενδοκυττάριες 
κινάσες -τις κινάσες Janus (JAK), οι οποίες φωσφορυλιώνουν μέλη 
της οικογένειας μεταφοράς σήματος, και των ενεργοποιητών της 
μεταγραφής (STAT)- καθώς και άλλων οδών σηματοδότησης (RAS, 
PI3-K, MARK). Οι ενεργοποιημένες πρωτεΐνες STAT μετατοπίζονται 
προς τον πυρήνα και διεγείρουν την έκφραση γονιδίων-στόχων. 

Οι υποδοχείς της σερινικής κινάσης διαμεσολαβούν στις δρά-
σεις των ακτιβινών, του αυξητικού παράγοντα μετασχηματισμού 
β (TGFβ), της ουσίας που αναστέλλει τους πόρους του Müller 
(MIS γνωστή επίσης και ως αντιμυλλεριανή ορμόνη, ΑΜΗ) και 
των μορφογενετικών πρωτεϊνών του οστού (ΒΜΡs). Αυτή η οικο-
γένεια υποδοχέων (αποτελούμενη από τύπου Ι και ΙΙ υπομονάδες) 

σηματοδοτεί μέσω πρωτεϊνών που ονομάζονται smads (σύντηξη 
των όρων Caenorhabditis elegans sma + mammalian mad). Όπως 
οι πρωτεΐνες STAT, έτσι και οι πρωτεΐνες smads εξυπηρετούν τον 
διπλό ρόλο της μεταγωγής του σήματος του υποδοχέα και της 
δράσης ως παραγόντων μεταγραφής. Οι πλειομορφικές δράσεις 
αυτών των αυξητικών παράγοντες υποδηλώνουν τον τοπικό χα-
ρακτήρα της δράσης τους (παρακρινικό ή αυτοκρινικό). Οι δε-
σμευτικές πρωτεΐνες, όπως η φολλιστατίνη (η οποία συνδέεται με 
την ακτιβίνη και άλλα μέλη αυτής της οικογένειας), λειτουργούν 
για να απενεργοποιήσουν τους αυξητικούς παράγοντες και να 
περιορίσουν την κατανομή τους. 

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ

Η οικογένεια των πυρηνικών υποδοχέων έχει αποκτήσει περίπου 
100 μέλη, πολλά από τα οποία ταξινομούνται ακόμα ως ορφανοί 
υποδοχείς γιατί οι προσδέτες τους, αν υπάρχουν, παραμένουν 
άγνωστοι (Εικ. 1-2). Από την άλλη, οι περισσότεροι πυρηνικοί 
υποδοχείς ταξινομούνται με βάση τη φύση των προσδετών τους. 
Αν και όλοι οι πυρηνικοί υποδοχείς τελικά δρουν αυξάνοντας ή 
μειώνοντας τη γονιδιακή μεταγραφή, ορισμένοι (π.χ. υποδοχείς 
γλυκοκορτικοειδών) υπάρχουν κυρίως στο κυτόπλασμα, ενώ άλλοι 
(π.χ. θυρεοειδικών ορμονών) εντοπίζονται πάντοτε στον πυρήνα. 
Μετά την ένωση με το πρόσδεμα, οι υποδοχείς που βρίσκονται 
στο κυτταρόπλασμα μετατοπίζονται προς τον πυρήνα. Αυξάνονται 
συνεχώς οι ενδείξεις ότι ορισμένοι πυρηνικοί υποδοχείς (π.χ. των 
γλυκοκορτικοειδών, των οιστρογόνων) μπορούν επίσης να δρά-
σουν στη μεμβράνη ή στο κυτταρόπλασμα και να ενεργοποιούν 
ή να καταστέλλουν οδούς μεταγωγής σήματος, παρέχοντας έτσι 
έναν μηχανισμό επικοινωνίας μεταξύ μεμβρανικών και πυρηνικών 
υποδοχέων.  

Οι δομές των πυρηνικών υποδοχέων, συμπεριλαμβανόμενης 
και της κρυσταλλογραφίας με ακτίνες Χ, έχουν μελετηθεί εκτε-
νώς. Η περιοχή σύνδεσης του DNA, η οποία αποτελείται από δύο 
δάκτυλους ψευδαργύρου, έρχεται σε επαφή με ειδικές αλληλου-
χίες αναγνώρισης του DNA στα γονίδια-στόχους. Οι περισσότεροι 
πυρηνικοί υποδοχείς συνδέονται με το DNA ως διμερή. Συνεπώς, 
κάθε μονομερές αναγνωρίζει μία αλληλουχία του DNA που ανα-
φέρεται ως «μισή θέση» (half site) αναγνώρισης. Οι στερεοδικοί 
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Διαταραχές της πρόσθιας υπόφυσης και του υποθαλάμου

λοβό. Το εφίππιο γειτνιάζει με αγγειακές και νευρολογικές δομές, 
στις οποίες περιλαμβάνονται οι σηραγγώδεις κόλποι, τα κρανιακά 
νεύρα και το οπτικό χίασμα. Έτσι, οι αναπτυσσόμενες ενδοεφιππι-
κές παθολογικές εξεργασίες μπορεί να προκαλούν σημαντικά πιε-
στικά φαινόμενα, πέραν της ενδοκρινικής τους δραστηριότητας. 

Τα νευρικά κύτταρα του υποθαλάμου συνθέτουν ειδικές εκλυ-
τικές και ανασταλτικές ορμόνες, οι οποίες εκκρίνονται άμεσα μέσα 
στα πυλαία αγγεία του μίσχου της υπόφυσης. Η αιμάτωση της 
υπόφυσης προέρχεται από την άνω και κάτω υποφυσιακή αρτηρία 
(Εικ. 2-2). Το υποθαλαμο-υποφυσιακό πυλαίο πλέγμα αποτελεί την 
κύρια πηγή αιμάτωσης για την πρόσθια υπόφυση, επιτρέποντας 
την αξιόπιστη μετάδοση των υποθαλαμικών πεπτιδικών παλμών 
χωρίς να μεσολαβεί σημαντική συστηματική αραίωση· συνεπώς, 
τα υποφυσιακά κύτταρα εκτίθενται σε απότομες αιχμές συγκε-
ντρώσεις εκλυτικών ή ανασταλτικών παραγόντων και, με τη σειρά 
τους, εκλύουν τις ορμόνες τους υπό τη μορφή διακριτής παλμικής 
έκκρισης (Εικ. 2-3).

Η οπίσθια υπόφυση αρδεύεται από τις κάτω υποφυσιακές αρ-
τηρίες. Σε αντίθεση προς την πρόσθια υπόφυση, ο οπίσθιος λοβός 
νευρώνεται άμεσα από τους υποθαλαμικούς νευρώνες (υπερο-
πτικο-υποφυσιακά και φυμο-υποφυσιακά νευρικά δεμάτια) μέσω 
του υποφυσιακού μίσχου (Κεφ. 3). Έτσι, η παραγωγή της αγγει-
οπιεσίνης (αντιδιουρητικής ορμόνης, ADH) και της ωκυτοκίνης 
στην οπίσθια υπόφυση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε νευρωνική 
βλάβη από εξεργασίες που επηρεάζουν τον μίσχο της υπόφυσης 
ή τον υποθάλαμο. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ
Η εμβρυϊκή διαφοροποίηση και ωρίμαση των κυττάρων της πρό-
σθιας υπόφυσης έχει διευκρινισθεί με σημαντική λεπτομέρεια. Η 
ανάπτυξη της υπόφυσης από τον θύλακο του Rathke περιλαμβά-
νει μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση παραγόντων μεταγραφής οι 
οποίοι είναι ειδικοί για κάθε κυτταρική σειρά και εκφράζονται σε 
πολυδύναμα αρχέγονα κύτταρα και διαφορετικές συγκεντρώσεις 
των τοπικά παραγόμενων αυξητικών παραγόντων (Πίνακας 2-1). Ο 
παράγοντας μεταγραφής Pit-1 προσδιορίζει την ειδική κυτταρική 
έκφραση της GH, της PRL και της TSH σε σωματοτρόπα, λακτο-
τρόπα και θυρεοτρόπα κύτταρα αντίστοιχα. Η έκφραση υψηλών 

επιπέδων οιστρογονικών υποδοχέων σε κύτταρα που περιέχουν 
Pit-1 ευνοεί την έκφραση της PRL, ενώ ο θυρεοτρόπος εμβρυϊκός 
παράγοντας (TEF) προκαλεί την έκφραση της TSH. Ο Pit-1 συνδέε-
ται με τις ρυθμιστικές αλληλουχίες των γονιδίων της GH, της PRL 
και της TSH, καθώς και με θέσεις αναγνώρισης του υποκινητή του, 
δημιουργώντας έναν μηχανισμό για συνεχή εκλεκτική φαινοτυπική 
σταθερότητα της υπόφυσης. Ο παράγοντας μεταγραφής Prop-1 
επάγει την ανάπτυξη των κυτταρικών σειρών της υπόφυσης που 
εκφράζουν τον Pit-1, καθώς και των γοναδοτρόπων κυττάρων. 
Η ανάπτυξη του γοναδοτρόπου κυττάρου καθορίζεται περαι-
τέρω από την ειδική έκφραση των πυρηνικών υποδοχέων, του 
στεροειδογόνου παράγοντα (SF-1) και του DAX-1. Η ανάπτυξη 
των κορτικοτρόπων κυττάρων, τα οποία εκφράζουν το γονίδιο 
της προ-οπιομελανοκορτίνης (POMC), απαιτεί τον παράγοντα με-
ταγραφής Τ-Pit. Η μη φυσιολογκή ανάπτυξη της υπόφυσης που 
προκαλείται από μεταλλάξεις του Pit-1, του Prop-1, του SF-1, του 
DAX-1 και του Τ-pit καταλήγουν σε μια σειρά σπάνιων, εκλεκτικών 
ή συνδυασμένων, ελλειμμάτων υποφυσιακών ορμονών. 

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΙΑΣ 
ΥΠΟΦΥΣΗΣ

Ο υποϋποφυσισμός προκύπτει από τη μειωμένη παραγωγή μίας 
ή περισσοτέρων τροφικών ορμονών της πρόσθιας υπόφυσης. Η 
μειωμένη υποφυσιακή λειτουργία μπορεί να είναι αποτέλεσμα κλη-
ρονομικών διαταραχών, ωστόσο συνηθέστερα είναι επίκτητη και 
αντανακλά πιεστικά φαινόμενα από όγκους ή συνέπειες φλεγμονής 
ή αγγειακής βλάβης. Αυτές οι διαδικασίες μπορεί επίσης να παρα-
βλάψουν τη σύνθεση ή την έκκριση των υποθαλαμικών ορμονών, 
με επακόλουθο την υποφυσιακή ανεπάρκεια (Πίνακας 2-2).

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΫΠΟΦΥΣΙΣΜΟΥ
Υποφυσιακή δυσπλασία  
Η υποφυσιακή δυσπλασία μπορεί να καταλήξει σε απλαστική, υπο-
πλαστική ή έκτοπη ανάπτυξη του αδένα. Επειδή η ανάπτυξη της 
υπόφυσης απαιτεί τη μετανάστευση κυττάρων μέσης γραμμής από 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2-1 
ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΜΟΝΩΝ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ  

ΚΥΤΤΑΡΑ  ΦΛΟΙΟΤΡΟΠΑ  ΣΩΜΑΤΟΤΡΟΠΑ  ΛΑΚΤΟΤΡΟΠΑ  ΘΥΡΕΟΤΡΟΠΑ  ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΑ 

Ειδικός για τον ιστό  T-Pit Prop-1, Pit-1  Prop-1, Pit-1  Prop-1, Pit-1, TEF SF-1, DAX-1  
 παράγοντας  
 μεταγραφής  
Εμβρυϊκή εμφάνιση  6 εβδομάδες  8 εβδομάδες 12 εβδομάδες 12 εβδομάδες 12 εβδομάδες
Ορμόνη  POMC  GH PRL TSH FSH, LH  
Χρωμοσωμική  2p 17q  6  α-6q, β-1p  β-11p, β-19q 
 περιοχή 
Πρωτεΐνη  Πολυπεπτίδιο  Πολυπεπτίδιο Πολυπεπτίδιο Γλυκοπρωτεΐνη  Γλυκοπρωτεΐνη  
         α, β υπομονάδες  α, β υπομονάδες
Αμινοξέα  266 (ACTH 1-39) 191 199 211 210 204
Διεγέρτες  CRH, AVP,  GHRH, γκρελίνη  Οιστρογόνα, TRH, VIP  TRH GnRH, ακτιβίνες,  
   gp-130 κυτοκίνες         οιστρογόνα 
Αναστολείς  Γλυκοκορτικοειδή  Σωματοστατίνη,  Ντοπαμίνη  Τ3, Τ4, ντοπαμίνη,  Στεροειδή φύλου, 
     IGF-I     σωματοστατίνη,   ινχιμπίνη  
         γλυκοκορτικοειδή 
Αδένας στόχος  Επινεφρίδια  Ήπαρ, άλλοι ιστοί  Μαστός, άλλοι ιστοί  Θυρεοειδής  Ωοθήκες, όρχεις
Τροφική δράση  Παραγωγή  Παραγωγή IGF-I,  Παραγωγή γάλακτος  Σύνθεση και έκκριση  Παραγωγή στεροειδών 
   στεροειδών   επαγωγή αύξησης,     Τ4  του φύλου, αύξηση   
     ανταγωνισμός       ωοθυλακίου, ωρίμαση   
     ινσουλίνης        βλαστικών κυττάρων
Φυσιολογικό εύρος ACTH, 4-22 pg/L  <0,5 μg/Lα  Α <15,  0,1-5 mU/L Α 5-20 IU/L, Γ (βασικά
 τιμών      Γ <20 μg/L    επίπεδα) 5-20 IU/L

α Συνολική 24ωρη έκκριση ορμόνης
Σημείωση: Α: Άνδρες, Γ: Γυναίκες. Για τις υπόλοιπες συντομογραφίες, βλέπε κείμενο.    
Πηγή: Προσαρμοσμένο από I Shimon, S Melmed, στο P Conn, S Melmed (eds): Endocrinology: Basic and Clinical Principles, Totowa, NJ, Humana, 1996. 
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τον ρινοφαρυγγικό θύλακο του Rathke, οι κρανιοπροσωπικές δια-
ταραχές της μέσης γραμμής μπορεί να συνδέονται με υποφυσιακή 
δυσπλασία. Η επίκτητη υποφυσιακή ανεπάρκεια στο νεογέννητο 
μπορεί επίσης να προκληθεί από τραύμα κατά τη γέννηση, όπως 
η ενδοκρανιακή αιμορραγία, η ασφυξία και ο τοκετός με ισχιακή 
προβολή του εμβρύου. 

Διαφραγματο-οπτική δυσπλασία 
Η υποθαλαμική δυσλειτουργία και ο υποϋποφυσισμός μπορεί να 
είναι αποτέλεσμα δυσγενεσίας του διαφανούς διαφράγματος του 
εγκεφάλου ή του εγκαρσίου συνδέσμου του ραβδωτού σώματος. 
Τα προσβληθέντα παιδιά έχουν μεταλλάξεις στο γονίδιο HESX1, 
το οποίο εμπλέκεται στην πρώιμη ανάπτυξη του κοιλιακού προ-
σεγκεφάλου. Αυτά τα παιδιά παρουσιάζουν λυκόστομα, συνδα-
κτυλία, ωτικές παραμορφώσεις, υπερτελορισμό, οπτική ατροφία, 
μικρό πέος και ανοσμία σε ποικίλους συνδυασμούς. Η υποφυσιακή 
δυσλειτουργία οδηγεί σε άποιο διαβήτη, ανεπάρκεια GH, βραχύ 
ανάστημα και ενίοτε σε ανεπάρκεια TSH. 

ΕΙΚΟΝΑ 2-1
Διάγραμμα των αξόνων της υπόφυσης. Οι ορμόνες του υποθαλάμου 
ρυθμίζουν τις τροφικές ορμόνες της πρόσθιας υπόφυσης οι οποίες, 
με τη σειρά τους, καθορίζουν την έκκριση ορμονών από τους αδένες-
στόχους. Οι περιφερικές ορμόνες ρυθμίζουν με μηχανισμό ανατροφο-
δότησης την έκκριση ορμονών από τον υποθάλαμο και την υπόφυση. 
Για τις συντομογραφίες, βλέπε κείμενο.  

Υποθάλαμος

GnRH 

CRH 

TRH 

GnRH 

Ντοπαμίνη 

Όργανο 
στόχος 

Σπερματογένεση

Ήπαρ 

Χονδροκύτταρα 

Θηλασμός

Κορτιζόλη 

Τεστοστερόνη
Ινχιμπίνη

Όρχεις

Ωοθήκες

Οιστραδιόλη
Προγεστερόνη 
Ινχιμπίνη

Ωορρηξία

Υπόφυση

Κυτταρική ομοιό-
στση και λειτουργία

Θερμογένεση, 
μεταβολισμός Θυρεοειδής 

αδένας

Επινεφρίδιο

Σωματική αύξηση
ανάπτυξη οργάνων

ΕΙΚΟΝΑ 2-2
Διάγραμμα της αγγείωσης του υποθαλάμου και της υπόφυσης: 
Οι πυρήνες του υποθαλάμου παράγουν ορμόνες που διασχίζουν το 
πυλαίο σύστημα και έρχονται σε επαφή με τα κύτταρα της πρόσθι-
ας υπόφυσης για να ρυθμίσουν την έκκριση των ορμονών της. Οι 
ορμόνες της οπίσθιας υπόφυσης προέρχονται κατευθείαν από τον 
υποθάλαμο μέσω νευρωνικών προεκτάσεων. 

Πρόσθια 
υπόφυση

Κάτω 
υποφυσιακή 
αρτηρία 

Κύτταρο που 
εκκρίνει τροφικές 
ορμόνες 

Μακρά 
πυλαία 
αγγεία

Τρίτη κοιλία 

Υποθάλαμος 

Μίσχος 

Οπίσθια 
υπόφυση 

Βραχέα πυλαία 
αγγεία

Έκκριση 
ορμονών 

Άνω υπο-
φυσιακή 
αρτηρία

Πυρήνας 
νευροενδοκρινικών 

κυττάρων 

LH
 m

IU
/m

L 
G

nR
H

 p
g

/m
L 

Ώσεις GnRH 

 

Ώσεις LH

ΕΙΚΟΝΑ 2-3
Οι ώσεις της υποθαλαμικής εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτροπινών 
(GnRH) επάγουν εκκριτικές ώσεις της ωχρινοποιητικής ορμόνης (LH). 

Μεταλλάξεις ειδικών ιστικών παραγόντων 

Μερικοί ειδικοί παράγοντες μεταγραφής των υποφυσιακών κυτ-
τάρων, όπως ο Pit-1 και Prop-1, είναι κρίσιμοι για τον προσδιο-
ρισμό της ανάπτυξης και της λειτουργίας ορισμένων κυτταρικών 
σειρών της πρόσθιας υπόφυσης. Οι αυτοσωματικές επικρατούσες 
ή υπολειπόμενες μεταλλάξεις του Pit-1 προκαλούν συνδυασμένη 
ανεπάρκεια GH, PRL και TSH. Αυτοί οι ασθενείς εμφανίζουν δια-
ταραχή της ανάπτυξης και ποικίλου βαθμού υποθυρεοειδισμό. 
Η υπόφυση μπορεί να εμφανίζεται υποπλαστική στη μαγνητική 
τομογραφία (MRI).

Ο Prop-1 εκφράζεται πρώιμα κατά την ανάπτυξη της υπό-
φυσης και φαίνεται ότι απαιτείται για τη λειτουργία του Pit-1. 
Οικογενείς και σποραδικές μεταλλάξεις του PROP1 καταλήγουν 
σε συνδυασμένη ανεπάρκεια GH, PRL, TSH και γοναδοτροπίνης. 
Πάνω από το 80% αυτών των ασθενών παρουσιάζει καθυστέρη-
ση της ανάπτυξης και, κατά την ενηλικίωση ανεπάρκεια TSH και 
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υποφυσιακά ή υποθαλαμικά νεοπλάσματα όπως τα υποφυσιακά 
αδενώματα, τα κρανιοφαρυγγιώματα, τα λεμφώματα  ή οι μετα-
στατικοί όγκοι, φλεγμονώδη νόσο όπως η λεμφοκυτταρική υποφυ-
σίτιδα, διηθητική νόσο όπως η σαρκοείδωση, η αιμοχρωμάτωση 
και η φυματίωση, ή ακτινοβολία. 

Με την πάροδο του χρόνου όλο και περισσότερα στοιχεία 
ενισχύουν την άποψη ότι οι ασθενείς με εγκεφαλικές βλάβες στις 
οποίες περιλαμβάνονται το τραύμα, η υπαραχνοειδής αιμορραγία 
και η ακτινοβολία, παρουσιάζουν παροδικό υποΰποφυσισμό και 
είναι απαραίτητος ο μακροχρόνιος περιοδικός ενδοκρινικός έλεγ-
χος, καθώς το 25-40% αυτών των ασθενών μπορεί τελικά να πα-
ρουσιάσει μόνιμη υποθαλαμική ή υποφυσιακή δυσλειτουργία.

Υποθαλαμικές διηθητικές διαταραχές 

Αυτές οι διαταραχές -που περιλαμβάνουν τη σαρκοείδωση, την 
ιστιοκύττωση Χ, την αμυλοείδωση και την αιμοχρωμάτωση- συχνά 
εμπλέκουν τόσο υποθαλαμικές όσο και υποφυσιακές νευρωνικές 
και νευροχημικές οδούς. Συνεπώς, στους μισούς ασθενείς με αυτές 
τις διαταραχές παρατηρείται άποιος διαβήτης. Καθυστέρηση της 
ανάπτυξης παρατηρείται, εφόσον η έκκριση GH μειώνεται πριν τη 
σύγκλιση των επιφύσεων στην εφηβεία. Συνηθισμένες καταστά-
σεις αποτελούν επίσης ο υπογοναδοτροπικός υπογοναδισμός και 
η υπερπρολακτιναιμία. 

Φλεγμονώδεις βλάβες 

Υποφυσιακή βλάβη με επακόλουθη δυσλειτουργία μπορεί να 
παρατηρηθεί σε χρόνιες λοιμώξεις όπως η φυματίωση, οι ευκαι-
ριακές μυκητιασικές λοιμώξεις που σχετίζονται με το AIDS, και 
η τριτογενής σύφιλη. Άλλες φλεγμονώδεις εξεργασίες, όπως τα 
κοκκιώματα ή η σαρκοείδωση μπορεί να μιμηθούν τις εκδηλώσεις 
υποφυσιακού αδενώματος. Αυτές οι βλάβες μπορεί να προκαλέ-
σουν εκτεταμένη υποθαλαμική και υποφυσιακή βλάβη που οδηγεί 
σε ανεπάρκεια των αντίστοιχων τροφικών ορμονών.  

Κρανιακή ακτινοβολία 

Η κρανιακή ακτινοβολία μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια υποθαλα-
μική και υποφυσιακή δυσλειτουργία, ειδικά στα παιδιά και στους 
εφήβους, καθώς είναι πιο ευπαθείς στη βλάβη που ακολουθεί 
τη θεραπευτική ακτινοβολία ολόκληρου του εγκεφάλου ή της 
κεφαλής και του τραχήλου. Η ανάπτυξη ορμονικών διαταραχών 
παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση με τη δοσολογία της ακτινοβολίας 
και το χρονικό διάστημα που παρεμβάλεται από την ολοκλήρωση 
της ακτινοθεραπείας. Πάνω από τα δύο τρίτα των ασθενών εμφα-
νίζουν τελικά ορμονική ανεπάρκεια μετά από μέση δόση 50 Gy 
(5.000 rad) η οποία κατευθύνεται στη βάση του κρανίου. Υποϋ-
ποφυσισμός αναπτύσσεται μέσα σε 5 έως 15 χρόνια και συνήθως 
αντανακλά την ύπαρξη υποθαλαμικής βλάβης παρά πρωτοπαθούς 
καταστροφής των υποφυσιακών κυττάρων. Αν και ο τύπος της 
ορμονικής διαταραχής ποικίλλει, η ανεπάρκεια της GH είναι η πιο 
συνήθης και ακολουθείται από την ανεπάρκεια γοναδοτροπινών 
και ACTH. Όταν τεκμηριώνεται η ανεπάρκεια μίας ή περισσοτέρων 
ορμονών, είναι πιθανό να συνυπάρχει μείωση της εφεδρείας των 
άλλων ορμονών. Επομένως, η λειτουργία της πρόσθιας υπόφυσης 
πρέπει να αξιολογείται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε ακτινοβολία κατά το παρελθόν και, όπου 
κρίνεται κατάλληλο, να αρχίζει θεραπεία υποκατάστασης. 

Λεμφοκυτταρική υποφυσίτιδα 

Αυτή εμφανίζεται κυρίως σε λεχοΐδες εκδηλώνεται συνήθως με 
υπερπρολακτιναιμία και απεικόνιση ευμεγέθους υποφυσιακής μά-
ζας στη μαγνητική τομογραφία, η οποία προσομοιάζει σε αδένω-
μα, και ελαφρά αυξημένα επίπεδα PRL. Η υποφυσιακή ανεπάρκεια 
που προκαλείται από τη διάχυτη λεμφοκυτταρική διήθηση μπορεί 

να είναι παροδική ή μόνιμη, αλλά απαιτεί άμεση εκτίμηση και 
θεραπεία. Σπάνια, έχουν περιγραφεί ανεπάρκειες μεμονωμένων 
υποφυσιακών ορμονών, που υποδηλώνουν την ύπαρξη εκλεκτικής 
αυτοάνοσης εξεργασίας με στόχο ειδικούς τύπους κυττάρων. Οι 
περισσότεροι ασθενείς εκδηλώνουν συμπτώματα εξελισσόμενων 
πιεστικών φαινομένων με κεφαλαλγία και οπτικές διαταραχές. Η 
ταχύτητα καθίζησης ερυθροκυττάρων είναι συχνά αυξημένη. Επει-
δή ο απεικονιστικός έλεγχος με MRI μπορεί να μην είναι βοηθητι-
κός στη διάκριση της υποφυσίτιδας από το υποφυσιακό αδένωμα, 
η πιθανή διάγνωση της υποφυσίτιδας σε μια λεχοΐδα με πρόσφατα 
διαγνωσμένη υποφυσιακή μάζα πρέπει να τίθεται πριν προγραμ-
ματιστεί μια μη αναγκαία χειρουργική επέμβαση. Η φλεγμονώδης 
εξεργασία συχνά υποχωρεί μετά από θεραπεία μερικών μηνών 
με γλυκοκορτικοειδή, και η υποφυσιακή λειτουργία μπορεί να 
αποκατασταθεί ανάλογα με την έκταση της βλάβης. 

Υποφυσιακή αποπληξία 

Τα οξέα ενδοϋποφυσιακά αιμορραγικά αγγειακά συμβάματα μπο-
ρεί να προκαλέσουν σημαντική βλάβη στην υπόφυση και στις 
περιβάλλουσες εφιππικές δομές. Η υποφυσιακή αποπληξία μπορεί 
να συμβεί αυθόρμητα σε έδαφος προϋπάρχοντος αδενώματος, 
μετά τον τοκετό (σύνδρομο Sheehan), ή σε ασθενείς με διαβήτη, 
υπέρταση, δρεπανοκυτταρική αναιμία ή οξεία καταπληξία. Η υπερ-
πλαστική αύξηση του μεγέθους της υπόφυσης κατά την κύηση αυ-
ξάνει τον κίνδυνο για αιμορραγία ή έμφρακτο. Η αποπληξία είναι 
επείγουσα ενδοκρινική κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει 
σε σοβαρή υπογλυκαιμία, υπόταση, αιμορραγία του κεντρικού 
νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) και θάνατο. Τα οξέα συμπτώματα 
μπορεί να περιλαμβάνουν σοβαρή κεφαλαλγία με σημεία μηνιγγι-
κού ερεθισμού, αμφοτερόπλευρες οπτικές διαταραχές, οφθαλμο-
πληγία και, σε σοβαρές περιπτώσεις, καρδιαγγειακή κατάρριψη και 
απώλεια συνείδησης. Η αξονική (CT) ή η μαγνητική τομογραφία 
(MRI) της υπόφυσης μπορεί να αποκαλύψει σημεία ενδοογκικής 
ή εφιππικής αιμορραγίας με απόκλιση του μίσχου της υπόφυσης 
και συμπίεση του υποφυσιακού ιστού. 

Οι ασθενείς χωρίς εμφανή σημεία απώλειας όρασης ή μει-
ωμένο επίπεδο συνείδησης μπορούν να παρακολουθούνται και 
να αντιμετωπίζονται συντηρητικά με χορήγηση υψηλής δόσης 
γλυκοκορτικοειδών. Οι ασθενείς με σημαντική ή προοδευτική 
απώλεια όρασης ή απώλεια συνείδησης, χρειάζονται επείγουσα 
χειρουργική αποσυμπίεση. Η αποκατάσταση της οπτικής οξύτη-
τας μετά τη χειρουργική επέμβαση σχετίζεται αντίστροφα με το 
χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από το οξύ σύμβαμα. Γι’ αυτόν 
τον λόγο, η σοβαρή οφθαλμοπληγία ή τα οπτικά ελλείμματα απο-
τελούν ενδείξεις άμεσης χειρουργικής επέμβασης. Ο υποϋποφυ-
σισμός είναι πολύ συνηθισμένος μετά από αποπληξία.

Κενό εφίππιο 

Το μερικώς ή φαινομενικά τελείως κενό εφίππιο αποτελεί συχνά 
τυχαίο εύρημα της μαγνητικής τομογραφίας. Αυτοί οι ασθενείς 
έχουν συνήθως φυσιολογική υποφυσιακή λειτουργία, γεγονός που 
υποδηλώνει ότι η περιβάλλουσα παρυφή υποφυσιακού ιστού είναι 
απολύτως λειτουργική. Εντούτοις, ο υποϋποφυσισμός μπορεί να 
εγκατασταθεί αθόρυβα. Οι υποφυσιακές μάζες μπορεί να υπο-
στούν κλινικά σιωπηρό έμφρακτο, με ανάπτυξη μερικώς ή τελεί-
ως κενού εφιππίου. Στην περίπτωση αυτή, το εγκεφαλονωτιαίο 
υγρό (ΕΝΥ) γεμίζει τη σχηματισθείσα κήλη της σκληρής μήνιγγας. 
Σπάνια, μικρά αλλά λειτουργικά υποφυσιακά αδενώματα μπορεί 
να αναπτυχθούν εντός της παρυφής του υποφυσιακού ιστού, τα 
οποία δεν είναι πάντοτε ορατά στην MRI. 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Οι κλινικές εκδηλώσεις του υποϋποφυσισμού εξαρτώνται από το 
είδος και τον βαθμό της ορμονικής ανεπάρκειας. Η ανεπάρκεια 
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GH προκαλεί διαταραχές της ανάπτυξης στα παιδιά και διαταράσ-
σει τις σωματικές αναλογίες στους ενήλικες. Η ανεπάρκεια γονα-
δοτροπινών προκαλεί διαταραχές της εμμηνορρυσίας και υπο-
γονιμότητα στις γυναίκες, και μειωμένη σεξουαλική λειτουργία, 
υπογονιμότητα και απώλεια των δευτερογενών χαρακτηριστικών 
του φύλου στους άντρες. Η ανεπάρκεια TSH και ACTH συνήθως 
εμφανίζεται αργότερα στην πορεία της υποφυσιακής ανεπάρ-
κειας. Η ανεπάρκεια TSH προκαλεί καθυστέρηση της ανάπτυξης 
στα παιδιά και κλινικά σημεία υποθυρεοειδισμού τόσο σε παιδιά 
όσο και σε ενήλικες. Η δευτεροπαθής μορφή της επινεφριδικής 
ανεπάρκειας λόγω ανεπάρκειας ACTH οδηγεί σε υποκορτιζολαι-
μία με σχετική διατήρηση της παραγωγής αλατοκορτικοειδών. Η 
ανεπάρκεια PRL προκαλεί αδυναμία παραγωγής γάλακτος. Όταν 
οι βλάβες περιλαμβάνουν την οπίσθια υπόφυση, η πολυουρία και 
η πολυδιψία αντανακλούν την απουσία έκκρισης αγγειοπιεσίνης. 
Επιδημιολογικές μελέτες έχουν τεκμηριώσει αυξημένη θνητότητα 
σε ασθενείς με μακροχρόνια υποφυσιακή βλάβη κυρίως σε έδα-
φος καρδιαγγειακής και αγγειοεγκεφαλικής νόσου. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Η εργαστηριακή διάγνωση της υποφυσιακής ανεπάρκειας γίνε-
ται με τη διαπίστωση χαμηλών επιπέδων τροφικών ορμονών που 
συνδυάζονται με χαμηλά επίπεδα ορμονών-στόχων. Για παράδειγ-
μα, η χαμηλή ελεύθερη θυροξίνη που συνδυάζεται με χαμηλά ή 
απρόσφορα φυσιολογικά επίπεδα TSH υποδηλώνει δευτεροπαθή 
υποθυρεοειδισμό. Ομοίως, τα χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης χω-
ρίς συνοδό αύξηση των γοναδοτροπινών υποδηλώνουν υπογο-
ναδοτροπικό υπογοναδισμό. Για την εκτίμηση της υποφυσιακής 
εφεδρείας, μπορεί να απαιτούνται δοκιμασίες πρόκλησης (Πίνα-
κας 2-3). Η ανταπόκριση της GH στην υπογλυκαιμία που προκα-
λείται από ινσουλίνη, στην αργινίνη, στην L-dopa, στην εκλυτική 
ορμόνη της αυξητικής ορμόνης (GHRH) ή στα εκλυτικά πεπτίδια 
της αυξητικής ορμόνης (GHRP), μπορούν να χρησιμοποιηθεί για 
την εκτίμηση της εφεδρείας GH. Οι απαντήσεις της PRL και της 
TSH στην εκλυτική ορμόνη της θυρεοτροπίνης (TRH) αντανακλούν 
τη λειτουργία των λακτοτρόπων και θυρεοτρόπων κυττάρων. Η 
χορήγηση της εκλυτικής ορμόνης της φλοιοεπινεφριδιοτρόπου 
ορμόνης (CRH) προκαλεί έκλυση ACTH, ενώ η χορήγηση συνθετι-
κής ACTH (cortrosyn) προκαλεί έκλυση επινεφριδικής κορτιζόλης 
ως έμμεσο δείκτη της υποφυσιακής εφεδρείας ACTH (Κεφ. 5). Η 
εφεδρεία της ACTH εκτιμάται πιο αξιόπιστα κατά τη διάρκεια υπο-
γλυκαιμίας η οποία προκαλείται από ινσουλίνη. Εντούτοις, αυτή η 
δοκιμασία θα πρέπει να πραγματοποιείται προσεκτικά σε ασθενείς 
με υπόνοια επινεφριδικής ανεπάρκειας, λόγω του αυξημένου κιν-
δύνου υπογλυκαιμίας και υπότασης. Η πρόκληση υπογλυκαιμίας 
με ινσουλίνη αντενδείκνυται σε ασθενείς με ενεργή στεφανιαία 
νόσο ή  επιληπτικές διαταραχές. 

Θεραπεία: 
υποϋποφυσισμός

Η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης με γλυκοκορτικοειδή, 
θυρεοειδικές ορμόνες, στεροειδή φύλου, αυξητική ορμόνη και 
αντιδιουρητική ορμόνη είναι ασφαλής και δεν συνοδεύεται 
συνήθως από επιπλοκές. Τα θεραπευτικά σχήματα τα οποία 
μιμούνται τη φυσιολογική παραγωγή ορμονών επιτρέπουν τη 
διατήρηση ικανοποιητικής κλινικής ομοιόστασης. Αποτελεσματι-
κά δοσολογικά σχήματα παρατίθενται στον Πίνακα 2-4. Στους 
ασθενείς που χρειάζονται υποκατάσταση γλυκοκορτικοειδών 
επιβάλλεται προσεκτική προσαρμογή της δοσολογίας κατά τη 
διάρκεια στρεσσογόνων καταστάσεων, όπως η οξεία νόσος, 
οι οδοντιατρικές θεραπείες, οι τραυματισμοί και η επείγουσα 
εισαγωγή στο νοσοκομείο (Κεφ. 5). 

ΥΠΟΘΑΛΑΜΙΚΕΣ, ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΕΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΦΙΠΠΙΑΚΕΣ ΜΑΖΕΣ

ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ

Τα υποφυσιακά αδενώματα είναι η συνηθέστερη αιτία συνδρόμων 
υπερέκκρισης και υποέκκρισης υποφυσιακών ορμονών στους ενή-
λικες. Ευθύνονται για το 15% περίπου όλων των ενδοκρανιακών 
νεοπλασμάτων. Σε νεκροτομικές μελέτες, σε περισσότερο από 
25% των περιπτώσεων διαπιστώθηκε ένα μικροαδένωμα στην 
υπόφυση που δεν δημιουργούσε κλινική υποψία (διάμετρος <10 
mm). Ομοίως, ο απεικονιστικός έλεγχος της υπόφυσης αποκαλύ-
πτει μικρές υποφυσιακές βλάβες, χωρίς κλινική έκφραση, τουλά-
χιστον στο 10% των φυσιολογικών ατόμων. 

Παθογένεια 

Τα αδενώματα της υπόφυσης είναι καλοήθη νεοπλάσματα, τα 
οποία προέρχονται από έναν από τους πέντε τύπους κυττάρων 
της πρόσθιας υπόφυσης. Ο κλινικός και βιοχημικός φαινότυπος 
των υποφυσιακών αδενωμάτων καθορίζονται από τον κυτταρικό 
τύπο από τον οποίο προέρχονται. Έτσι, οι όγκοι που προέρχονται 
από λακτοτρόπα (PRL), σωματοτρόπα (GH), κορτικοτρόπα (ACTH), 
θυρεοτρόπα (TSH) ή γοναδοτρόπα (LH, FSH) κύτταρα υπερεκκρί-
νουν τις αντίστοιχες ορμόνες (Πίνακας 2-5). Οι πολυορμονικοί 
όγκοι, οι οποίοι εκφράζουν συνδυασμούς GH, PRL, TSH, ACTH και 
την υπομονάδα α των γλυκοπρωτεϊνικών ορμονών μπορούν να 
διαγνωστούν με προσεκτική ανοσοκυτταροχημεία ή είναι δυνατόν 
να εκδηλώνονται ως κλινικά σύνδρομα που συνδυάζουν χαρακτη-
ριστικά των συνδρόμων υπερέκκρισης των επιμέρους ορμονών. 
Μορφολογικά, αυτοί οι όγκοι μπορεί να προέρχονται από ένα 
μοναδικό πολυεκκριτικό κυτταρικό τύπο ή να αποτελούνται από 
κύτταρα με μικτή λειτουργία μέσα στον ίδιο όγκο.

Οι ορμονικά ενεργοί όγκοι χαρακτηρίζονται από αυτόνομη 
ορμονική έκκριση με μειωμένη απάντηση στις φυσιολογικές ανα-
σταλοτικές οδούς. Η παραγωγή ορμονών δεν σχετίζεται πάντοτε 
με το μέγεθος του όγκου. Μικρά ορμονοεκκριτικά αδενώματα 
μπορεί να προκαλούν σημαντικές διαταραχές, ενώ μεγαλύτερα 
αδενώματα τα οποία παράγουν μικρότερα ποσά ορμονών μπο-
ρεί να είναι κλινικά σιωπηρά και να παραμένουν αδιάγνωστα (αν 
δεν προκαλούν συμπτώματα λόγω πιεστικών φαινομένων των 
δομών του ΚΝΣ). Το ένα τρίτο περίπου όλων των αδενωμάτων 
είναι κλινικά μη λειτουργικά και δεν προκαλούν διακριτό κλινικό 
σύνδρομο υπερέκκρισης. Τα περισσότερα από αυτά προέρχονται 
από τα γοναδοτρόπα κύτταρα και μπορεί να εκκρίνουν μικρές πο-
σότητες των α και β υπομονάδων των γλυκοπρωτεϊνικών ορμονών 
ή, πολύ σπάνια, ακέραιες γοναδοτροπίνες στην κυκλοφορία. Οι 
αληθείς υποφυσιακοί καρκίνοι με τεκμηριωμένες εξωκρανιακές 
μεταστάσεις είναι εξαιρετικά σπάνιοι. 

Σχεδόν όλα τα υποφυσιακά αδενώματα έχουν μονοκλωνική 
προέλευση, γεγονός που υποδηλώνει την εμφάνιση μίας ή περισ-
σοτέρων μεταλλάξεων, οι οποίες προσφέρουν το πλεονέκτημα 
εκλεκτικής ανάπτυξης. Εκτός από τις μελέτες μεταλλάξεων σε 
ογκογονίδια, η άποψη αυτή υποστηρίζεται από μεθόδους αδρα-
νοποίησης του χρωματοσώματος Χ σε όγκους θήλεων ατόμων 
ετερόζυγων για Χ φυλοσύνδετα γονίδια. Συμβατή με την κλωνική 
τους προέλευση είναι η συνήθης επίτευξη ίασης της ορμονικής 
υπερέκκρισης με την ολική χειρουργική εξαίρεση των μικρών υπο-
φυσιακών αδενωμάτων. Παρ’ όλα αυτά, υποθαλαμικές ορμόνες, 
όπως η GHRH ή η CRH, αυξάνουν τη μιτωτική δραστηριότητα 
των αντίστοιχων υποφυσιακών κυττάρων-στόχων τους, πέραν του 
ρόλου τους στη ρύθμιση των ορμονών της υπόφυσης. Έτσι, οι 
ασθενείς με όγκους στην κοιλία ή στον θώρακα, που εμφανίζουν 
έκτοπη παραγωγή GHRH ή CRH, μπορεί να παρουσιάσουν υπερ-
πλασία των σωματοτρόπων ή των κορτικοτρόπων κυττάρων.  
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Εργαστηριακή διερεύνηση 

Επειδή η έκκριση της GH είναι παλμική, η ανεπάρκεια GH εκτιμάται 
καλύτερα με έλεγχο της απάντησης σε δοκιμασίες πρόκλησης, 
όπως είναι η άσκηση, η επαγόμενη από ινσουλίνη υπογλυκαιμία 
και άλλες φαρμακολογικές δοκιμασίες που φυσιολογικά αυξάνουν 
την GH σε >7 μg/L στα παιδιά. Οι τυχαίες μετρήσεις της GΗ δεν 
διακρίνουν τα φυσιολογικά παιδιά από εκείνα με αληθή ανεπάρ-
κεια GH. Πριν τη δοκιμασία πρόκλησης πρέπει να εξασφαλιστεί 
η επαρκής υποκατάσταση των επινεφριδικών και θυρεοειδικών 
ορμονών. Τα επίπεδα του IGF-I για άτομα αντίστοιχης ηλικίας και 
φύλου δεν είναι αρκετά ευαίσθητα ή ειδικά για να θέσουν διά-
γνωση, αλλά μπορεί να είναι χρήσιμα για επιβεβαίωση της ανε-
πάρκειας GH. Πρέπει να ελέγχονται για την ηλικία και το γένος. 
Η MRI της υπόφυσης μπορεί να αποκαλύψει χωροκατακτητικές 
ή δομικές βλάβες. 

Θεραπεία: 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΑΙ  
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η θεραπεία υποκατάστασης με ανασυνδυασμένη GH (0,02 έως 
0,05 mg/kg την ημέρα υποδόρια) αποκαθιστά την ταχύτητα 
σωματικής αύξησης σε παιδιά με ανεπάρκεια GH κατά ∼10 
cm/χρόνο. Αν έχει τεκμηριωθεί η υποφυσιακή ανεπάρκεια, 
πρέπει να διορθωθούν άλλα σχετιζόμενα με τη διαταραχή 
ορμονικά ελλείμματα – ιδιαίτερα των επινεφριδικών στεροει-
δών. Η θεραπεία με GH είναι επίσης μέτρια αποτελεσματική 
στην επιτάχυνση των ρυθμών αύξησης στους ασθενείς με 
σύνδρομο Turner και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. 

Στους ασθενείς με αντίσταση στην GH και καθυστέρηση 
της αύξησης λόγω μεταλλάξεων του υποδοχέα της GH, η 
θεραπεία με IGF-I παρακάμπτει τον δυσλειτουργικό υποδοχέα 
της GH. 

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ GH ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ (AGHΕ)

Αυτή η διαταραχή συνήθως προκαλείται από υποθαλαμική ή 
υποφυσιακή βλάβη των σωματοτρόπων κυττάρων. Η επίκτητη 
ανεπάρκεια των υποφυσιακών ορμονών ακολουθεί ένα τυπικό 
πρότυπο διαδοχικής ορμονικής ανεπάρκειας, κατά το οποίο η 
απώλεια της επαρκούς εφεδρείας GH προδιαγράφει τα επόμενα 
ορμονικά ελλείμματα. Η διαδοχική σειρά ορμονικής ανεπάρκειας 
είναι συνήθως GH → FSH/LH → TSH → ACTH. 

Παρουσίαση και διάγνωση 

Τα κλινικά χαρακτηριστικά της AGHΕ περιλαμβάνουν μεταβολές 
στη σύνθεση του σώματος, στον μεταβολισμό των λιπιδίων, στην 
ποιότητα της ζωής και στην καρδιαγγειακή δυσλειτουργία (Πίνα-
κας 2-9). Οι μεταβολές στη σύνθεση του σώματος είναι συνήθεις 
και περιλαμβάνουν μείωση της ελεύθερης λίπους μάζας σώματος, 
αύξηση του λίπους με εκλεκτική εναπόθεση λίπους στα ενδοκοιλι-
ακά σπλάγχνα και αυξημένη αναλογία περιφέρειας μέσης-ισχίου. 
Υπερλιπιδαιμία, δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας, υπέρταση και 
αυξημένα επίπεδα ινωδογόνου του πλάσματος μπορεί επίσης να 
είναι παρόντα. Η οστική πυκνότητα είναι μειωμένη, με αποτέλε-
σμα αυξημένη συχνότητα καταγμάτων. Οι ασθενείς μπορεί να 
παρουσιάζουν κοινωνική απομόνωση, κατάθλιψη και δυσκολία 
διατήρησης επικερδούς απασχόλησης. Ο υποϋποφυσισμός των 
ενηλίκων σχετίζεται με τριπλασιασμό της καρδιαγγειακής θνησι-
μότητας σε σύγκριση με μάρτυρες ίδιας ηλικίας και ίδιου φύλου, 
και αυτό μπορεί να οφείλεται στην ανεπάρκεια GH. 

Εργαστηριακή διερεύνηση 

Η AGHΕ είναι σπάνια και, λαμβάνοντας υπ' όψιν τη μη ειδική φύση 
των σχετικών κλινικών συμπτωμάτων, οι ασθενείς που χρήζουν 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2-9 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ 
ΟΡΜΟΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ 

Κλινικά  
 Μειωμένη ποιότητα ζωής  
  Μειωμένη ενέργεια και 
   κίνητρα  
  Μειωμένη ικανότητα 
   συγκέντρωσης 
  Χαμηλή αυτοεκτίμηση 
  Κοινωνική απομόνωση 
 Μεταβολές συστατικών του 
  σώματος 
  Αύξηση σωματικού λίπους 
  Κεντρική εναπόθεση 
   λίπους   
  Αυξημένος λόγος 
   οσφύος/πυέλου   
  Μειωμένη μάζα σώματος 
   λίπους   
 Μειωμένη ικανότητα 
  άσκησης 
  Μειωμένη μέγιστη 
   πρόσληψη O2 
  Μειωμένη καρδιακή 
   λειτουργία 
  Μειωμένη μυϊκή μάζα
 

Σημείωση: LDL: λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας. Για τις υπόλοιπες 
συντομογραφίες, βλέπε κείμενο. 

 Καρδιαγγειακοί παράγοντες 
  κινδύνου 
  Επηρεασμένη δομή και 
   λειτουργία της καρδιάς 
  Παθολογικό λιπιδαιμικό
   προφίλ 
  Μειωμένη ινωδολυτική 
   δραστηριότητα 
  Αθηροσκλήρυνση 
  Κοιλιακή εναπόθεση λίπους
Απεικονιστικά 
 Υπόφυση: Όγκος ή δομική 
  βλάβη 
 Οστά: Μειωμένη οστική 
  πυκνότητα 
 Κοιλία: Αυξημένη 
  εναπόθεση λίπους  
Εργαστηριακά 
 Πρόκληση GH <3 ng/mL
 Χαμηλά επίπεδα IGF-I και 
  GFBP3 ή φυσιολογικά
 Αυξημένη LDL χοληστερόλη
 Μπορεί να συνυπάρχουν 
  ελλείμματα γοναδοτροπινών,  
 TSH και/ή ACTH  

διερεύνησης πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά, με βάση καλά 
καθορισμένα κριτήρια. Με λίγες εξαιρέσεις, η διερεύνηση πρέπει 
να περιορίζεται σε ασθενείς με τους ακόλουθους προδιαθεσικούς 
παράγοντες: (1) χειρουργική επέμβαση στην υπόφυση, (2) όγκο 
ή κοκκίωμα υπόφυσης ή υποθαλάμου, (3) ιστορικό ακτινοβολί-
ας κρανίου, (4) ακτινολογικές ενδείξεις υποφυσιακής βλάβης, (5) 
ανάγκη θεραπείας υποκατάστασης GH κατά την παιδική ηλικία ή 
σπάνια (6) ανεξήγητα χαμηλό επίπεδο IGF-I για την ηλικία και το 
φύλο. Η μετάβαση του εφήβου με ανεπάρκεια GH στην ενήλικο 
ζωή απαιτεί επανεξέταση για να ελεγχθεί το ενδεχόμενο ανε-
πάρκειας GH στον ενήλικα. Έως και στο 20% των ασθενών που 
υποβλήθηκαν στο παρελθόν σε θεραπεία για ανεπάρκεια GH που 
εκδηλώθηκε στην παιδική ηλικία κατά τον επαναληπτικό έλεγχο 
ως ενήλικες παρουσιάζουν έλλειψη GH. 

Σημαντικό ποσοστό (∼25%) των ενηλίκων με αληθή ανεπάρ-
κεια GH έχουν επίπεδα IGF-I στα κατώτερα φυσιολογικά όρια. 
Έτσι, όπως και κατά την εκτίμηση της ανεπάρκειας GH στα 
παιδιά, οι έγκυρες μετρήσεις του IGF-I ανάλογα με την ηλικία 
και το φύλο παρέχουν έναν χρήσιμο δείκτη των θεραπευτικών 
απαντήσεων, αλλά δεν έχουν επαρκή ευαισθησία για διαγνω-
στικούς σκοπούς. Η πιο έγκυρη δοκιμασία για τη διάκριση των 
ασθενών με υποφυσιακή ανεπάρκεια από αυτούς με AGHΕ είναι 
η επαγόμενη από ινσουλίνη (0,05 έως 0,1 U/kg) υπογλυκαιμία. 
Μετά από μείωση της γλυκόζης στα ∼40 mg/dL, τα περισσό-
τερα άτομα εμφανίζουν νευρογλυκοπενικά συμπτώματα (Κεφ. 
20), και η εκκριτική αιχμή της GH παρατηρείται στα 60 λεπτά 
και παραμένει αυξημένη για διάστημα που φτάνει τις 2 ώρες. 
Το 90% περίπου των υγιών ενηλίκων παρουσιάζουν απάντηση 
της GH >5 μg/L· η AGHΕ ορίζεται με βάση την αιχμή απάντησης 
της GH στην υπογλυκαιμία σε <3 μg/L. Αν και η επαγόμενη από 
ινσουλίνη υπογλυκαιμία είναι ασφαλής όταν εκτελείται κάτω από 
κατάλληλη επίβλεψη, αντενδείκνυται σε ασθενείς με διαβήτη, 
ισχαιμική καρδιοπάθεια, αγγειοεγκεφαλική νόσο ή επιληψία, και 
στους ηλικιωμένους ασθενείς. Οι εναλλακτικές δοκιμασίες διέ-
γερσης περιλαμβάνουν την ενδοφλέβια χορήγηση αργινίνης (30 
g), GHRH (1 μg/kg) και GHRP-6 (90 μg). Συνδυασμοί αυτών των 
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δοκιμασιών προκαλούν έκκριση GH σε άτομα που δεν απαντούν 
σε μια μεμονωμένη δοκιμασία. 

Θεραπεία 
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ GH ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ (AGHΕ)

Όταν η διάγνωση της AGHΕ επιβεβαιωθεί αδιαμφισβήτη-
τα, μπορεί να ενδείκνυται θεραπεία υποκατάστασης της GH. 
Οι αντενδείξεις στη θεραπεία περιλαμβάνουν την παρουσία 
ενεργού νεοπλάσματος, την ενδοκράνια υπέρταση ή τον μη 
ελεγχόμενο διαβήτη και την αμφιβληστροειδοπάθεια. Η αρχι-
κή δόση των 0,1 έως 0,2 mg/ημέρα πρέπει να τιτλοποιείται 
(μέχρι το μέγιστο των 1,25 mg/ημέρα), ώστε να διατηρούνται 
τα επίπεδα του IGF-I στο μέσον του φυσιολογικού εύρους 
για μάρτυρες ίδιας ηλικίας και φύλου (Εικ. 2-7). Οι γυναίκες 
απαιτούν υψηλότερες δόσεις από τους άνδρες και οι ηλικιω-
μένοι ασθενείς χρειάζονται λιγότερη GH. Η μακροπρόθεσμη 
δόση συντήρησης της GH διατηρεί τα φυσιολογικά επίπεδα 
του IGF-I και συνδέεται με διατήρηση των μεταβολών της 
σύνθεσης του σώματος (π.χ. αύξηση της ελεύθερης λίπους 
μάζας σώματος και μείωση του σωματικού λίπους). Η HDL 
αυξάνεται, αλλά η ολική χοληστερόλη και τα επίπεδα της ιν-
σουλίνης δεν μεταβάλλονται σημαντικά. Η οστική πυκνότητα 
στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης αυξάνεται, αλλά 
αυτή η απάντηση είναι βαθμιαία (>1 χρόνο). Πολλοί ασθενείς 
παρατηρούν σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής, όταν 
αυτή αξιολογείται με πρότυπα ερωτηματολόγια. Η επίδραση της 
θεραπείας υποκατάστασης της GH στα ποσοστά θνησιμότητας 
σε ασθενείς με ανεπάρκεια GH αποτελεί σήμερα αντικείμενο 
μακροχρόνιων προοπτικών μελετών. 

Το 30% περίπου των ασθενών εμφανίζουν αναστρέψιμη 
δοσοεξαρτώμενη κατακράτηση υγρών, αρθραλγίες και σύνδρο-
μο καρπιαίου σωλήνα, και έως το 40% αναφέρουν μυαλγίες 
και παραισθησίες. Οι ασθενείς που λαμβάνουν ινσουλίνη χρή-
ζουν προσεκτικής παρακολούθησης για την προσαρμογή της 
δοσολογίας, καθώς η GH είναι ισχυρός ανταγωνιστής της 
δράσης της ινσουλίνης. Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου 2 αρχικά αναπτύσσουν μεγαλύτερη αντίσταση στην ιν-
σουλίνη. Ωστόσο, η ρύθμιση της γλυκαιμίας βελτιώνεται με 
τη διατήρηση της απώλειας της κοιλιακής εναπόθεσης λίπους 
με τη μακροχρόνια υποκατάσταση της GH. Σπάνια εμφανίζεται 
κεφαλαλγία, αυξημένη ενδοκράνια πίεση, υπέρταση, κολπική 
μαρμαρυγή και εμβοές. Ο επιπολασμός της υποτροπής ενός 

υποφυσιακού όγκου και η δυνητική εξέλιξη δερματικών βλαβών 
αξιολογείται με μακροχρόνια προγράμματα παρακολούθησης. 
Μέχρι σήμερα, η ανάπτυξη αυτών των δυνητικών ανεπιθύμητων 
ενεργειών δεν φαίνεται να είναι σημαντική.        

ΜΕΓΑΛΑΚΡΙΑ

Αιτιολογία 

Η υπερέκκριση GH οφείλεται συνήθως σε αδένωμα των σωματο-
τρόπων κυττάρων, αλλά σπάνια είναι δυνατόν να προκαλείται από 
εξωυποφυσιακές βλάβες (Πίνακας 2-10). Εκτός από τα συνήθη 
αδενώματα των σωματοτρόπων κυττάρων που παράγουν GH, οι 
μικτοί όγκοι λακτοσωματοτρόπων κυττάρων και τα αδενώματα 
από οξεόφιλα αρχέγονα κύτταρα είναι δυνατόν να εκκρίνουν GH 
μαζί με PRL. Σε ασθενείς με αδενώματα από οξεόφιλα αρχέγονα 
κύτταρα, τα χαρακτηριστικά της υπερπρολακτιναιμίας (υπογοναδι-
σμός και γαλακτόρροια) επικρατούν έναντι των λιγότερο έκδηλων 
κλινικών σημείων της μεγαλακρίας. Περιστασιακά εμφανίζονται μι-
κτοί πολυορμονικοί όγκοι που, εκτός από την GH, εκκρίνουν ACTH, 
α υπομονάδα των γλυκοπρωτεϊνικών ορμονών ή TSH. Οι ασθενείς 
με μερικώς κενό εφίππιο μπορεί να εμφανίζουν υπερέκκριση GH, 
λόγω ανάπτυξης μικρών αδενωμάτων που εκκρίνουν GH μέσα στη 
συμπιεσμένη παρυφή υποφυσιακού ιστού. Μερικά από αυτά μπο-
ρεί να αποτελούν τα υπολείμματα της αυτόματης νέκρωσης όγκων 
που είχαν μεγαλύτερο μέγεθος. Σπάνια, οι όγκοι που εκκρίνουν GH 
προέρχονται από υπολείμματα έκτοπου υποφυσιακού ιστού στον 
ρινοφάρυγγα ή στους κόλπους της μέσης γραμμής.    

Υπάρχουν αναφορές περιπτώσεων έκτοπης έκκρισης GH από 
όγκους του παγκρέατος, των ωοθηκών, του πνεύμονα ή του αιμο-
ποιητικού συστήματος. Η παραγωγή περίσσειας GHRH μπορεί να 
προκαλέσει μεγαλακρία, λόγω της χρόνιας διέγερσης των σωμα-
τοτρόπων κυττάρων. Αυτοί οι ασθενείς εμφανίζονται με κλασικά 
χαρακτηριστικά μεγαλακρίας, αυξημένα επίπεδα GH, αύξηση του 
μεγέθους της υπόφυσης στη μαγνητική τομογραφία και παθολο-
γοανατομικά χαρακτηριστικά υπερπλασίας της υπόφυσης. Η πιο 
συχνή αιτία διαμεσολαβούμενης από την GHRH μεγαλακρίας είναι 
οι καρκινοειδείς όγκοι του θώρακα ή της κοιλίας. Παρ’ όλο που 
αυτοί οι όγκοι δίνουν συνήθως θετική ανοσολογική αντίδραση για 
την GHRH, τα κλινικά χαρακτηριστικά της μεγαλακρίας είναι εμφα-
νή μόνο σε μια μειοψηφία ασθενών με καρκινοειδή. Η αυξημένη 
έκκριση GHRH μπορεί να είναι ακόμα αποτέλεσμα υποθαλαμικών 
όγκων, συνήθως χοριστωμάτων ή νευρωμάτων.  

Παρουσίαση και διάγνωση 
Οι πολύμορφες εκδηλώσεις της υπερέκκρισης GH και IGF-I εξε-
λίσσονται βραδέως και γι’ αυτό μπορεί να μένουν αδιάγνωστες 
για 10 ή περισσότερα χρόνια. Η αύξηση των διαστάσεων των 
οστών των άκρων προκαλεί εξέχον μέτωπο, αύξηση του μεγέθους 
άκρων χεριών και ποδιών, καθώς και της κάτω γνάθου, με εικόνα 
προγναθισμού και διεύρυνση του διαστήματος μεταξύ των κάτω 
κοπτήρων οδόντων. Σε παιδιά και εφήβους, η έναρξη της υπερέκ-
κρισης GH πριν τη σύγκλειση των επιφύσεων των μακρών οστών 
σχετίζεται με ανάπτυξη υποφυσιακού γιγαντισμού (Εικ. 2-8). Η 
αύξηση των μαλακών ιστών οδηγεί σε αύξηση του πάχους του 
υποδόριου ιστού της πτέρνας, αύξηση του μεγέθους των γαντιών 
και του νούμερου των υποδημάτων του ασθενούς, πίεση από τα 
δακτυλίδια, αδρά χαρακτηριστικά προσώπου και μεγάλη σαρκώδη 
μύτη. Άλλα κλινικά χαρακτηριστικά που απαντούν συχνά είναι η 
αυξημένη εφίδρωση, η βαθιά και υπόκωφη φωνή, το λιπαρό δέρ-
μα, η αρθροπάθεια, η κύφωση, το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, η 
κεντρομελική αδυναμία και κόπωση, η μελανίζουσα ακάνθωση και 
οι ακροχορδώνες. Παρατηρείται γενικευμένη σπλαγχνομεγαλία, 
που περιλαμβάνει καρδιομεγαλία, μακρογλωσσία και αύξηση του 
μεγέθους του θυρεοειδούς αδένα. 

Η πιο σημαντική κλινική συνέπεια της περίσσειας GH αφορά 

ΕΙΚΟΝΑ 2-7
Αντιμετώπιση ανεπάρκειας αυξητικής ορμόνης (GH) στον ενήλικα. 
(IGF: ινσουλινόμορφος αυξητικός παράγοντας).   

Καμία 
απόκριση

Παρακολούθη-
ση επιπέδων 
IGF-I

Αποκλεισμός αντενδείξεων 

Έλεγχος IGF-I μετά από 1 μήνα

Ιστορικό παθολογίας από την  
υπόφυση 

Παρουσία κλινικών εκδηλώσεων  
Προκλητή GH <3 μg/L

Θεραπεία με GH  
0,1-0,3 mg/d 

Τιτλοποίηση δόσης GH 
μέχρι τα 1,25 mg/d 

Απόκριση 

∆ιακοπή  
Ακτινογραφία

6 μήνες 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ (GH) ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ
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νουν κατά τις φυσιολογικές δραστηριότητες. Ωστόσο, το τασε-
ορυθμιστικό σύστημα παίζει αναμφίβολα σημαντικό ρόλο στην 
έκκριση AVP σε ασθενείς με μεγάλες απότομες μεταβολές της 
αιμοδυναμικής λειτουργίας. 

Η έκκριση της AVP διεγείρεται επίσης από τη ναυτία, την οξεία 
υπογλυκαιμία, την ανεπάρκεια γλυκοκορτικοειδών, το κάπνισμα 
και, πιθανώς, την υπεραγγειοτασιναιμία. Τα ερεθίσματα εμέτου 
είναι εξαιρετικά ισχυρά, αφού τυπικά προκαλούν άμεση αύξηση 
της AVP πλάσματος κατά 50-100 φορές, ακόμα και όταν η ναυτία 
είναι παροδική και μη σχετιζόμενη με έμετο ή άλλα συμπτώμα-
τα. Φαίνεται ότι δρουν μέσω του κέντρου εμέτου στον μυελό και 
μπορούν να ανασταλούν πλήρως με αντιεμετικά φάρμακα, όπως 
η φλουφαιναζίνη. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο πόνος ή άλλες 
μορφές stress λόγω βλάβης έχουν κάποια επίδραση στην AVP, 
εκτός εάν προκαλέσουν αγγειοπνευμονογαστρική αντίδραση που 
σχετίζεται με ναυτία και υπόταση.  

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Η AVP κατανέμεται γρήγορα σε ένα διαμέρισμα αδρά ίσου όγκου 
με το εξωκυττάριο υγρό. καθαίρεται μη αναστρέψιμα με χρόνο 
ημισείας ζωής (t½) 10-30 λεπτά. Το μεγαλύτερο μέρος της κά-
θαρσης της AVP οφείλεται σε μεταβολισμό στο ήπαρ και στους 
νεφρούς. Κατά τη διάρκεια της κύησης, η μεταβολική κάθαρση της 
AVP αυξάνεται τρεις έως τέσσερεις φορές, και αυτό οφείλεται σε 
πλακουντιακή παραγωγή μιας Ν-τελικής πεπτιδάσης.  

ΔΙΨΑ
Επειδή η AVP δεν μπορεί να μειώσει την απώλεια νερού κάτω από 
ένα ελάχιστο επίπεδο που καθορίζεται από το φορτίο των διαλυ-
μένων ουσιών στα ούρα και την εξάτμιση από το δέρμα και τους 
πνεύμονες, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας μηχανισμός που θα 
διασφαλίζει επαρκή πρόσληψη υγρών και πρόληψη της αφυδάτω-
σης. Αυτή η ζωτική λειτουργία επιτελείται από τον μηχανισμό της 
δίψας. Όπως η AVP, η δίψα ρυθμίζεται κυρίως από ένα ωσμωστάτη, 
ο οποίος εντοπίζεται στον προσθιομέσο υποθάλαμο και έχει την ικα-
νότητα να ανιχνεύει πολύ μικρές μεταβολές της συγκέντρωσης του 
νατρίου και ορισμένων άλλων δραστικών διαλυμένων ουσιών στο 
πλάσμα. Ο ωσμωστάτης της δίψας φαίνεται να είναι "ρυθμισμένος" 
σε επίπεδα 5% περίπου υψηλότερα από τον ωσμωστάτη της AVP. 
Αυτή η ρύθμιση εξασφαλίζει ότι η δίψα, η πολυδιψία και η αραίωση 
των σωματικών υγρών δεν συμβαίνουν, εάν η ωσμωτικότητα του 
πλάσματος ή η συγκέντρωση του νατρίου στο πλάσμα δεν υπερβούν 
την αντισταθμιστική ικανότητα του αντιδιουρητικού μηχανισμού. 

ΩΚΥΤΟΚΙΝΗ
Η ωκυτοκίνη είναι επίσης ένα εννεαπεπτίδιο και διαφέρει από 
την AVP μόνο στις θέσεις 3 και 8 (Εικ. 3-1). Εντούτοις, έχει σχετικά 
μικρή αντιδιουρητική δράση και φαίνεται ότι δρα κυρίως στους 
μαστικούς πόρους, για να διευκολύνει την κάθοδο του γάλακτος 
κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Μπορεί επίσης να συντελεί στην 
έναρξη του τοκετού ή να διευκολύνει τον τοκετό, διεγείροντας τη 
σύσπαση των λείων μυϊκών ινών της μήτρας, αλλά δεν είναι ακόμα 
σαφές εάν αυτή η δράση είναι φυσιολογική ή αναγκαία για τον 
φυσιολογικό τοκετό.  

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΕΚΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΙΕΣΙΝΗΣ

ΑΠΟΙΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Κλινικά χαρακτηριστικά 

Η μειωμένη έκκριση ή δράση της AVP εκδηλώνεται συνήθως ως 
άποιος διαβήτης (ΑΔ), ένα σύνδρομο χαρακτηριζόμενο από την 

παραγωγή παθολογικά μεγάλων όγκων αραιών ούρων. Ο όγκος 
των ούρων του 24ώρου είναι >50 mL/kg σωματικού βάρους και 
η ωσμωτικότητα είναι <300 mosmol/L. Η πολυουρία προκαλεί 
συμπτώματα συχνουρίας, ενούρησης ή/και νυκτουρίας, τα οποία 
μπορεί να διαταράξουν τον ύπνο και να προκαλέσουν κόπωση ή 
υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συνοδεύεται επίσης από 
δίψα και ανάλογη αύξηση της πρόσληψης υγρών (πολυδιψία). 
Κλινικά σημεία αφυδάτωσης είναι ασυνήθη, εκτός εάν μειωθεί η 
πρόσληψη υγρών. 

Αιτιολογία 

Η ανεπαρκής έκκριση AVP μπορεί να είναι πρωτοπαθής ή δευτερο-
παθής. Η πρωτοπαθής μορφή προκύπτει συνήθως από αγενεσία ή 
μη αναστρέψιμη καταστροφή της νευροϋπόφυσης και αναφέρεται 
με διάφορους όρους, όπως νευροϋποφυσιακός ΑΔ, υποφυσιακός 
ΑΔ ή κεντρικός ΑΔ. Μπορεί να προκληθεί από ποικιλία συγγενών, 
επίκτητων ή γενετικών διαταραχών, αλλά σχεδόν στις μισές πε-
ριπτώσεις είναι ιδιοπαθής (Πίνακας 3-1). Η γενετική μορφή του 
νευροϋποφυσιακού ΑΔ μεταβιβάζεται συνήθως με αυτοσωματικό 
επικρατούντα τρόπο και προκαλείται από διάφορες μεταλλάξεις 
στην περιοχή κωδικοποίησης του γονιδίου της AVP-νευροφυσίνης 
ΙΙ (AVP-NPII). Όλες αυτές οι μεταλλάξεις τροποποιούν ένα ή πα-
ραπάνω αμινοξέα, τα οποία είναι γνωστό ότι είναι σημαντικά για 
την σωστή αναδίπλωση της προ-ορμόνης. Κατ' αυτόν τον τρόπο 
οι μεταλλάξεις παρεμβαίνουν στην επεξεργασία και τη μεταφορά 
της προ-ορμόνης μέσα στο ενδοπλασματικό δίκτυο. Η ανεπάρκεια 
AVP και ο άποιος διαβήτης εκδηλώνονται αρκετούς μήνες έως 
αρκετά χρόνια μετά τη γέννηση και φαίνεται ότι είναι αποτέλεσμα 
εκλεκτικής εκφύλισης των μεγαλοκυτταρικών νευρώνων που πα-
ράγουν AVP, η οποία πιθανώς είναι αποτέλεσμα συσσώρευσης των 
μη ορθώς αναδιπλωμένων πρόδρομων μορίων. Έχουν επίσης περι-
γραφεί μια αυτοσωματική υπολειπόμενη μορφή, που οφείλεται σε 
αδρανοποιητικές μεταλλάξεις τμήματος του γονιδίου της AVP, μια 
Χ-φυλοσύνδετη υπολειπόμενη μορφή, που οφείλεται σε κάποιο 
γονίδιο στο Xq28 που δεν έχει ταυτοποιηθεί, και μια αυτοσωματική 
υπολειπόμενη μορφή που οφείλεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου 
WFS1 η οποία είναι υπεύθυνη για το σύνδρομο Wolfram (άποιος 
διαβήτης, σακχαρώδης διαβήτης, ατροφία οπτικού νεύρου και 
νευρολογική κώφωση˙ - diabetes insipidus, diabetes melitus, optic 
atrophy, deafness, DIDMOAD) Η πρωτοπαθής ανεπάρκεια της AVP 
του πλάσματος μπορεί επίσης να οφείλεται σε αυξημένο μεταβο-
λισμό από μια Ν-τελική αμινοπεπτιδάση που παράγεται από τον 
πλακούντα. Αναφέρεται και ως άποιος διαβήτης κύησης, αφού τα 
σημεία και τα συμπτώματα εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια της 
κύησης και συνήθως υποχωρούν μερικές εβδομάδες μετά τον 
τοκετό. Εντούτοις, υποκλινική ανεπάρκεια έκκρισης AVP μπορεί 
συχνά να διαπιστωθεί σε αυτά τα άτομα εκτός κύησης, γεγονός 
που υποδεικνύει ότι μια βλάβη της νευροϋπόφυσης μπορεί να 
συμβάλει στην ανεπάρκεια AVP. 

Η δευτεροπαθής ανεπάρκεια της AVP οφείλεται σε αναστολή 
της έκκρισης λόγω υπερβολικής πρόσληψης υγρών. Αναφέρεται 
ως πρωτοπαθής πολυδιψία και μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις υπο-
κατηγορίες. Μια από αυτές, ο επονομαζόμενος διψογενής AΠ, χα-
ρακτηρίζεται από απρόσφορη αύξηση της δίψας που προκαλείται 
από μείωση του σημείου ρύθμισης του ωσμωρυθμιστικού μηχανι-
σμού. Μερικές φορές εμφανίζεται σε συνδυασμό με πολυεστιακές 
νόσους του εγκεφάλου, όπως η σαρκοείδωση νευρικού, η φυματι-
ώδης μηνιγγίτιδα ή η σκλήρυνση κατά πλάκας, αλλά συχνά είναι 
ιδιοπαθής. Ο δεύτερος υπότυπος, η επονομαζόμενη ψυχογενής 
πολυδιψία, δεν συνδυάζεται με δίψα, και η πολυδιψία φαίνεται 
ότι είναι χαρακτηριστικό ψύχωσης. Ο τρίτος υπότυπος, ο οποίος 
μπορεί να αναφέρεται ως ιατρογενής πολυδιψία, προκύπτει από τις 
συστάσεις για αύξηση της πρόσληψης υγρών για τις υποτιθέμενες 
θεραπευτικές ωφέλειες. 

Η πρωτοπαθής ανεπάρκεια της αντιδιουρητικής δράσης της 
AVP καταλήγει σε νεφρογενή ΑΔ (Πίνακας 3-1). Μπορεί να είναι 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 
ΑΙΤΙΕΣ ΑΠΟΙΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ

Νεφρογενής άποιος διαβήτης

Επίκτητος
 Φάρμακα
   Λίθιο
  Δεμεκλοκυκλίνη
  Μεθοξυφλουράνη
  Αμφοτερικίνη Β
  Αμινογλυκοσίδες
  Σισπλατίνη
   Ριφαμπικίνη
   Φοσκαρνέτη
  Μεταβολικές
  Υπερασβεστιαιμία, υπερασβεστιουρία
  Υποκαλιαιμία
 Απόφραξη (ουρητήρα ή ουρήθρας)
 Αγγειακές
  Δρεπανοκυτταρική νόσος και στίγμα
  Ισχαιμία (οξεία σωληναριακή νέκρωση)
 Κοκκιώματα
   Σαρκοείδωση
 Νεοπλάσματα 
  Σάρκωμα 
 Διήθηση
  Αμυλοείδωση
  Κύηση
 Ιδιοπαθείς 
Γενετικές 
 Χ-Φυλοσύνδετη υπολειπόμενη (γονίδιο AVP υποδοχέα 2) 
 Αυτοσωματική υπολειπόμενη (γονίδιο ακουαπορίνης 2)
  Αυτοσωματική επικρατούσα (γονίδιο ακουαπορίνης 2)

Πρωτοπαθής πολυδιψία

Επίκτητη
  Ψυχογενής 
   Σχιζοφρένια
  Ιδεο-ψυχαναγκαστική διαταραχή
  Διψογενής (παθολογική δίψα)
   Κοκκιώματα
    Νευροσαρκοείδωση
   Λοιμώδεις
   Φυματιώδης μηνιγγίτιδα
  Τραύμα κεφαλής (κλειστό ή διαμπερές) 
   Απομυελίνωση
    Σκλήρυνση κατά πλάκας
 Φάρμακα
  Λίθιο 
  Καρβαμαζεπίνη
 Ιδιοπαθείς
Ιατρογενής

Υποφυσιακός άποιος διαβήτης

Επίκτητος
 Τραύμα κεφαλής (κλειστό ή διατιτραίνον) 
 Νεοπλάσματα
  Πρωτοπαθή
   Κρανιοφαρυγγίωμα
   Υποφυσιακό αδένωμα (υπερεφιππικό)
   Δυσγερμίνωμα
   Μηνιγγίωμα
  Μεταστατικά (πνεύμονα, μαστού)
  Αιματολογικά (λέμφωμα, λευχαιμία)
 Κοκκιώματα
  Σαρκοείδωση νευρικού
  Ιστιοκύτωση
  Ξάνθωμα διάσπαρτο )
 Λοιμώδεις 
  Χρόνια μηνιγγίτιδα
  Εγκεφαλίτιδα ιογενής
  Τοξοπλάσμωση
 Φλεγμονώδεις
  Λεμφοκυτταρική χοανονευρο-υποφυσίτιδα 
  Κοκκιωμάτωση Wegener 
  Ερυθηματώδης λύκος
  Σκληρόδερμα
 Χημικές τοξίνες
  Τετροδοτοξίνη 
  Δηλητήριο φιδιού 
 Αγγειακές 
  Σύνδρομο Sheehan
  Ανεύρυσμα (έσω καρωτίδα)
  Αορτοστεφανιαία παράκαμψη
  Υποξική εγκεφαλοπάθεια
 Κύηση (βασοπρεσινάση) 
 Ιδιοπαθείς
Συγγενείς δυσπλασίες
 Διαφραγματοοπτική δυσπλασία
 Κρανιοπροσωπικά ελλείμματα μέσης γραμμής
 Ολοπροσεγκεφαλία
 Υπογενεσία υπόφυσης, έκτοπη υπόφυση
Γενετικές 
 Αυτοσωματική επικρατούσα (γονίδιο AVP-νευροφυσίνης)  
 Αυτοσωματική υπολειπόμενη (γονίδιο AVP-νευροφυσίνης)
 Αυτοσωματική υπολειπόμενη Wolfram (γονίδιο 4p – WFS 1)
 Χ-Φυλοσύνδετη υπολειπόμενη (Χq28)
 Διαγραφή χρωμοσώματος 7q  

γενετικές, επίκτητες ή να προκαλούνται από έκθεση σε διά-
φορα φάρμακα. Η γενετική μορφή συνήθως μεταβιβάζεται με 
Χ-φυλοσύνδετο τρόπο και προκαλείται από μεταλλάξεις στην 
περιοχή κωδικοποίησης του γονιδίου του υποδοχέα V2. Η αυ-
τοσωματική υπολειπόμενη ή επικρατούσα μορφή προκαλείται 
από μεταλλάξεις στο γονίδιο που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη 
ακουαπορίνη, η οποία σχηματίζει τους διαύλους νερού στον 
άπω νεφρώνα. 

Οι δευτεροπαθείς ανεπάρκειες της αντιδιουρητικής απάντη-
σης στην AVP προκύπτουν από την πολυουρία καθαυτή. Φαίνεται 
να προκαλούνται από εξουδετέρωση της κλίσης συγκέντρωσης 
του μυελού ή/και καταστολής της λειτουργίας της ακουαπορί-
νης. Συνήθως υποχωρούν 24 έως 48 ώρες μετά τη διόρθωση της 
πολυουρίας, αλλά συχνά περιπλέκουν την ερμηνεία ορισμένων 
δοκιμασιών που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη διαφορική 
διάγνωση. 

Παθοφυσιολογία 

Όταν η έκκριση ή η δράση της AVP μειώνεται σε <80-85% του 
φυσιολογικού, η συμπύκνωση των ούρων σταματά και ο ρυθμός 
παραγωγής ούρων αυξάνεται σε επίπεδα που προκαλούν συμπτώ-
ματα. Αν η βλάβη είναι πρωτοπαθής (π.χ. ο ασθενής έχει υπο-
φυσιακό, νεφρογενή ή άποιο διαβήτη της κύησης), η πολυουρία 
καταλήγει σε μικρή (1-2%) μείωση του σωματικού ύδατος και ανά-
λογη αύξηση της ωσμωτικότητας και της συγκέντρωσης νατρίου 
του πλάσματος, που διεγείρει τη δίψα, και σε μια αντισταθμιστική 
αύξηση της πρόσληψης νερού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην 
εμφανίζονται κλινικά ή εργαστηριακά σημεία αφυδάτωσης, εκτός εάν 
ο ασθενής έχει επίσης βλάβη στον μηχανισμό της δίψας (βλ. παρα-
κάτω) ή αδυνατεί να πιει υγρά για άλλους λόγους. 

Η σοβαρότητα της αντιδιουρητικής βλάβης ποικίλλει σημαντι-
κά μεταξύ ασθενών με υποφυσιακό, νεφρογενή ή άποιο διαβήτη 
της κύησης. Σε μερικούς ασθενείς, η ανεπάρκεια έκκρισης ή δρά-
σης της AVP είναι τόσο σοβαρή, ώστε η βασική παραγωγή ούρων 
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ΑΛΛΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΥ

Ο ιατρογενής υποθυρεοειδισμός είναι μια συνήθης αιτία υποθυρεο-
ειδισμού και μπορεί συχνά να ανακαλυφθεί κατόπιν ελέγχου πριν 
από την εκδήλωση τα συμπτώματα. Στους πρώτους 3 έως 4 μήνες 
μετά τη θεραπεία με ραδιοϊώδιο, μπορεί να συμβεί παροδικός 
υποθυρεοειδισμός που οφείλεται σε αναστρέψιμη βλάβη από την 
ακτινοβολία παρά σε κυτταρική καταστροφή. Η θεραπεία με χαμη-
λές δόσεις θυροξίνης μπορεί να διακοπεί, αν γίνει αποκατάσταση. 
Επειδή τα επίπεδα της TSH καταστέλλονται στον υπερθυρεοειδι-
σμό, τα επίπεδα της μη συνδεδεμένης Τ4 είναι καλύτερο μέτρο της 
θυρεοειδικής λειτουργίας από την TSH τους μήνες που ακολου-
θούν τη θεραπεία με ραδιοϊώδιο. Ήπιος υποθυρεοειδισμός μετά 
από υφολική θυρεοειδεκτομή μπορεί επίσης να αποκατασταθεί 
μετά μερικούς μήνες, καθώς το υπόλειμμα του αδένα διεγείρεται 
από τα αυξημένα επίπεδα της TSH. 

Η ανεπάρκεια ιωδίου είναι υπεύθυνη για την ενδημική βρογ-
χοκήλη και τον κρετινισμό, αλλά είναι μια ασυνήθης αιτία του 
υποθυρεοειδισμού των ενηλίκων, εκτός εάν η πρόσληψη ιωδίου 
είναι πολύ χαμηλή ή υπάρχουν επιπλέκοντες παράγοντες, όπως η 
κατανάλωση θειοκυανικών από ταπιόκα ή η ανεπάρκεια σεληνίου. 
Αν και ο υποθυρεοειδισμός ο οφειλόμενος σε ανεπάρκεια ιωδίου 
μπορεί να θεραπευθεί με θυροξίνη, θα πρέπει να υποστηριχθούν 
μέτρα δημόσιας υγείας που θα βελτιώσουν την πρόσληψη ιωδίου 
και θα εξαλείψουν το πρόβλημα. Ιωδιωμένο αλάτι ή ψωμί ή μία 
μοναδική δόση ιωδιωμένου λαδιού από το στόμα ή ενδομυϊκά 
έχουν όλα χρησιμοποιηθεί με επιτυχία. 

Είναι παράδοξο ότι η χρόνια περίσσεια ιωδίου μπορεί επίσης 
να προκαλέσει βρογχοκήλη και υποθυρεοειδισμό. Τα ενδοκυττα-
ρικά γεγονότα τα οποία ερμηνεύουν αυτό το αποτέλεσμα είναι 
ασαφή, αλλά άτομα με αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα είναι ιδιαίτερα 
ευπαθή. Η περίσσεια ιωδίου είναι υπεύθυνη για τον υποθυρεο-
ειδισμό ο οποίος συμβαίνει στο >13% των ασθενών που θερα-
πεύτηκαν με αμιωδαρόνη. Άλλα φάρμακα και ιδιαίτερα το λίθιο 
μπορούν επίσης να προκαλέσουν υποθυρεοειδισμό. Ο παροδικός 
υποθυρεοειδισμός που προκαλείται από θυρεοειδίτιδα συζητείται 
παρακάτω. 

Ο δευτεροπαθής υποθυρεοειδισμός διαγιγνώσκεται συνήθως 
στο πλαίσιο άλλων ανεπαρκειών ορμονών της πρόσθιας υπόφυ-
σης· η μεμονωμένη ανεπάρκεια της TSH είναι πολύ σπάνια (Κεφ. 
2). Τα επίπεδα της TSH μπορεί να είναι χαμηλά, φυσιολογικά ακόμα 
και ελαφρά αυξημένα στον δευτεροπαθή υποθυρεοειδισμό· ο τε-
λευταίος οφείλεται σε έκκριση ανοσοδραστικών αλλά βιοαδρανών 
μορφών TSH. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με την ανακάλυψη χαμη-
λών επιπέδων μη συνδεδεμένης Τ4. Ο στόχος της θεραπείας είναι 
η διατήρηση των επιπέδων της μη συνδεδεμένης Τ4 στο ανώτερο 
μισό των φυσιολογικών επιπέδων (αναφοράς), καθώς τα επίπεδα 
της TSH δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παρακολούθηση 
της θεραπείας. 

Θεραπεία: 
ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ Αν δεν υπάρχει υπολει-
πόμενη θυρεοειδική λειτουργία, η ημερήσια δόση υποκατάστα-
σης της λεβοθυροξίνης είναι συνήθως 1,6 μg/kg σωματικού 
βάρους (συνήθως 100 έως 150 μg). Σε πολλούς ασθενείς 
όμως, χαμηλότερες δόσεις επαρκούν μέχρι να καταστραφεί 
ο υπολειπόμενος θυρεοειδικός ιστός. Σε ασθενείς οι οποίοι 
αναπτύσσουν υποθυρεοειδισμό μετά τη θεραπεία της νόσου 
Graves, υπάρχει συχνά υποκείμενη αυτόνομη λειτουργία, κα-
θιστώντας αναγκαίες χαμηλότερες δόσεις υποκατάστασης 
(συνήθως 75 έως 125 μg/ημέρα). 

Ενήλικοι ασθενείς κάτω των 60 χωρίς ένδειξη καρδιακής 
νόσου μπορεί να αρχίσουν με 50 έως 100 μg λεβοθυροξίνης 
(Τ4) την ημέρα. Η δόση ρυθμίζεται με βάση τα επίπεδα της 
TSH, με στόχο της θεραπείας μια φυσιολογική TSH, ιδανικά 
στο κατώτερο μισό των τιμών αναφοράς. Οι απαντήσεις της 

TSH μειώνονται σταδιακά και θα πρέπει να μετρώνται 2 μήνες 
περίπου μετά την έναρξη της θεραπείας ή μετά από κάθε μετα-
γενέστερη αλλαγή στη δοσολογία της λεβοθυροξίνης. Τα κλινικά 
αποτελέσματα της αναπλήρωσης με λεβοθυροξίνη συχνά αργούν 
να εμφανιστούν. Οι ασθενείς δεν ανακουφίζονται πλήρως από 
τα συμπτώματα, εάν δεν περάσουν 3 έως 6 μήνες μετά την 
αποκατάσταση φυσιολογικών επιπέδων TSH. Η ρύθμιση της δο-
σολογίας της λεβοθυροξίνης γίνεται με προσθήκες 12,5 ή 25 
μg, εάν η TSH είναι υψηλή, και μειώσεις του ίδιου μεγέθους 
θα πρέπει να γίνουν, εάν η TSH είναι μειωμένη. Οι ασθενείς 
με μειωμένη TSH, οποιασδήποτε αιτίας, συμπεριλαμβανομένης 
της υπερθεραπείας με Τ4, έχουν αυξημένο κίνδυνο κολπικής 
μαρμαρυγής και μειωμένης οστικής πυκνότητας. 

Αν και τα αποξηραμένα ζωικά θυρεοειδικά παρασκευάσμα-
τα (εκχύλισμα θυρεοειδούς USP) είναι διαθέσιμα, αυτά δεν 
συνιστώνται, καθώς ο λόγος Τ3 προς Τ4 δεν είναι φυσιολο-
γικός. Η χρήση λεβοθυροξίνης σε συνδυασμό με λιοθυρονίνη 
(τριιωδοθυρονίνη, Τ3) έχει υποστηριχτεί, αλλά δεν έχει επιβε-
βαιωθεί όφελος από πολλές προοπτικές μελέτες. ∆εν έχει 
θέση η λιοθυρονίνη ως «μακροπρόθεσμη αναπλήρωση», επειδή 
η βραχεία ημίσεια ζωή απαιτεί τρεις ή τέσσερεις ημερήσιες 
δόσεις και συνδυάζεται με αυξομειούμενα επίπεδα Τ3. 

Όταν επιτευχθεί πλήρης αναπλήρωση και τα επίπεδα της 
TSH είναι σταθερά, ο έλεγχος παρακολούθησης της TSH συ-
νιστάται σε ετήσια διαστήματα και μπορεί να πραγματοποιείται 
κάθε 2 έως 3 χρόνια, εάν διατηρείται μια φυσιολογική TSH 
περισσότερο από μερικά χρόνια. Είναι σημαντικό να εξασφα-
λιστεί η συμμόρφωση, καθώς οι ασθενείς δεν αισθάνονται 
κάποια συμπτωματική διαφορά με την παράλειψη λίγων δό-
σεων λεβοθυροξίνης, και μερικές φορές αυτό το γεγονός 
οδηγεί σε αυτοδιακοπή. 

Σε ασθενείς φυσιολογικού σωματικού βάρους, οι οποίοι 
παίρνουν ≥ 200 μg λεβοθυροξίνης την ημέρα, αυξημένα επί-
πεδα TSH είναι συχνά σημείο πτωχής συμμόρφωσης. Αυτή 
είναι επίσης η πιθανή εξήγηση των αυξομειούμενων επιπέδων 
της TSH, παρά τη σταθερή δοσολογία της λεβοθυροξίνης. 
Τέτοιοι ασθενείς έχουν συχνά φυσιολογικά ή υψηλά επίπεδα 
μη συνδεδεμένης Τ4, παρά την αυξημένη TSH, γιατί θυμούνται 
να πάρουν το φάρμακο για λίγες ημέρες προ της δοκιμασίας· 
αυτό είναι επαρκές για να ομαλοποιήσει την Τ4, αλλά όχι τα 
επίπεδα της TSH. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπ' όψιν η μη 
σταθερή συμμόρφωση, καθώς αυτός ο τύπος ελέγχου της θυ-
ρεοειδικής λειτουργίας είναι κατά τα άλλα δηλωτικός διαταρα-
χών σχετιζόμενων με απρόσφορη έκκριση TSH (Πίνακας 4-3). 
Επειδή η T4 έχει μακρά ημίσεια ζωή (7 ημέρες), οι ασθενείς 
οι οποίοι παραλείπουν δόσεις μπορούν να καθοδηγούνται να 
λαμβάνουν τρεις δόσεις των δισκίων αμέσως. Άλλες αιτίες 
αυξημένων απαιτήσεων λεβοθυροξίνης πρέπει να αποκλείο-
νται, ιδιαίτερα η δυσαπορρόφηση (π.χ. κοιλιοκάκη, εγχείρηση 
λεπτού εντέρου) και φάρμακα τα οποία παρεμβάλλονται στην 
απορρόφηση και κάθαρση της Τ4, όπως η χολεστυραμίνη, ο 
θειικός σίδηρος, τα συμπληρώματα ασβεστίου, η λοβαστατίνη, 
το υδροξείδιο του αργιλίου, η ριφαμπικίνη, η αμιωδαρόνη, η 
καρβαμαζεπίνη και η φαινυτοΐνη. 

ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΟΣ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ Σύμφωνα με τον 
ορισμό, ο υποκλινικός υποθυρεοειδισμός αναφέρεται στη 
βιοχημική απόδειξη ανεπάρκειας θυρεοειδικών ορμονών σε 
ασθενείς οι οποίοι έχουν λίγα ή μη εμφανή κλινικά χαρακτη-
ριστικά υποθυρεοειδισμού. ∆εν υπάρχουν γενικά αποδεκτές 
οδηγίες για τη θεραπεία του υποκλινικού υποθυρεοειδισμού, 
αλλά οι πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες που δημοσι-
εύθηκαν δεν συστήνουν θεραπεία όταν τα επίπεδα της TSH 
είναι κάτω από 10 mU/L. Είναι σημαντικό να επιβεβαιώνεται 
ότι οποιαδήποτε αύξηση των επιπέδων TSH διατηρείται για πε-
ρίοδο άνω των 3 μηνών πριν γίνει έναρξη θεραπείας. Για όσο 
χρονικό διάστημα αποφεύγεται η υπερβολική θεραπεία, δεν 
υπάρχει κίνδυνος για διόρθωση μιας ελαφρά αυξημένης TSH. 
Επιπλέον, υπάρχει κάποιος κίνδυνος οι ασθενείς να αναπτύ-
ξουν έκδηλο υποθυρεοειδισμό, ιδιαίτερα όταν το επίπεδο της 
TSH είναι αυξημένο ή υπάρχουν TPO αντισώματα. Χορηγείται 
θεραπεία αρχίζοντας με χαμηλή δόση λεβοθυροξίνης (25 
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έως 50 μg/ημέρα), με στόχο την ομαλοποίηση της TSH. Εάν 
δεν γίνει χορήγηση θυροξίνης, η λειτουργία του θυρεοειδούς 
πρέπει να αξιολογείται ετησίως. 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Σπά-
νια, η αναπλήρωση της λεβοθυροξίνης σχετίζεται με ψευδο-
όγκο εγκεφάλου στα παιδιά. Η εμφάνιση φαίνεται να είναι 
ιδιοσυγκρασιακή και συμβαίνει μήνες μετά από την έναρξη της 
θεραπείας. Γυναίκες με ιστορικό ή υψηλό κίνδυνο υποθυρεο-
ειδισμού θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι είναι ευθυρεοειδικές 
προ της σύλληψης και κατά τη διάρκεια της αρχικής κύησης, 
καθώς ο μητρικός υποθυρεοειδισμός μπορεί να επηρεάσει δυ-
σμενώς την εμβρυϊκή νευρική ανάπτυξη. Αμέσως μετά την επι-
βεβαίωση της κύησης, καθώς και στην αρχή του δευτέρου και 
τρίτου τριμήνου πρέπει να εκτιμάται η θυρεοειδική λειτουργία. 
Η δόση της λεβοθυροξίνης μπορεί να χρειαστεί να αυξηθεί 
κατά ≥50% περίπου κατά την κύηση και να επιστρέψει στα προ-
ηγούμενα επίπεδα μετά τον τοκετό. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς 
μπορεί να χρειαστούν έως 20% λιγότερη θυροξίνη σε σχέση 
με ασθενείς μικρότερης ηλικίας. Σε μεγάλη ηλικία, ειδικά σε 
ασθενείς με γνωστή στεφανιαία νόσο, η δόση έναρξης της 
λεβοθυροξίνης είναι 12,5 έως 25 μg/ημέρα με παρόμοιες 
προσθήκες κάθε 2 έως 3 μήνες, μέχρι να ομαλοποιηθεί η 
TSH. Σε μερικούς ασθενείς μπορεί να είναι αδύνατη η επίτευ-
ξη πλήρους αναπλήρωσης, παρά τη βέλτιστη αντιστηθαγχική 
θεραπεία. Η επείγουσα χειρουργική είναι γενικά ασφαλής σε 
ασθενείς με μη θεραπευθέντα υποθυρεοειδισμό, αν και η συ-
νήθης χειρουργική σε έναν υποθυρεοειδικό ασθενή θα πρέπει 
να αναβάλεται μέχρι να επιτευχθεί ο ευθυρεοειδισμός. 

Το μυξοιδηματικό κώμα έχει ακόμα μεγάλη θνησιμότητα, 
παρά την εντατική θεραπεία. Οι κλινικές εκδηλώσεις περιλαμ-
βάνουν μειωμένο επίπεδο συνείδησης, που συνδέεται μερικές 
φορές με επιληπτικούς σπασμούς, καθώς και τα άλλα χαρα-
κτηριστικά του υποθυρεοειδισμού (Πίνακας 4-5). Η υποθερμία 
μπορεί να φθάσει στους 23°C (74°F). Μπορεί να υπάρχει 
ιστορικό θεραπευθέντος υποθυρεοειδισμού με πτωχή συμμόρ-
φωση ή ο ασθενής μπορεί να ήταν προηγουμένως αδιάγνω-
στος. Το μυξοιδηματικό κώμα σχεδόν πάντοτε συμβαίνει σε 
μεγάλη ηλικία και συνήθως επιταχύνεται από παράγοντες οι 
οποίοι παραβλάπτουν την αναπνοή, όπως φάρμακα (ειδικά 
ηρεμιστικά, αναισθητικά, αντικαταθλιπτικά), πνευμονία, συμφο-
ρητική καρδιακή ανεπάρκεια, έμφραγμα μυοκαρδίου, γαστρε-
ντερική αιμορραγία ή αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Θα 
πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπ’ όψιν η σηψαιμία. Η έκθεση 
στο κρύο μπορεί επίσης να είναι ένας παράγοντας κινδύνου. 
Ο υποαερισμός που οδηγεί σε υποξία και υπερκαπνία παίζει 
σημαντικό ρόλο στην παθογένεση· η υπογλυκαιμία και η εξα-
ραιώσεις υπονατριαιμία συμβάλλουν επίσης στην ανάπτυξη 
μυξοιδηματικού κώματος. 

Η λεβοθυροξίνη μπορεί αρχικά να χορηγηθεί με μια εφά-
παξ ενδοφλέβια δόση 500 μg, η οποία χρησιμεύει ως μια 
δόση φόρτισης. Αν και η περαιτέρω λεβοθυροξίνη δεν είναι 
αυστηρά αναγκαία για αρκετές ημέρες, συνήθως συνεχίζεται 
σε δόση 50 έως 100 μg/ημέρα. Αν δεν είναι διαθέσιμο ένα 
κατάλληλο ενδοφλέβιο παρασκεύασμα, η ίδια αρχική δόση 
της λεβοθυροξίνης μπορεί να χορηγηθεί με ρινογαστρικό 
σωλήνα (αν και η απορρόφηση μπορεί να μειωθεί στο μυ-
ξοίδημα). Μια εναλλακτική λύση είναι να δοθεί λεβοθυροξίνη 
(Τ3) ενδοφλεβίως ή μέσω ρινογαστρικού σωλήνα σε δόσεις 
που κυμαίνονται από 10 έως 25 μg κάθε 8 έως 12 ώρες. 
Αυτή η θεραπεία έχει υποστηριχθεί γιατί η μετατροπή Τ4→Τ3 
μειώνεται στο μυξοιδηματικό κώμα. Εντούτοις, η υπερβολική 
λιοθυρονίνη έχει τη δυνατότητα να προκαλεί αρρυθμίες. Μια 
άλλη επιλογή είναι να συνδυαστεί η λεβοθυροξίνη (200 μg) 
με τη λιοθυρονίνη (25 μg) σε μια μοναδική αρχική ενδο-
φλέβια δόση που ακολουθείται από ημερήσια θεραπεία με 
λεβοθυροξίνη (50 έως 100 μg/ημέρα) και λιοθυρονίνη (10 
μg κάθε 8 ώρες). 

Υποστηρικτική θεραπεία θα πρέπει να παρέχεται για να δι-
ορθώσει κάθε σχετιζόμενη μεταβολική διαταραχή. Η εξωτερική 
θερμότητα ενδείκνυται μόνο εάν η θερμοκρασία είναι <30°C, 
καθώς μπορεί να καταλήξει σε καρδιαγγειακή καταπληξία. Θερ-

μομονωτικές κουβέρτες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να 
προλάβουν την περαιτέρω απώλεια θερμότητας. Θα πρέπει να 
χορηγείται παρεντερική υδροκορτιζόνη (50 mg κάθε 6 ώρες) 
καθώς υπάρχει μειωμένη επινεφριδική εφεδρεία στον έντονο 
υποθυρεοειδισμό. Κάθε επιταχυντικός παράγων θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται, συμπεριλαμβανομένης της πρώιμης χρήσης 
αντιβιοτικών ευρέος φάσματος, αναμένοντας τον αποκλεισμό 
της λοίμωξης. Η υποστήριξη του αερισμού με τακτική ανάλυση 
των αερίων του αίματος χρειάζεται συνήθως κατά τη διάρκεια 
των πρώτων 48 ωρών. Το υπέρτονο χλωριούχο νάτριο ή η 
ενδοφλέβια γλυκόζη μπορεί να χρειάζεται εάν υπάρχει βαριά 
υπονατριαιμία ή υπογλυκαιμία· τα υπότονα ενδοφλέβια υγρά 
θα πρέπει να αποφεύγονται γιατί μπορεί να επιδεινώσουν 
την κατακράτηση ύδατος δευτεροπαθώς σε μειωμένη νεφρική 
διαπότιση και απρόσφορη έκκριση αγγειοπιεσίνης. Ο μετα-
βολισμός των περισσότερων φαρμάκων επηρεάζεται και τα 
ηρεμιστικά θα πρέπει να αποφεύγονται ή να χρησιμοποιούνται 
σε μειωμένες δόσεις. Τα επίπεδα του φαρμάκου στο αίμα θα 
πρέπει να παρακολουθούνται όταν υπάρχουν διαθέσιμα μέσα, 
για να καθοδηγούν τη δοσολογία των φαρμάκων. 

ΘΥΡΕΟΤΟΞΙΚΩΣΗ
Η θυρεοτοξίκωση ορίζεται ως η κατάσταση περίσσειας θυρεοειδι-
κής ορμόνης και δεν είναι συνώνυμη με τον υπερθυρεοειδισμό, ο 
οποίος είναι το αποτέλεσμα υπερβολικής λειτουργίας του θυρεοει-
δούς. Εντούτοις, οι κύριες αιτιολογίες της θυρεοτοξίκωσης είναι ο 
υπερθυρεοειδισμός που προκαλείται από τη νόσο του Graves, την 
τοξική πολυοζώδη βρογχοκήλη (MNG) και τα τοξικά αδενώματα. 
Άλλες αιτίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 4-6. 

ΝΟΣΟΣ GRAVES

Επιδημιολογία 

Η νόσος Graves ευθύνεται για το 60% έως 80% της θυρεοειδοτο-
ξίκωσης. H επίπτωση ποικίλλει μεταξύ των πληθυσμών, εξαρτώμε-
νη κυρίως από την πρόσληψη ιωδίου (μεγάλη πρόσληψη ιωδίου 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-6 
ΑΙΤΙΕΣ ΘΥΡΕΟΤΟΞΙΚΩΣΗΣ 

Πρωτοπαθής υπερθυρεοειδισμός

Νόσος Graves 
Τοξική πολυοζώδης βρογχοκήλη 
Τοξικό αδένωμα
Μεταστάσεις λειτουργικού θυρεοειδικού καρκίνου
Ενεργοποιητική μετάλλαξη του υποδοχέα της TSH  
Ενεργοποιητική μετάλλαξη του Gsa (σύνδρομο McCune-Albright)  
Struma ovarii
Φάρμακα: περίσσεια ιωδίου (φαινόμενο Jod-Basedow)

Θυρεοτοξίκωση χωρίς υπερθυρεοειδισμό 

Υποξεία θυρεοειδίτιδα
Σιωπηρή θυρεοειδίτιδα 
Άλλες αιτίες θυρεοειδικής καταστροφής: αμιωδαρόνη, ακτινοβο-
λία, έμφραγμα αδενώματος
Πρόσληψη περίσσειας θυρεοειδικής ορμόνης (τεχνητή 
 θυρεοτοξίκωση) ή θυρεοειδικού ιστού

Δευτεροπαθής υπερθυρεοειδισμός

Υποφυσιακό αδένωμα εκκρίνον TSH
Σύνδρομο αντίστασης των θυρεοειδικών ορμονών: ενίοτε οι 
 ασθενείς μπορεί να έχουν χαρακτηριστικά θυρεοτοξίκωσης
Όγκοι εκκρίνοντες χοριακή γοναδοτροπίνηα 
Θυρεοτοξίκωση της κύησηςα  

α Τα επίπεδα της κυκλοφορούσας TSH είναι χαμηλά σε αυτές τις μορφές 
δευτεροπαθούς υπερθυρεοειδισμού. 
Σημείωση: TSH, θυρεοειδοτρόπος ορμόνη  
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μοποιώντας την ταξινόμηση ΤΝΜ (Πίνακας 4-11). Μερικά άλλα 
συστήματα ταξινόμησης και σταδιοποίησης χρησιμοποιούνται 
επίσης ευρέως, μερικά από τα οποία δίνουν μεγαλύτερη έμφα-
ση στα ιστολογικά χαρακτηριστικά ή τους παράγοντες κινδύνου, 
όπως η ηλικία ή το γένος. 

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΑΣΗ  
Ακτινοβολία
Οι αρχικές μελέτες της παθογένεσης του θυρεοειδικού καρκίνου 
εστιάστηκαν στον ρόλο της εξωτερικής ακτινοβολίας, η οποία 
προδιαθέτει σε χρωμοσωμικές ρήξεις, υποθετικά οδηγώντας σε 
γενετικές αναδιατάξεις και απώλεια γονιδίων κατασταλτικών των 
όγκων. Η εξωτερική ακτινοβολία της περιοχής του μεσοθωρα-
κίου, του προσώπου, της κεφαλής και του λαιμού, χορηγήθηκε 
στο παρελθόν για να θεραπεύσει διάφορες καταστάσεις όπως 
η ακμή, η διόγκωση του θύμου, οι αμυγδαλές και οι αδενοειδείς 
εκβλαστήσεις. Η έκθεση στην ακτινοβολία αυξάνει τον κίνδυνο 
καλοηθών και κακοηθών όζων του θυρεοειδούς, συνδέεται με 
πολυεστιακούς καρκίνους και μετατοπίζει τη συχνότητα εμφά-
νισης θυρεοειδικού καρκίνου σε μια νεότερη ηλικιακή ομάδα. Η 
ακτινοβολία από πυρηνικές συνέπειες προδιαθέτει επίσης σε καρ-
κίνο του θυρεοειδούς. Τα παιδιά φαίνεται ότι έχουν μεγαλύτερη 
προδιάθεση για τις επιδράσεις της ακτινοβολίας παρά οι ενήλικοι. 
Η ακτινοβολία που προέρχεται από τη θεραπεία με 131Ι φαίνεται 
να συμβάλλει ελάχιστα στον αυξημένο κίνδυνο του καρκίνου του 
θυρεοειδούς. 

TSH ΚΑΙ ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Η θυρεοειδική αύξηση ρυθμίζεται κυρίως από την TSH αλλά επίσης 
από μια ποικιλία αυξητικών παραγόντων και κυτοκινών. Πολλοί 
διαφοροποιημένοι θυρεοειδικοί καρκίνοι εκφράζουν υποδοχείς 
της TSH και γι’ αυτό και διατηρούν την απαντητικότητα στην TSH. 
Αυτή η παρατήρηση παρέχει την αιτιολογία για την Τ4 αταστολή 
της TSH σε ασθενείς με καρκίνο του θυρεοειδούς. Η υπολειπόμενη 
έκφραση των TSH υποδοχέων επιτρέπει επίσης τη διεγειρόμενη 
από την TSH πρόσληψη της θεραπείας με 131Ι. 

ΕΙΚΟΝΑ 4-11
Σχετιζόμενη με την ηλικία επίπτωση ( � ) και θνησιμότητα ( � ) 
διηθητικού καρκίνου του θυρεοειδούς. (Προσαρμοσμένο από LAG 
Ries et al (eds): SEER, Cancer Statistics Review, 1973-1996, Bethesda, 
National Cancer Institute, 1999). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4-10 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ 
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΟ 
ΟΖΟ

Ιστορικό ακτινοβολίας κεφαλής   Οικογενειακό ιστορικό  
 και λαιμού  θυρεοειδικού καρκίνου ή  
   ΜΕΝ-2
Ηλικία <20 ή > 45 έτη Παράλυση φωνητικής χορδής, 
   βράγχος φωνής 
Aμφοτερόπλευρη νόσος Όζος καθηλωμένος σε 
   παρακείμενες δομές
Αυξημένο μέγεθος όζου (>4 cm) Εξωθυρεοειδική επέκταση
Νέα ή διογκούμενη  Υποψία εμπλοκής λεμφαδένων 
 τραχηλική μάζα
Αρρεν φύλο  Ανεπάρκεια ιωδίου (θυλακιώδης 
   καρκίνος)

Σημείωση: ΜΕΝ = πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία 

λής ή λαιμού κατά την παιδική ηλικία, το μεγάλο μέγεθος όζου (≥4 
cm), η ένδειξη τοπικής καθήλωσης του όγκου ή διήθηση λεμφα-
δένων και η παρουσία μεταστάσεων (Πίνακας 4-10). 

Μερικά μοναδικά χαρακτηριστικά του καρκίνου του θυρεοει-
δούς διευκολύνουν την αντιμετώπισή του: (1) οι θυρεοειδικοί όζοι 
είναι εύκολα ψηλαφητοί, επιτρέποντας την πρώιμη ανακάλυψη 
και βιοψία με FNA, (2) τα ραδιοϊσότοπα του ιωδίου μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να διαγνώσουν (123Ι) και να θεραπεύσουν 
(131Ι) διαφοροποιημένο καρκίνο του θυρεοειδούς, αντανακλώντας 
τη μοναδικότητα της πρόσληψης αυτού του ανιόντος από τον 
θυρεοειδή αδένα και (3) οι δείκτες του ορού επιτρέπουν την δια-
πίστωση υπολειπόμενης ή υποτροπιάζουσας νόσου, όπως η χρήση 
των επιπέδων της Tg για τον PTC και τον FTC και της καλσιτονίνης 
για τον μυελώδες θυρεοειδικό καρκίνωμα (MTC). 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

Τα νεοπλάσματα του θυρεοειδούς μπορούν να προέλθουν από 
καθένα τύπο κυττάρων που υπάρχουν στον αδένα, όπως τα θυρε-
οειδικά θυλακικά κύτταρα, τα κύτταρα που παράγουν καλσιτονίνη 
C, τα λεμφοκύτταρα, τα στρωματικά και αγγειακά στοιχεία, καθώς 
και οι μεταστάσεις από άλλες θέσεις (Πίνακας 4-9). Η Αμερικανική 
Ενιαία Επιτροπή για τον Καρκίνο (American Joint Committee on 
Cancer, AJCC) έχει υποδείξει ένα σύστημα σταδιοποίησης χρησι-

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-11 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣα 

Θηλώδεις ή θυλακιώδεις καρκίνοι του θυρεοειδούς

 <45 ετών > 45 ετών 
Στάδιο Ι Οποιοδήποτε Τ &, Ν, Μ0 Τ1, Ν0, Μ0
Στάδιο ΙΙ Οποιοδήποτε Τ & Ν, Μ1 Τ2 ή Τ3, Ν0, Μ0
Στάδιο ΙΙΙ – Τ4, Ν0, Μ0
  Οποιοδήποτε Τ,   
   Ν1, Μ0 
Στάδιο IV  Οποιοδήποτε Τ,   
   οποιοδήποτε Ν, Μ1

Αναπλαστικός καρκίνος θυρεοειδούς

Στάδιο IV Όλες οι περιπτώσεις 
 είναι σταδίου IV

Μυελώδης καρκίνος θυρεοειδούς

Στάδιο Ι Τ1, Ν0, Μ0
Στάδιο ΙΙ  Τ2-Τ4, Ν0, Μ0
Στάδιο ΙΙΙ Οποιοδήποτε Τ, Ν1, Μ0
Στάδιο IV  Οποιοδήποτε Τ, οποιοδήποτε Ν, Μ1  

α Τα κριτήρια περιλαμβάνουν: Τ = μέγεθος και έκταση του πρωτοπαθούς 
όγκου (Τ1 ≤1 cm, 1 cm <Τ2 ≤4 cm, T3 >4 cm, T4 άμεση διήθηση της 
θυρεοειδικής κάψας), Ν = η απουσία (Ν0), η παρουσία (Ν1) εμπλοκής 
των επιχώριων λεμφαδένων, Μ = η απουσία (Μ0), η παρουσία (Μ1) 
μεταστάσεων.  
Πηγή:  Σύστημα σταδιοποίησης της Αμερικανικής Ενιαίας Επιτροπής για 
τον Καρκίνο (American Joint Committee on Cancer staging system) για 
καρκίνο θυρεοειδούς με βάση την ταξινόμηση ΤΝΜ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4-12 
ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ 

ΓΟΝΙΔΙΟ/  ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΑΚΗ 
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΤΥΠΟΣ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΘΕΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΟΓΚΟΣ

Υποδοχέας TSΗ Υποδοχέας GPCR 14q31 Εστιακές μεταλλάξεις Τοξικό αδένωμα, διαφοροποιημένα
     καρκινώματα

Gsα Πρωτεΐνη G 20q13,2 Εστιακές μεταλλάξεις Τοξικό αδένωμα, διαφοροποιημένα
     καρκινώματα

RET/PTC Υποδοχέας τυροσίνης κινάσης  10q11,2 Αναδιατάξεις  PTC
   PTC1: (inv(10) q11,2q21)
   PTC2: (+10·17) (q11,2q23)
   PTC3: ELE1/TK

RET Υποδοχέας τυροσίνης κινάσης 10q11,2 Εστιακές μεταλλάξεις ΜΕΝ-2, μυελώδης θυρεοειδικός 
     καρκίνος

BRAF Κινάση ΜΕΚ 7q24 Eστιακές μεταλλάξεις,  PTC 
    αναδιατάξεις

TRK Υποδοχέας τυροσίνης κινάσης  1q23-24 Αναδιατάξεις Πολυοζώδης βρογχοκήλη, θηλώδης 
     θυρεοειδικός καρκίνος 

RAS p21 μετατρέπον το σήμα Hras 11p15,5 Εστιακές μεταλλάξεις Διαφοροποιημένο, θυρεοειδικό  
  Kras 12p12,1   καρκίνωμα, αδενώματα
   Nras 1p 13,2

p53 Κατασταλτικό όγκου, έλεγχος 17p,3 Εστιακές μεταλλάξεις,  Αναπλαστικός καρκίνος
  κυτταρικού κύκλου, απόπτωση   αφαίρεση, προσθήκη

APC Κατασταλτικό όγκου, γονίδιο 5q21-q22 Εστιακές μεταλλάξεις Αναπλαστικός καρκίνος, 
  αδενωματώδους πολυποδίασης    συνδεόμενος επίσης με οικογενή  
   κόλου    πολυποδίαση του κόλου

p16 (MTS1,  Κατασταλτικό όγκου, έλεγχος 9p21 Αφαιρέσεις Διαφοροποιημένα καρκινώματα 
 CDKN2A)  κυτταρικού κύκλου

p21 /WAF Κατασταλτικό όγκου, έλεγχος 6p21,2 Υπερέκφραση Αναπλαστικός καρκίνος 
  κυτταρικού κύκλου

MET Υποδοχέας τυροσίνης κινάσης 7q31 Υπερέκφραση Θυλακιώδης θυρεοειδικός καρκίνος
c-MYC Υποδοχέας τυροσίνης κινάσης 8q24,12-13 Υπερέκφραση Διαφοροποιημένο καρκίνωμα
ΡΤΕΝ Φωσφατάση 10q23 Εστιακές μεταλλάξεις PTC στο σύνδρομο Cowden
     (πολλαπλά αμαρτώματα,
     όγκοι μαστού, γαστρεντερικοί
     πολύποδες, όγκοι θυρεοειδούς)

CTNNB1 β- κατενίμη 3q22 Eστιακές μεταλλάξεις Αναπλαστικός καρκίνος

Απώλεια  ;Κατασταλτικό όγκου  3p. 11q13 Αφαιρέσεις   Διαφοροποιημένο θυρεοειδικό
 ετεροζυγωτίας   Άλλα σημεία   καρκίνωμα, αναπλαστικός 
 (LOH)   εντόπισης   καρκίνος

ΡΑΧ8-ΡΡΑRγ1 Παράγων μεταγραφής,  t(2;3) (q13;p25) Μετατόπιση Θυλακιώδες αδένωμα ή καρκίνωμα
  σύντηξη πυρηνικών υποδοχέων 

Σημείωση: TSH = ορμόνη διεγείρουσα τον θυρεοειδή, Gsα = α υπομονάδα διεγείρουσα την πρωτεΐνη, G1, RET = αναδιαταγμένο πρωτο-ογκονίδιο, PTC 
= θηλώδης θυρεοειδικός καρκίνος, TRK = υποδοχέας τυροσίνης κινάσης, RAS = πρωτοογκογονίδιο του σαρκώματος του ποντικού, p53 = γονίδιο κατα-
σταλτικό όγκου p53, ΜΕΤ = πρωτοογκογονίδιο MET (υποδοχέας του ηπατοκυτταρικού αυξητικού παράγοντα), c-MYC = πρωτοογκογονίδιο κυτταρικού 
ομολόγου του ιού της μυελοκυττομάτωσης, ΡΤΕΝ = ομόλογο φωσφατάσης και τενσίνης, APC = αδενωματώδης πολυποδίαση του κόλου, MTS = πολλα-
πλός καταστολέας όγκου, CDKN2A = αναστολέας 2Α κινάσης εξαρτώμενος από την κυκλίνη, p21 = κατασταλτικό p21 όγκου, WAF = άγριου τύπου p53 
ενεργοποιημένο κλάσμα, GPCR = υποδοχέας συνδεόμενος με την G πρωτεΐνη, ELE 1/ΤΚ = ret ενεργοποιητικό γονίδιο ele 1/τυροσίνη κινάση, ΜΕΝ-2 = 
πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία-2, PAX8 = παράγων μεταγραφής, PPARγ1 = ενεργοποιημένος υποδοχέας γ1 υπεροξυσωματικού πολλαπλασιαστή, 
BRAF, v-raf ομόλογο.
Πηγή: Προσαρμοσμένος κατόπιν αδείας από P. Kopp, JL Jameson στο JL Jameson (Εκδ): Principles of Molecular Medicine, Totowa, NJ, Humana Press, 
1998

Ογκογονίδια και κατασταλτικά γονίδια των όγκων 

Οι θυρεοειδικοί καρκίνοι είναι μονοκλωνικοί στην προέλευση, 
σύμφωνα με την άποψη ότι προέρχονται ως μια αλληλουχία μεταλ-
λάξεων οι οποίες προσφέρουν ένα αυξητικό πλεονέκτημα σε ένα 
μεμονωμένο κύτταρο. Πέραν των αυξημένων ρυθμών πολλαπλα-
σιασμού, μερικοί θυρεοειδικοί καρκίνοι παρουσιάζουν μειωμένη 
απόπτωση και χαρακτηριστικά τα οποία ενισχύουν την διήθηση, 
την αγγειογένεση και τις μεταστάσεις. Κατ’ αναλογία με το πρό-
τυπο της πολυσταδιακής καρκινογένεσης που προτάθηκε για τον 
καρκίνο του παχέος εντέρου, τα θυρεοειδικά νεοπλάσματα έχουν 
αναλυθεί για μια ποικιλία γενετικών μεταβολών, αλλά χωρίς σαφή 
απόδειξη απόκτησης σωματικών μεταλλάξεων καθώς εξελίσσο-

νται από μια καλοήθη σε μια κακοήθη κατάσταση. Από την άλλη, 
ορισμένες μεταλλάξεις είναι σχετικά ειδικές για τη θυρεοειδική 
νεοπλασία, μερικές από τις οποίες σχετίζονται με την ιστολογική 
ταξινόμηση (Πίνακας 4-12). 

Οι ενεργοποιητικές μεταλλάξεις του TSH-R και της Gsα υπο-
μονάδας συνδέονται με αυτόνομα λειτουργούντες όζους. Αν και 
αυτές οι μεταλλάξεις προκαλούν τη κυτταρική αύξηση του θυρε-
οειδούς, αυτός ο τύπος όζου είναι σχεδόν πάντοτε καλοήθης. 

Η ενεργοποίηση της οδού σηματοδότησης των RET-RAS-BRAF 
λαμβάνει χώρα στα περισσότερα PTC, παρ' όλο που οι τύποι των 
μεταλλάξεων είναι ετερογενείς. Μια ποικιλία αναδιατάξεων, συμπε-
ριλαμβανομένου του γονιδίου RET στο χρωμόσωμα 10, φέρνουν 
την τυροσίνη-κινάση αυτού του υποδοχέα υπό τον έλεγχο άλλων 
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οπιομελανοκορτίνη (POMC) (Κεφ. 2). Η POMC συντίθεται σε μια 
ποικιλία ιστών όπως ο εγκέφαλος, η πρόσθια και η οπίσθια υπό-
φυση και τα λεμφοκύτταρα. Η συγκέντρωση των προερχόμενων 
από την POMC εκκρινόμενων πεπτιδίων εξαρτάται από τον ιστό. 
Η ACTH, ένα πεπτίδιο 39 αμινοξέων, συντίθεται και αποθηκεύεται 
στα βασεόφιλα κύτταρα της πρόσθιας υπόφυσης. Το Ν αμινοτελι-
κό τμήμα (18 αμινοξέα) της ACTH έχει πλήρη βιολογική ισχύ και 
τα βραχύτερα Ν τελικά τμήματα έχουν μερική βιολογική δραστι-
κότητα. Η έκκριση της ACTH και των σχετικών πεπτιδίων από την 
πρόσθια υπόφυση διεγείρεται από την εκλυτική ορμόνη της φλοι-
οτρόπου ορμόνης (CRH), ένα πεπτίδιο 41 αμινοξέων παραγόμενο 
στη μέση ακρολοφία του υποθαλάμου (Εικ. 5-3). Η ουροκορτίνη, 
ένα νευροπεπτίδιο που σχετίζεται με την CRH, μιμείται πολλές 
από τις κεντρικές δράσεις της CRH (π.χ. καταστολή όρεξης, άγχος), 
αλλά ο ρόλος της στη ρύθμιση της ACTH είναι ασαφής. Μερικά 
σχετιζόμενα πεπτίδια, όπως η β-λιποτροπίνη (β-LPT), εκκρίνονται 
σε ισομοριακές συγκεντρώσεις με την ACTH, υποδηλώνοντας ότι 
διασπώνται ενζυματικά από την αρχική ουσία POMC, προ και κατά 

τη διάρκεια της εκκριτικής διαδικασίας. Ωστόσο, τα επίπεδα της 
β-ενδορφίνης μπορεί να σχετίζονται με τα κυκλοφορούντα επίπε-
δα της ACTH ή όχι, ανάλογα με τη φύση του ερεθίσματος. 

Οι κύριοι παράγοντες που ελέγχουν την έκκριση της ACTH 
περιλαμβάνουν την CRH, τη συγκέντρωση της ελεύθερης κορ-
τιζόλης στο πλάσμα, το stress και τον κύκλο ύπνου-αφύπνισης 
(Εικ. 5-3). Τα επίπεδα της ACTH του πλάσματος ποικίλουν κατά τη 
διάρκεια της ημέρας ως αποτέλεσμα της παλμικής έκκρισής της 
και ακολουθεί ένα κιρκάδιο πρότυπο, με μια αιχμή ακριβώς προ 
της αφύπνισης και με σημείο ναδίρ προ του ύπνου. Αν υιοθετηθεί 
ένας νέος κύκλος ύπνου-αφύπνισης, το πρότυπο αλλάζει μέσα σε 
μερικές ημέρες για να προσαρμοστεί σε αυτόν. Τα επίπεδα της 
ACTH και της κορτιζόλης αυξάνονται επίσης ως απάντηση στην 
τροφή. Το stress (π.χ. πυρετογόνα, εγχείρηση, υπογλυκαιμία, άσκη-
ση και σοβαρό συναισθηματικό τραύμα) προκαλεί την έκλυση της 
CRH και της αργινίνης βαζοπρεσσίνης (AVP) και την ενεργοποίηση 
του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Αυτές οι μεταβολές, με 
τη σειρά τους, αυξάνουν την έκκριση της ACTH δρώντας μεμο-
νωμένα ή από κοινού. Για παράδειγμα, η έκκριση της AVP δρα 
συνεργικά με την CRH για να ενισχύσει την έκκριση της ACTH· 
η CRH διεγείρει επίσης τον υπομέλανα τόπο του συμπαθητικού 
συστήματος. Η εξαρτώμενη από το stress έκκριση της ACTH κα-
ταργεί την κιρκάδια περιοδικότητα των επιπέδων της ACTH, αλλά 
με τη σειρά της καταστέλλεται από την πρότερη χορήγηση μεγά-
λης δόσης γλυκοκορτικοειδών. Το φυσιολογικό, παλμικό κιρκάδιο 
πρότυπο της έκκρισης της ACTH ρυθμίζεται από την CRH· αυτός 
ο μηχανισμός είναι η καλούμενη ανοιχτή αναδραστική αγκύλη. Η 
έκκριση της CRH, με τη σειρά της, επηρεάζεται από υποθαλαμι-
κούς νευροδιαβιβαστές, που περιλαμβάνουν σεροτονινεργικές και 
υποθαλαμικές οδούς. Το ανοσολογικό σύστημα επηρεάζει επίσης 
τον υποθαλαμικό-υποφυσιακό-επινεφριδικό άξονα (Εικ. 5-4). Για 
παράδειγμα, οι φλεγμονώδεις κυτοκίνες [tumor necrosis factor 
(TNF)-α, ιντερλευκίνη (IL)-1α, IL-1β και IL-6] παραγόμενες από τα 

ΕΙΚΟΝΑ 5-3
Ο άξονας υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων. Οι κύριες θέσεις 
παλίνδρομης ρύθμισης από την κορτιζόλη του πλάσματος είναι η 
υπόφυση (1) και το υποθαλαμικό κέντρο έκλυσης της κορτικοτρο-
πίνης (2). Παλίνδρομη ρύθμιση από την κορτιζόλη του πλάσματος 
συμβαίνει επίσης στον υπομέλανα τόπο/συμπαθητικό σύστημα (3) 
και μπορεί να συμμετέχουν επίσης υψηλότερα νευρικά κέντρα (4). 
Είναι επίσης πιθανόν να υπάρχει βραχεία αγκύλη ανάδρασης που 
αφορά στη  αναστολή της CRH από την ACTH (5). Υποθαλαμικοί 
νευροδιαβιβαστές επηρεάζουν την έκλυση της CRH· σεροτονινεργι-
κά και χολινεργικά συστήματα διεγείρουν την έκκριση της CRH και 
της ACTH· οι α-αδρενεργικοί αγωνιστές και το γ-αμινοβουτυρικό οξύ 
(GABA) πιθανώς αναστέλλουν την έκλυση CRH. Τα οπιοειδή πεπτίδια 
β-ενδορφίνη και εγκεφαλίνη παρεμποδίζουν, ενώ η βαζοπρεσσίνη και 
η αγγειοτασίνη ΙΙ ενισχύουν την έκκριση CRH και ACTH. CRH, εκλυτι-
κή ορμόνη της κορτικοτροπίνης· β-LPH, β-λιποτροπίνη· POMC, προ-
οπιομελανοκορτίνη· ΥΤ, υπομέλας τόπος· NE, νορεπινεφρίνη.

Υποθαλαμικό 
κέντρο έκλυσης 
κορτικοτροπίνης

Stress
(σωματικό, ψυχικό, 

υπογλυκαιμία)

Κιρκάδια 
ρύθμιση

Νευροδιαβιβαστές·
πεπτίδια

ΥΤ/NE
συμπ.
σύστ.

Μίσχος

Υπόφυση
Συγκέντρωση κορτι-

ζόλης πλάσματος

Επινεφρίδιο

Επινεφρίνη
Νορεπινεφρίνη

ΕΙΚΟΝΑ 5-4
Ο άξονας ανοσοποιητικού συστήματος επινεφριδίων. Η κορτιζόλη 
έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν δράσεις 
στο σύστημα των τριχοειδών, κυτταρικές δράσεις και καταστολή των 
φλεγμονωδών κυτοκινών (ο αποκαλούμενος άξονας ανοσοποιητικού 
συστήματος επινεφριδίων). Ένα stress, όπως η σηψαιμία, αυξάνει την 
έκκριση των επινεφριδίων και η κορτιζόλη με τη σειρά της καταστέλ-
λει την ανοσολογική απάντηση μέσω αυτού του συστήματος. —, κα-
ταστολή· +, διέγερση· CRH, εκλυτική ορμόνη της κορτικοτροπίνης· 
ACTH, φλοιοτρόπος ορμόνη· IL, ιντερλευκίνη· TNF, παράγων νέκρωση 
όγκων· PAF, παράγων ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων.

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙ∆ΙΩΝ

CRH εκκριτικοί 
νευρώνες

Θερμορρυθμιστικά 
κέντρα

Ανοσολογικό ερέ-
θισμα

Μακροφάγα

Φλεγμονώδεις κυτο-
κίνες (IL-1α, IL-1β, 

IL-6, TNF)
Υπόφυση

CRH

ACTH

Επινεφρίδια Κορτιζόλη

Μεσολαβητές της φλεγμο-
νής (εικοσανoειδή, σεροτονί-

νη, PAF, βραδυκινίνη)

Πυρετός
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μονοκύτταρα αυξάνουν την απελευθέρωση ACTH διεγείροντας 
την έκκριση της CRH ή/και της AVP. Τελικά, η έκλυση της ACTH 
ρυθμίζεται από τα επίπεδα της ελεύθερης κορτιζόλης του πλάσμα-
τος. Η κορτιζόλη μειώνει την απαντητικότητα των υποφυσιακών 
φλοιοτρόπων κυττάρων στη CRH· η απάντηση του POMC-mRNA 
στη CRH αναστέλλεται επίσης από τα γλυκοκορτικοειδή. Επιπλέον, 
τα γλυκοκορτικοειδή αναστέλλουν τον μέλανα τόπο του συμπα-
θητικού συστήματος και την έκλυση της CRH. Ο τελευταίος βοη-
θητικός μηχανισμός εξασφαλίζει κυρίαρχη θέση της κορτιζόλης 
στον έλεγχο της έκκρισης της ACTH. Η καταστολή της έκκρισης 
ACTH η οποία καταλήγει σε επινεφριδική ατροφία, που ακολουθεί 
παρατεταμένη με γλυκοκορτικοειδή θεραπεία, προκαλείται κυρίως 
από καταστολή της υποθαλαμικής έκλυσης CRH, καθώς η εξω-
γενής χορήγηση CRH σε αυτή την περίπτωση προκαλεί αύξηση 
της ACTH του πλάσματος. Η κορτιζόλη ασκεί επίσης παλίνδρομη 
ρύθμιση σε υψηλότερα εγκεφαλικά κέντρα (ιππόκαμπος, δικτυωτό 
σύστημα και διάφραγμα) και ίσως στον επινεφριδικό φλοιό. 

Ο βιολογικός χρόνος ημίσειας ζωής της ACΤH στην κυκλοφο-
ρία είναι <10 min. Η δράση της ACTH είναι επίσης ταχεία· μέσα 
σε λίγα λεπτά της ώρας από την έκλυση της, η συγκέντρωση των 
στεροειδών στο επινεφριδικό φλεβικό αίμα αυξάνεται. Η ACTH δι-
εγείρει τη στεροειδογένεση μέσω ενεργοποίησης τής συνδεδεμέ-
νης με τη μεμβράνη, αδενυλικής κυκλάσης. Η 3’ 5’ μονοφωσφορική 
αδενοσίνη (κυκλικό AMP) με τη σειρά της ενεργοποιεί ένζυμα της 
πρωτεϊνικής κινάσης με αποτέλεσμα φωσφορυλίωση των πρωτε-
ϊνών, οι οποίες ενεργοποιούν τη βιοσύνθεση στεροειδών. 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΡΕΝΙΝΗΣ-ΑΓΓΕΙΟΤΑΣΙΝΗΣ 

Η ρενίνη είναι ένα πρωτεολυτικό ένζυμο το οποίο παράγεται και 
αποθηκεύεται στα κοκκία των κυττάρων του εγγύς εσπειραμένου 
σωληναρίου που περιβάλλουν τα προσαγωγά αρτηρίδια των σπει-
ραμάτων του νεφρού. Η ρενίνη δρα επί του βασικού υποστρώμα-
τος, του αγγειοτασινογόνου (μια α2-σφαιρίνη της κυκλοφορίας που 
παράγεται στο ήπαρ) για να σχηματίσει το δεκαπεπτίδιο αγγειο-
τασίνη Ι (Εικ. 5-5). Η αγγειοτασίνη Ι μετατρέπεται τότε ενζυμικά 
από το μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτασίνης (ACE), το οποίο 
υπάρχει σε πολλούς ιστούς (ιδιαίτερα στο πνευμονικό αγγειακό 
ενδοθήλιο), στο οκταπεπτίδιο αγγειοτασίνη ΙΙ με την απομάκρυνση 
των δύο C-τελικών αμινοξέων. Η αγγειοτασίνη ΙΙ είναι ένας ισχυ-
ρός υπερτασικός παράγων και ασκεί τη δράση της άμεσα στον 
λείο μυ των αρτηριδίων. Επιπλέον, η αγγειοτασίνη ΙΙ διεγείρει την 
παραγωγή αλδοστερόνης από τη σπειροειδή ζώνη του επινεφρι-
δικού φλοιού· το επταπεπτίδιο αγγειοτασίνη ΙΙΙ μπορεί επίσης να 
διεγείρει την παραγωγή αλδοστερόνης. Οι δύο κύριες κατηγορίες 
υποδοχέων της αγγειοτασίνης ονομάζονται ΑΤ1 και ΑΤ2· ο ΑΤ1 

μπορεί να υπάρχει σε δύο υπότυπους, α και β. Οι περισσότερες 
δράσεις των αγγειοτασινών ΙΙ και ΙΙΙ πραγματοποιούνται μέσω 
του υποδοχέα ΑΤ1. Οι αγγειοτασινάσες καταστρέφουν γρήγορα 
την αγγειοτασίνη ΙΙ (ημίσεια ζωή, 1 min), ενώ η ημίσεια ζωή της 
ρενίνης είναι πιο παρατεταμένη (10 έως 20 min). Επιπλέον της 
ρενίνης-αγγειοτενσίνης στην κυκλοφορία, πολλοί ιστοί έχουν ένα 
τοπικό σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης και την ικανότητα παραγω-
γής αγγειοτασίνης ΙΙ. Αυτοί οι ιστοί περιλαμβάνουν τη μήτρα, τον 
πλακούντα, τα αγγεία, την καρδιά, τον εγκέφαλο και ιδιαίτερα τον 
φλοιό των επινεφριδίων και τον νεφρό. Αν και ο ρόλος της τοπικά 
παραγόμενης αγγειοτασίνης ΙΙ δεν έχει αποδειχθεί, πιθανόν να 
ρυμίζει την αύξηση και τη λειτουργία του επινεφριδικού φλοιού 
και των λείων μυών των αγγείων. 

Η ποσότητα της εκκρινόμενης ρενίνης αντανακλά τις συνδυ-
ασμένες δράσεις τεσσάρων αλληλοεξαρτώμενων παραγόντων. 
Τα κύτταρα της παρασπειραματικής συσκευής, τα οποία είναι εξει-
δικευμένα μυοεπιθηλιακά κύτταρα που περιβάλλουν τα προσα-
γωγά αρτηρίδια, δρουν ως μικρής κλίμακας μεταγωγείς πίεσης, 
αντιλαμβανόμενοι την πίεση άρδευσης του νεφρού και τις αντί-
στοιχες μεταβολές των πιέσεων άρδευσης στα προσαγωγά αρτη-
ρίδια. Για παράδειγμα, σε συνθήκες μείωσης του όγκου αίματος 
στην κυκλοφορία, υπάρχει μια αντίστοιχη μείωση της νεφρικής 
πίεσης άρδευσης και της πίεσης των προσαγωγών αρτηριδίων 
(Εικ. 5-5). Αυτή η μεταβολή γίνεται αντιληπτή από τα κύτταρα της 
παρασπειραματικής συσκευής, ως μειωμένη διάταση που ασκεί-
ται στα τοιχώματα των προσαγωγών αρτηριδίων και τα κύτταρα 
της παρασπειραματικής συσκευής εκκρίνουν περισσότερη ρενίνη 
στη νεφρική κυκλοφορία. Αυτό καταλήγει στον σχηματισμό αγ-
γειοτασίνης Ι, η οποία μετατρέπεται στον νεφρό και περιφερικά 
σε αγγειοτασίνη ΙΙ από το ACE. Η αγγειοτασίνη ΙΙ επηρεάζει την 
ομοιόσταση του νατρίου μέσω δύο κύριων μηχανισμών: αλλάζει 
τη νεφρική αιματική ροή, έτσι ώστε να διατηρεί έναν σταθερό 
ρυθμό σπειραματικής διήθησης, μεταβάλλοντας έτσι το κλάσμα 
διήθησης του νατρίου και διεγείροντας τον επινεφριδικό φλοιό για 
να απελευθερώσει αλδοστερόνη. Τα αυξημένα επίπεδα αλδοστε-
ρόνης του πλάσματος αυξάνουν τη νεφρική κατακράτηση νατρίου 
και έτσι καταλήγουν σε επέκταση του όγκου του εξωκυτταρικού 
υγρού (ECFV, extracellular fluid volume), που με τη σειρά της κα-
ταστέλλει το ερέθισμα έκκρισης ρενίνης. Σε αυτό το πλαίσιο, το 
σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης ρυθμίζει τον όγκο 
τροποποιώντας την αιμοδυναμική του νεφρού και τη σωληναρια-
κή μεταφορά του νατρίου. 

Ένας δεύτερος μηχανισμός ελέγχου της έκκρισης ρενίνης 
επικεντρώνεται στα κύτταρα της πυκνής θηλής, μιας ομάδας επι-
θηλιακών κυττάρων του άνω εσπειραμένου σωληναρίου, άμεσα 
αντιτασσομένων στα κύτταρα της παρασπειραματικής συσκευής. 

Όγκος αίματος 
στην κυκλο-

φορία

Αγγειοτασίνη ΙΙ

Έκλυση
αλδοστερόνης

Νεφρική
κατακράτηση Να

Αγγειοτασινογόνο
«Ανάδραση» 

πυκνής θηλής

Αγγειοτασίνη ΙΜετατρεπτικό ένζυμο 

Ισοζύγιο 
καλίου

ΕΙΚΟΝΑ 5-5
Αλληλοσυσχέτιση των μηχανισμών ανάδρασης με τον όγκο του αίματος και το κά-
λιο στην έκκριση αλδοστερόνης. Η ολοκλήρωση των σημάτων από τον κάθε μηχανισμό 
προσδιορίζει το επίπεδο της έκκρισης αλδοστερόνης. 

Παρασπειραματικά 
κύτταρα

Πίεση αιμάτωσης 
νεφρού

Κατεχολαμίνες
Νεφρική 

απέκκριση 
καλίου

Έκλυση ρενίνης
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Η διαφοροποίηση του φύλου ξεκινά από τη μήτρα, αλλά συνε-
χίζεται κατά τη νεότητα με την επίτευξη της σεξουαλικής ωρι-
μότητας και της αναπαραγωγικής ικανότητας. Τα πρώιμα στάδια 
της διαφοροποίησης του φύλου μπορεί να διαχωριστούν σε τρεις 
συνιστώσες: στο χρωμοσωμικό φύλο, στο γοναδικό φύλο (καθορι-
σμός φύλου) και στο φαινοτυπικό φύλο (διαφοροποίηση φύλου) 
(Εικ. 7-1). Διαταραχές σε καθένα από αυτά τα τρία είδη μπορεί 
να καταλήξει σε διαταραχές της εξέλιξης του φύλου (disorders of 
sex development, DSD). Το παιδί που γεννιέται με μη διαφοροποι-
ημένα γεννητικά όργανα απαιτεί επείγουσα παιδιατρική κλινική 
εκτίμηση, καθώς κάποιες αιτίες, όπως η συγγενής υπερπλασία των 
επινεφριδίων (ΣΥΕ), μπορεί να σχετίζονται με πιθανώς απειλητι-
κές για τη ζωή επινεφριδικές κρίσεις. Ο έγκαιρος καθορισμός του 
φύλου και η σαφής επικοινωνία με τους γονείς για τη διάγνωση 
και τις θεραπευτικές επιλογές είναι απαραίτητα. Πολύ σημαντική 
είναι η συνεργασία μιας έμπειρης πολυτομεακής ομάδας για τον 
σχεδιασμό των χειρουργικών παρεμβάσεων (εάν είναι απαραίτη-
τες), της φαρμακευτικής αντιμετώπισης και της συμβουλευτικής. 
Οι DSD μπορούν επίσης να εκδηλωθούν και αργότερα στη ζωή, 
λόγω ελαφρύτερων μορφών γοναδικής δυσλειτουργίας [π.χ. σύν-
δρομο Klinefelter (KS)] και συχνά διαγιγνώσκονται από ειδικούς 
παθολόγους. Λόγω του ότι οι DSD συνδυάζονται με πολλές συ-
νέπειες, ψυχολογικές, αναπαραγωγής και μεταβολικές, θα πρέπει 
να εγκαθίσταται ένας ανοιχτός διάλογος μεταξύ του ασθενούς και 
των φορέων παροχής υγείας, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια 
και να δίνεται η προσοχή για αυτά τα θέματα. 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 

Το χρωμοσωμικό φύλο περιγράφει το χρωμοσωμικό Χ ή/και Υ συ-
μπλήρωμα του φύλου (46,ΧΥ άρρεν. 46,ΧΧ θήλυ), που καθορίζεται 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

τη στιγμή της γονιμοποίησης. Η παρουσία του φυσιολογικού Υ 
χρωμοσώματος καθορίζει την ανάπτυξη των όρχεων, ακόμη κι αν 
υπάρχουν πολλαπλά Χ χρωμοσώματα (π.χ. 47,ΧΧΥ ή 48,ΧΧΧΥ). Η 
απώλεια ενός Χ χρωμοσώματος βλάπτει την ανάπτυξη των γονά-
δων (45,Χ ή 45,Χ/46,ΧΥ μωσαϊκισμό). Έμβρυα που δεν διαθέτουν 
κανένα Χ χρωμόσωμα δεν είναι βιώσιμα (45,Υ).

Το γοναδικό φύλο αναφέρεται στον καθορισμό του γοναδικού 
ιστού ως όρχι ή ως ωοθήκη. Η εμβρυϊκή γονάδα έχει τη δυνατό-
τητα ανάπτυξης προς δύο κατευθύνσεις και μπορεί να εξελιχθεί 
(μετά από περίπου 40 ημέρες κύησης) είτε σε όρχι είτε σε ωοθήκη, 
ανάλογα από το ποια γονίδια εκφράζονται (Εικ. 7-2). Η ανάπτυξη 
των όρχεων ξεκινά με την έκφραση του γονιδίου SRY, στο χρω-
μόσωμα Υ (η περιοχή στο Υ χρωμόσωμα που καθορίζει το φύλο), 
το οποίο κωδικοποιεί ένα HMG μεταγραφικό παράγοντα. Το γονί-
διο SRY εκφράζεται παροδικά στα κύτταρα που προορίζονται να 
εξελιχθούν σε κύτταρα Sertoli και είναι το κομβικό σημείο για τη 
δημιουργία της πρόδρομης μορφής των όρχεων. Μετάλλαξη του 
SRY εμποδίζει την ανάπτυξη των όρχεων σε χρωμοσωμικά 46,ΧΥ 
άρρενα άτομα, ενώ μετάθεση του SRY σε 46,ΧΧ θήλεα άτομα είναι 
ικανή να προάγει την ανάπτυξη όρχεων και να δημιουργήσει φαι-
νότυπο άρρενος. Άλλα γονίδια είναι απαραίτητα για να συνεχιστεί 
η ανάπτυξη των όρχεων. To SOX9 (HMG-κουτί του γονιδίου 9 που 
σχετίζεται με το SRY) είναι ένας έντονα ενισχυτικός παράγοντας 
της ανάπτυξης των γονάδων στους άρρενες, αλλά καταστέλλεται 
στις γονάδες του θήλεος. Η διαγονιδιακή έκφραση του SOX9 είναι 
ικανή να ξεκινήσει τη διαδικασία της ανάπτυξης των όρχεων στα 
ποντίκια και μεταλλάξεις που διακόπτουν το SOX9 βλάπτουν την 
ανάπτυξη των όρχεων. Το WT1 (το γονίδιο 1 που σχετίζεται με 
τον όγκο του Wilm's) δρα πρώιμα στη γενετική οδό και ρυθμί-
ζει τη μεταγραφή κάποιων γονιδίων συμπεριλαμβανομένου των 
SF1, DAX1 και AMH (κωδικοποιεί τη MIS, Mullerian Inhubiliting 
Substance). Το SF1 (στεροειδογενετικός παράγοντας 1) κωδικοποι-
εί έναν πυρηνικό υποδοχέα. Λειτουργεί σε συνεργασία με άλλους 
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υποδοχέα, του DAX1 (δοσοευαίσθητος αναστροφέας του φύλου 
συγγενής υποπλασία των επινεφριδίων, που εντοπίζεται στο χρω-
μόσωμα Χ γονίδιο). Το SOX9, το DAX1 καταστέλλεται, καθώς οι 
όρχεις αναπτύσσονται. Διπλασιασμός του DAX1 δρα βλαπτικά στην 
ανάπτυξη των όρχεων, πιθανόν ανταγωνιζόμενο τη λειτουργία του 
SRY και του SF1. Από την άλλη πλευρά, απώλειες ή μεταλλάξεις 
του DAX1 οδηγούν σε διαταραχή του σχηματισμού του όρχεως, 
αποκαλύπτοντας ξανά την εκπληκτική ευαισθησία της οδού που 
καθορίζει το άρρεν φύλο στη δοσοευαίσθητη δράση γονιδίων. 
Επιπρόσθετα σε αυτά τα γονίδια που αναφέρθηκαν παραπάνω, 
μελέτες των μεταλλάξεων σε ανθρώπους και ποντίκια δείχνουν 
ότι τουλάχιστον άλλα 15 γονίδια εμπλέκονται επίσης στη διαφο-
ροποίηση και στην ανάπτυξη των γονάδων, καθώς και στον τελικό 
καθορισμό της θέσης τους (Εικ. 7-2). Αυτά το γονίδια, εκτός από 
τους μεταγραφικούς παράγοντες, κωδικοποιούν και μια σειρά από 
μόρια σηματοδότησης και παρακρινείς αυξητικούς παράγοντες.

Παρ' όλο που στο παρελθόν η ανάπτυξη των ωοθηκών θεω-
ρείτο ότι ήταν μια «εξ ορισμού» διαδικασία, πλέον είναι σαφές ότι 
εκφράζονται ειδικά γονίδια κατά τα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης 
των ωοθηκών (π.χ. φολλιστατίνη) (Εικ. 7-2). Από τη στιγμή που θα 
σχηματιστούν οι ωοθήκες, απαιτείται έκφραση επιπλέον συγκε-
κριμένων γονιδίων για τη φυσιολογική ανάπτυξη των ωοθυλακίων 
[π.χ. ο υποδοχέας της θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH), GDF9]. Η 
στεροειδογένεση στην ωοθήκη απαιτεί ανάπτυξη των ωοθυλα-
κίων, τα οποία περιέχουν τα κοκκιώδη κύτταρα και τη θήκη που 
περιβάλλει τα ωοκύτταρα (Κεφ. 10). Όμως η στεροειδογένεση 
είναι σχετικά περιορισμένη, μέχρι να αρχίσουν να παράγονται οι 
γοναδοτροπίνες, κατά την ήβη.

Τα γεννητικά κύτταρα επίσης αναπτύσσονται με τρόπο φυλε-
τικού διμορφισμού. Στην αναπτυσσόμενη ωοθήκη, τα αρχέγονα 
γεννητικά κύτταρα (primordial germ cells, PGC) εισέρχονται σε 
φάση μείωσης, ενώ στον αναπτυσσόμενο όρχι πολλαπλασιάζονται 
και εν συνεχεία υπόκεινται σε διακοπή της μίτωσης. Η είσοδος των 
PGC στη μείωση ενεργοποιείται από το ρετινοϊκό οξύ, το οποίο 
ενεργοποιεί το γονίδιο STRA8 (stimulated by retinoic acid 8) και 
άλλα γονίδια που εμπλέκονται στη μείωση. Ο αναπτυσσόμενος 
όρχις παράγει υψηλά επίπεδα CYP26B1, ένα ένζυμο που αποδο-
μεί το ρετινοϊκό οξύ, παρεμποδίζοντας έτσι την είσοδο των PGC 
στη μείωση.

Το φαινοτυπικό φύλο αναφέρεται στης δομή των εξωτερικών 
και εσωτερικών γεννητικών οργάνων και στα δευτερεύοντα χα-
ρακτηριστικά του φύλου. Για τον φαινότυπο του άρρενος απαι-
τείται έκκριση της αντιμυλλεριανής ορμόνης (ΑΜΗ, ανασταλτική 
μυλλέρια ουσία) από τα κύτταρα Sertoli και τεστοστερόνης από 
τα ορχικά κύτταρα Leydig. Η ΑΜΗ είναι μέλος της οικογένειας του 
TGF-β και δρα μέσω συγκεκριμένων υποδοχέων, ώστε να προ-
καλέσει υποστροφή των πόρων του Müller (60η έως 80η ημέρα 
κύησης). Περίπου από την 60η έως την 140η ημέρα κύησης, η 
τεστοστερόνη υποστηρίζει την ανάπτυξη του πόρου του Wolff, 
που περιλαμβάνει τις επιδιδυμίδες, τα απαγωγά αγγεία και τις 
σπερματοδόχους κύστεις. Η τεστοστερόνη αποτελεί επίσης την 
πρόδρομη ουσία της διυδροτεστοστερόνης (DHT), ένα ισχυρό 
ανδρογόνο που προωθεί την ανάπτυξη των έξω γεννητικών ορ-
γάνων, συμπεριλαμβανομένου του πέους και του όσχεου (65η με 
100η ημέρα και αργότερα) (Εικ. 7-3). Ο ουρογεννητικός κόλπος 
εξελίσσεται σε προστάτη και προστατική ουρήθρα στους άνδρες 
και σε ουρήθρα και κατώτερο τμήμα του κόλπου στις γυναίκες. Το 
γεννητικό φύμα εξελίσσεται σε βάλανο του πέους στους άνδρες 
και σε κλειτορίδα στις γυναίκες. Τα ουρογεννητικά επάρματα σχη-
ματίζουν το όσχεο ή τα μεγάλα χείλη και οι ουρηθρικές πτυχές 
συνενώνονται για να σχηματίσουν το στέλεχος του πέους και την 
ανδρική ουρήθρα ή τα μικρά χείλη. Στις γυναίκες, οι πόροι του 
Wolff υποστρέφουν και οι πόροι του Müller σχηματίζουν τους 
ωαγωγούς, τη μήτρα και το ανώτερο τμήμα του κόλπου. Ένας 
φυσιολογικός φαινότυπος θήλεος θα εξελιχθεί σε απουσία γονά-
δος, αλλά τα οιστρογόνα είναι απαραίτητα για την ωρίμαση της 
μήτρας και του μαστού κατά την ήβη.

ΕΙΚΟΝΑ 7-1
Η σεξουαλική διαφοροποίηση μπορεί να διαχωριστεί σε τρία 
κύρια μέρη: το χρωμοσωμικό φύλο, το γοναδικό φύλο και το φαι-
νοτυπικό φύλο. Τ, τεστοστερόνη. DHT, διυδροτεστοστερόνη. MIS, 
ανασταλτική, μυλλέρειας ουσία. Ε2.

Φαινοτυπικό φύλο 

Γοναδικά στεροειδή 
και πεπτίδια 

(Τ, DHT, MIS) 

Γοναδικά στεροειδή 
(Ε2)

Χρωμοσωμικό φύλο

Γονίδια καθοριστικά 
των ωοθηκών

Γονίδια καθοριστικά 
των όρχεων

Φύλο γονάδων

ΕΙΚΟΝΑ 7-2
Η γενετική ρύθμιση της ανάπτυξης των όρχεων. WT1, γονίδιο σχε-
τιζόμενο με τον όγκο Wilm’s. SF1, στεροειδογενετικός παράγοντας 
1. SRY, φυλετικό γονίδιο του Υ χρωμοσώματος. SOX9, συνδεόμενό 
με το SRY, HMG-κουτί, στο γονίδιο 9. DHH, μεμονωμένος φραγμός. 
ATRX, (α-θαλασσαιμία, νοητική υστέρηση στο Χ). DAX1, δοσοευαίσθη-
τος αναστροφέας του φύλου γονίδιο 1 της συγγενούς επινεφριδικής 
υποπλασίας, στο χρωμόσωμα Χ. DMRT ½, διπλού φύλου μεταγραφικός 
παράγοντας ½ σχετικός με το ΜΑΒ3. WNT4 άπτερου τύπου MMTV σημείο 
ένταξης 4. FST φολλιστατίνη. ΒΜΡ2 και 15 οστικοί μόρφο-παράγοντες 2 και 
15. FOXL2 forkhead μεταγραφικός παράγοντας L2. GDF9 αυξητικός διαφο-
ροποιητικός παράγοντας 9. AMH, αντιμυλλερειανή ορμόνη (ανασταλτική 
μυλλέρεια ουσία). DHT, διυδροτεστοστερόνη. RSPO1, R-σπονδίνης 1.

Κύτταρα Sertoli Κύτταρα Leydig

Τεστοστερόνη 
DHT

Υποστροφή 
πόρων του 

Müller

 ∆ιαφοροποίηση   
προς το άρρεν  

φύλο

Ουρογεννητική ταινία 

Ωοθήκη Όρχις

Αδρανοποίηση γονάδων

Κοκκιώδη κύτταρα

Ανάπτυξη 
θυλακίου

μεταγραφικούς παράγοντες, ώστε να ρυθμίσουν μια μεγάλη σειρά 
γονιδίων των επινεφριδίων και των γονάδων, συμπεριλαμβανομέ-
νων πολλών γονιδίων που εμπλέκονται στη στεροειδογένεση. Οι 
ετερόζυγες μεταλλάξεις του SF1 είναι υπεύθυνες για το 10% περί-
που των ΧΥ ασθενών με γοναδική δυσγενεσία και διαταραχή της 
αρρενοποίησης, υποδεικνύοντας την ευαισθησία των όρχεων στη 
δόση του SF1 γονιδίου.  Η πρώιμη μορφή έκφρασης του SF1 στις 
γονάδες παρομοιάζεται με εκείνη ενός άλλου ορφανού πυρηνικού 
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ταφορά της χοληστερόλης στο μιτοχόνδριο, ο σχηματισμός της 
πρεγνενολόνης από το CPYIIAI (απόσπασης μιας πλάγιας ομάδας 
από το ένζυμο) είναι καθοριστική για την ταχύτητα της αντίδρα-
σης. Οι αντιδράσεις της 17α-υδροξυλάσης και της 17,20-λυάσης 
καταλύονται από το ίδιο ένζυμο, το CYP17. Η μεταμεταφραστική 
τροποποίηση (φωσφορυλίωση) του ενζύμου και η παρουσία ει-
δικών συμπαραγόντων προσδίδουν στο CYP17 τη δραστικότητα 
της 17,20-λυάσης εκλεκτικά στους όρχεις και τη δικτυωτή ζώνη 
των επινεφριδίων. Η τεστοστερόνη μετατρέπεται στην πιο ισχυρή 
DHT από την 5α-αναγωγάση ή αρωματοποιείται προς οιστραδιόλη 
από το ένζυμο CYP19 (αρωματάση).    

Μεταφορά και μεταβολισμός τεστοστερόνης 

Στους άνδρες, το 95% της τεστοστερόνης στην κυκλοφορία εκ-
κρίνεται από τους όρχεις (3-10 mg ημερησίως). Η άμεση έκκρι-
ση τεστοστερόνης από τα επινεφρίδια και ο μεταβολισμός της 

ανδροστενδιόνης σε τεστοστερόνη στους περιφερικούς ιστούς 
συμβάλλουν μαζί σε άλλα 0,5 mg τεστοστερόνης ημερησίως. Από 
τους όρχεις εκκρίνεται μικρή μόνο ποσότητα DHT (70 μg ημερη-
σίως). Το μεγαλύτερο μέρος της κυκλοφορούσας DHT προέρχεται 
από μεταβολισμό της τεστοστερόνης που επιτελείται στους πε-
ριφερικούς ιστούς. Η περισσότερη από την ημερήσια παραγωγή 
οιστραδιόλης (περίπου 45 μg/d) στους άρρενες προέρχεται από 
τη μετατροπή στους περιφερικούς ιστούς, στην οποία μεσολαβεί 
η αρωματάση, της τεστοστερόνης και της ανδροστενεδιόνης.

Η τεστοστερόνη, που βρίσκεται στην κυκλοφορία, συνδέεται 
με δύο πρωτεΐνες του πλάσματος: τη δεσμευτική πρωτεΐνη των 
φυλετικών ορμονών (sex hormone-binding globulin, SHBG) και τη 
λευκωματίνη (Εικ. 8-4). Η SHBG έχει πολύ μεγαλύτερη συγγένεια 
για την τεστοστερόνη απ’ ό,τι η λευκωματίνη. Μόνο 0,5-3% της 
τεστοστερόνης είναι ελεύθερη (μη συνδεδεμένη). Σύμφωνα με 
την υπόθεση της «ελεύθερης ορμόνης», μόνο το κλάσμα της μη 
συνδεδεμένης («ελεύθερης») ορμόνης είναι βιολογικά δραστικό. 
Ωστόσο, η συνδεδεμένη με λευκωματίνη ορμόνη απελευθερώνε-
ται εύκολα στα τριχοειδή και μπορεί να είναι βιολογικά διαθέσιμη. 
Το εύρημα ότι η συνδεδεμένη με SHBG τεστοστερόνη μπορεί να 
εσωτερικευτεί διά μέσου ενδοκυτταρικών κοιλοτήτων μέσω της 
σύνδεσης με μια πρωτεΐνη που αποκαλείται μεγαλίνη (megalin) 
θέτει σε αμφισβήτηση την υπόθεση της «ελεύθερης ορμόνης». Οι 
συγκεντρώσεις της SHBG μειώνονται από τα ανδρογόνα, την παχυ-
σαρκία, την ινσουλίνη και το νεφρωσικό σύνδρομο. Αντίστροφα, 

ΕΙΚΟΝΑ 8-2
Ο άξονας των γοναδοτροπινών της υπόφυσης στον άνθρωπο, η 
δομή του όρχι, τα σπερματικά σωληνάρια. Ε2, 17β-οιστραδιόλη, DHT: 
διϋδροτεστοστερόνη.   

Σπερματικά 
σωληνάρια 

∆ιάμεσα κύττα-
ρα Leydig 
(τεστοστερόνη)Κύτταρο Sertoli 

(ινχιμπίνη Β)

Υποθάλαμος 

Νευρώνας που 
παράγει GnRH

Πρόσθια 
υπόφυση 

Γοναδοτροπίνες 
(LH, FSH)

Τεστοστερόνη
Ινχιμπίνη Β 

Λευκός χιτώνας 
Σπερματικά σωλη-
νάρια 

Σπερματικός πόρος 
 

Σπερματίδα

Σπερματογόνιο

Επιδιδυμίδα
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5α-Αναγωγάση 

Διϋδροτεστοστερόνη Οιστραδιόλη

ΕΙΚΟΝΑ 8-3
Η βιοχημική οδός μετατροπής μίας στερόλης με 27 άτομα άνθρακα, 
της χοληστερόλης, σε ανδρογόνα και οιστρογόνα.    

Τεστοστερόνη 
CYP19 (αρωματάση)

Χοληστερόλη

 

Πρεγνενολόνη 

Προγεστερόνη 

17-ΟΗ-Προγεστερόνη 

Ανδροστενδιόνη 

   

(ένζυμο απόσπασης πλάγιας 
αλυσίδας χοληστερόλης) 

(αφυδρογονάση/ισομεράση 2 
των 3β-υδροξυστεροειδών)

(17α-υδροξυλάση)

(17,20-λυάση) 

(αφυδρογονάση 3 των 17β-
υδροξυστεροειδών)
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φλεγμονώδεις νόσοι και το γήρας συνδυάζονται με υψηλές συ-
γκεντρώσεις SHBG.    

Η τεστοστερόνη μεταβολίζεται κυρίως στο ήπαρ, αλλά σε κά-
ποιο ποσοστό αποδομείται και στους περιφερικούς ιστούς, κυρί-
ως στον προστάτη και το δέρμα. Στο ήπαρ, η τεστοστερόνη, με 
μια σειρά ενζυμικών αντιδράσεων που εμπλέκουν τις 5α- και 5β- 
αναγωγάσες, τις 3α- και 3β- υδροξυστεροειδικές αφυδρογονάσες 
και την 17β-υδροξυστεροειδική αφυδρογονάση, μετατρέπεται σε 
ανδροστερόνη, ετιοχολανολόνη, DHT και 3-α-ανδροστενδιόλη. Αυ-
τές οι ενώσεις συνδέονται με γλουκουρονικές και θειικές ομάδες, 
προκειμένου να απεκκριθούν από τους νεφρούς. 

Μηχανισμός δράσης ανδρογόνων 

Ο υποδοχέας των ανδρογόνων (androgen receptor, AR) σχετίζεται 
δομικά με τις πυρηνικές πρωτεΐνες-υποδοχείς των οιστρογόνων, 
των γλυκοκορτικοειδών και της προγεστερόνης (Κεφ. 1). Ο AR 
κωδικοποιείται από ένα γονίδιο στο μακρύ σκέλος του χρωμοσώ-
ματος Χ και έχει μοριακή μάζα περίπου 110 kDa. Η μεταγραφική 
δραστηριότητα του υποδοχέα τροποποιείται από μια πολυμορφι-
κή περιοχή στο αμινοτελικό άκρο του, η οποία περιέχει μεταβλη-
τό αριθμό επαναλήψεων γλουταμίνης. Η πρωτεΐνη AR βρίσκεται 
τόσο στο κυτταρόπλασμα όσο και στον πυρήνα. Η σύνδεση των 
ανδρογόνων με τον AR προκαλεί τη μετάβαση του συμπλέγματος 
στον πυρήνα, όπου συνδέεται με το DNA ή άλλους μεταγραφικούς 
παράγοντες που είναι ήδη συνδεδεμένοι με το DNA. Το πρόσδεμα 
επάγει επίσης μεταβολές στη διαμόρφωση του συμπλέγματος που 
επιτρέπουν την προσέλκυση και σύνδεση άλλων συμπαραγόντων 
με ιστική ειδικότητα. Επομένως, ο AR είναι ένας μεταγραφικός 
παράγοντας που ρυθμίζεται από το πρόσδεμα. Μερικές από τις 
δράσεις των ανδρογόνων μπορεί να διαμεσολαβούνται από μη 
γενωμικές (nongenomic) οδούς μεταγωγής σήματος μέσω υπο-
δοχέων ανδρογόνων. Η συγγένεια πρόσδεσης της τεστοστερόνης 
στον AR είναι η μισή από την αντίστοιχη της DHT. Το σύμπλεγμα 
DHT-AR είναι περισσότερο θερμοανθεκτικό και έχει βραδύτερο 
ρυθμό διάστασης σε σύγκριση με το σύμπλεγμα τεστοστερόνης-

AR. Ωστόσο, η μοριακή βάση των εκλεκτικών δράσεων της τεστο-
στερόνης και της DHT δεν έχει εξηγηθεί πλήρως μέχρι σήμερα. 

ΤΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΟΡΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ: 
ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ 

Τα σπερματοφόρα σωληνάρια είναι εσπειραμένοι, κλειστοί βρόγ-
χοι, τα δύο άκρα των οποίων εκβάλλουν στο ορχικό δίκτυο, ένα 
δίκτυο προοδευτικά μεγαλύτερων πόρων που τελικά σχηματί-
ζουν την επιδιδυμίδα (Εικ. 8-2). Τα σπερματοφόρα σωληνάρια 
έχουν συνολικό μήκος σχεδόν 600 m και αποτελούν περίπου τα 
δύο τρίτα του όγκου του όρχεως. Τα τοιχώματα των σωληναρίων 
αποτελούνται από πολωμένα κύτταρα Sertoli που επικάθονται 
στα περισωληναριακά μυοειδή κύτταρα. Μεταξύ των κυττάρων 
Sertoli σχηματίζονται στεγανές συνδέσεις που δημιουργούν έναν 
αιματο-ορχικό φραγμό. Τα βλαστικά κύτταρα αποτελούν την πλει-
ονότητα των κυττάρων του σπερματικού επιθηλίου (~60%) και 
είναι εμπεδωμένα ανάμεσα στις κυτταροπλασματικές προσεκβο-
λές των κυττάρων Sertoli, τα οποία λειτουργούν ως «κύτταρα-
τροφοί». Τα βλαστικά κύτταρα διέρχονται από τα χαρακτηριστικά 
στάδια μιτωτικών και μειωτικών διαιρέσεων. Υπάρχει μια δεξαμενή 
σπερματογονίων τύπου Α που χρησιμεύουν ως αρχέγονα κύττατα 
που έχουν την ικανότητα να πολλαπλασιάζονται. Τα πρωτογενή 
σπερματοκύτταρα προέρχονται από τα σπερματογόνια τύπου 
Β και υφίστανται μείωση, πριν εξελιχθούν σε σπερματίδες που 
υπόκεινται σε σπερμιογένεση (μια διαδικασία διαφοροποίησης 
που περιλαμβάνει τη συμπύκνωση της χρωματίνης, την απόκτηση 
ακροσώματος, την επιμήκυνση του κυτοπλάσματος και τη δη-
μιουργία ουράς) και τελικά απελευθερώνονται από τα κύτταρα 
Sertoli ως ώριμα σπερματοζωάρια. Όλη η διαδικασία διαφορο-
ποίησης σε ώριμο σπέρμα απαιτεί 74 ημέρες. Τα περισωληνα-
ριακά μυοειδή κύτταρα δημιουργούν ένα είδος περισταλτισμού 
που προωθεί τα σπερματοζωάρια στους απαγωγούς πόρους. Τα 
σπερματοζωάρια περνούν επιπλέον 21 ημέρες στην επιδιδυμί-
δα, όπου υπόκεινται σε επιπλέον ωρίμαση και ενεργοποίηση. Ο 
φυσιολογικός όρχις ενηλίκου παράγει >100 εκατομμύρια σπερ-
ματοζωάρια ημερησίως. 

Φυσικές μεταλλάξεις του γονιδίου της υπομονάδας β της FSH 
(FSHβ) και του υποδοχέα της FSH επιβεβαιώνουν έναν σημαντι-
κό, αλλά όχι θεμελιακό ρόλο αυτής της οδού στη σπερματογέ-
νεση. Οι γυναίκες που φέρουν αυτές τις μεταλλάξεις εμφανίζουν 
υπογοναδισμό και υπογονιμότητα, επειδή δεν ωριμάζουν τα 
ωοθυλάκια. Οι άνδρες εμφανίζουν ποικίλου βαθμού μείωση της 
σπερματογένεσης, πιθανότατα λόγω μειωμένης λειτουργίας των 
κυττάρων Sertoli. Επειδή τα κύτταρα Sertoli παράγουν ινχιμπί-
νη Β, έναν αναστολέα της FSH, η βλάβη των σπερματοφόρων 
σωληναρίων (π.χ. από ακτινοβολία) προκαλεί εκλεκτική αύξηση 
της FSH. Η τεστοστερόνη φτάνει σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις 
τοπικά στους όρχεις και είναι απαραίτητη για τη σπερματογένεση. 
Στη ρύθμιση της σπερματογένεσης εμπλέκονται επίσης πολλές 
κυτοκίνες και αυξητικοί παράγοντες με παρακρινή ή αυτοκρινή 
μηχανισμό δράσης. Πολλά πειράματα σε ποντίκια που έχουν υπο-
στεί διαγραφή γονιδίων (knockout mice) έχουν δείξει διαταραχές 
στην ανάπτυξη των βλαστικών κυττάρων ή τη σπερματογένεση, 
υποδηλώνοντας την πιθανή συσχέτιση της ανδρικής υπογονιμό-
τητας με μεταλλάξεις. Το ανθρώπινο χρωμόσωμα Υ περιέχει μια 
μικρή ψευδοαυτοσωμική περιοχή που μπορεί να συνδυαστεί με 
τις ομόλογες περιοχές του χρωμοσώματος Χ. Το μεγαλύτερο τμή-
μα του χρωμοσώματος Υ δεν συνδυάζεται με το χρωμόσωμα Χ 
και αναφέρεται ως αρρενο-ειδική περιοχή του χρωμοσώματος Υ 
(male-specific region of the Y chromosome MSY). Το MSY περιέ-
χει 156 μεταγραφικές μονάδες που κωδικοποιούν 26 πρωτεΐνες, 
περιλαμβάνοντας τις 9 οικογένειες των Υ-ειδικών γονιδίων πολ-
λαπλών αντιγράφων˙ πολλά από αυτά τα Υ-ειδικά γονίδια είναι 
επίσης ορχεο-ειδικά και απαραίτητα για τη σπερματογένεση. Οι 
μικροδιαγραφές σε αρκετά γονίδια του παράγοντα αζωοσπερμί-
ας (azoospermia factor, AZF) στο χρωμόσωμα Υ [π.χ. στο μοτίβο 

Απέκκριση
(∼90%)

ΕΙΚΟΝΑ 8-4
Μεταβολισμός και δράσεις των ανδρογόνων. SHBG: δεσμευτική 
των ορμονών του φύλου σφαιρίνη.  

Βιολογικά διαθέσιμη 

•  Έξω γεννητικά 
όργανα  

• Αύξηση προστάτη 
• Ακμή 
•  Τριχοφυΐα προσώ-

που/κορμού
•  Απόπτωση τριχών 

κεφαλής 

Οιστραδιόλη

Αρωματάση 
(0,3%)

Τεστοστερόνη ∆ιυδροτεστοστερόνη 
(DHT) 

5α-αναγωγάση
(6-8%)

Μη συνδεδεμένη 
(0,5-3,0%)

Συνδεδεμένη 
με λευκω-

ματίνη 
(50-70%)

Συνδεδεμένη 
με SHBG  
(30-45%)

Τεστοστερόνη (5 mg/ημέρα)

• Πόροι Wolff
•  Σχηματισμός 

οστών  
• Μυϊκή μάζα  
• Σπερματογένεση

•  Ανατροφοδότηση σε 
υποθάλαμο/υπόφυση 

• Απορρόφηση οστών 
•  Σύγκλειση επιφύσεων  
• Γυναικομαστία  
•  Αγγειακές δράσεις 

και επιδράσεις στη 
συμπεριφορά

Απέκκριση 
90%
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