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ΠΕΡIΛΗΨΗ
Η λόζνο Cushing (CD) είλαη ε πην ζπρλή αηηία ηνπ ελδνγελνύο ζπλδξόκνπ Cushing (CS) πνπ
νθείιεηαη ζηελ ρξόληα ππνθπζηαθή ππεξ-έθθξηζε ACTH από έλα θνξηηθνηξνθηθό αδέλσκα ηεο
ππόθπζεο.
Ο αθξηβήο επηπνιαζκόο είλαη άγλσζηνο. Ο επηπνιαζκόο ηνπ ελδνγελνύο CS εθηηκάηαη πεξίπνπ
ζε 1/26.000, κε ηελ CD λα αληηπξνζσπεύεη πεξηζζόηεξν από ηα δύν ηξίηα όισλ ησλ
πεξηπηώζεσλ. Πξόζθαηα ζηνηρεία δείρλνπλ όηη ε ήπηα CD είλαη πην ζπρλή από ό, ηη εζεσξείην
κέρξη ζήκεξα.
Η αλαινγία γπλαηθώλ πξνο άλδξεο ζηελ CD είλαη 4-5:1, εθηόο από ηνπο πξνεθεβηθνύο αζζελείο,
ζηνπο νπνίνπο παξαηεξείηαη κηα ζαθήο ππεξνρή ησλ αξξέλσλ. Η κέγηζηε επίπησζε
παξαηεξείηαη ζηηο ειηθίεο 25-40 έηε. Η λόζνο εθδειώλεηαη κε ηα ζεκεία ηνπ CS (θεληξηθή
παρπζαξθία, παλζειελνεηδέο πξνζσπείν θαη ζεκεία ππεξθαηαβνιηζκνύ), θαζώο θαη
ππέξρξσζε δέξκαηνο θαη / ή λεπξνινγηθέο επηπινθέο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο
θνξηηθνηξνθηθνύ καθξν-αδελώκαηνο.
Λίγα είλαη γλσζηά γηα ηελ ππνθείκελε παζνγέλεζε ησλ όγθσλ ηεο ππόθπζεο. Τα πεξηζζόηεξα
αδελώκαηα ηεο ππόθπζεο πξνθύπηνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ ζπνξαδηθώλ ζπάλησλ πεξηπηώζεσλ
(<5%) πνπ αλαπηύζζνληαη, σο κέξνο νηθνγελώλ ζπλδξόκσλ όπσο είλαη ε πνιιαπιή ελδνθξηλήο
λενπιαζία ηύπνπ 1 (ΜΕΝ 1), ε νπνία πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην MEN1 (11q13),
ηα νηθνγελή κεκνλσκέλα αδελώκαηα ηεο ππόθπζεο (FIPA), όπνπ νη κεηαιιάμεηο ηνπ γνληδίνπ
ΑΙΡ (11q13-32) έρνπλ βξεζεί ζην 15% ησλ αζζελώλ θαη ε πξνζθάησο πεξηγξαθείζα πνιιαπιή
ελδνθξηλήο λενπιαζία ηύπνπ 4 (ΜΕΝ 4), ε νπνία πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην
CDKN1B. Τν πξώην δηαγλσζηηθό βήκα είλαη λα επηβεβαησζεί ην CS (δειαδή ε
ππεξθνξηηδνιαηκηθή θαηάζηαζε) κε βάζε ηηο πξνηεηλόκελεο εμεηάζεηο 1εο γξακκήο (ηνπιάρηζηνλ
δύν κεηξήζεηο ηεο θνξηηδόιεο ζε νύξα 24 ώξνπ θαη αξγά ην βξάδπ ηεο θνξηηδόιεο ζηέινπ, ή ε
δνθηκαζία θαηαζηνιήο κε 1 mg δεμακεζαδόλεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λύρηαο ή 2mg ζε 48h θαη
ηηο εμεηάζεηο 2εο γξακκήο (είηε έλα από ηα παξαπάλσ ή κέηξεζεο θνξηηδόιεο νξνύ ηα κεζάλπρηα
ή ηνπ θύθινπ ηεο θνξηηδόιεο ζηνλ νξό ή δπλακηθέο δνθηκαζίεο). Τν δεύηεξν βήκα ηεο δηάγλσζεο
είλαη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο ACTH ζην πιάζκα πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηζεί ην εμαξηώκελν από ηελ
ACTH CS (ηηκέο κεγαιύηεξεο από 15-20 pg / mL) από ην κε εμαξηώκελν από ηελ ACTH CS
(βιέπε ηνλ όξν απηό). Σε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, ζπληζηώληαη κία κέηξεζε ηεο CRH ή δνθηκαζία
θαηαζηνιήο κε πςειήο δόζε δεμακεζαδόλεο θαη αμνληθή ηνκνγξαθία (CT) επηλεθξηδίσλ. Τν
ηξίην βήκα εληνπίδεη ηε ζέζε ηεο ππεξέθθξηζεο ηεο ACTH, ππνθπζηαθή (CD) ή κε-ππνθπζηθή
(ζύλδξνκν έθηνπεο έθθξηζεο ACTH, EASS δείηε απηό ηνλ όξν). Η δηάγλσζε ηεο CD ζηεξίδεηαη
ζηηο δπλακηθέο νξκνληθέο εμεηάζεηο πνπ αλαιύνπλ ηελ θινηνηξόπν απάληεζε πνπ δηαθξίλεη ηελ
CD (κε απάληεζε ζπρλά ελ κέξεη ξπζκηδόκελε : '' ζεηηθό'' ηεζη) από ηελ EASS (κε απάληεζε
γεληθά αλεμέιεγθηε: '' αξλεηηθό'' ηεζη), θαζώο θαη ζηελ κέηξεζε ησλ θαξθηληθώλ δεηθηώλ, ζηελ
απεηθόληζε (καγλεηηθή ηνκνγξαθία ππόθπζεο (MRI), ζσξαθν-ππεινθνηιηαθή CT,
ζπηλζεξνγξάθεκα ππνδνρέσλ ζσκαηνζηαηίλεο) θαη ζηελ ακθνηεξόπιεπξε δεηγκαηνιεςία θάησ
ιηζνεηδώλ θόιπσλ γηα ηε δνθηκαζία ACTH.
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Η δηαθνξηθή δηάγλσζε ηνπ CD είλαη ηα αίηηα ηεο CS (βι. ηνλ όξν απηό). Η ππόλνηα γηα κηα
γελεηηθή πάζεζε δηθαηνινγεί κηα εμεηδηθεπκέλε δηεπηζηεκνληθή γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή.
Η αθαίξεζε ηνπ όγθνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πιήξε ίαζε, αιιά ππάξρεη 15-25% θίλδπλνο
ππνηξνπήο θαη 20-30% θίλδπλνο ππνιεηκκαηηθνύ όγθνπ κεηά από ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Η
ζεξαπεία πξώηεο γξακκήο είλαη ε δηαζθελνεηδηθή επέκβαζε ζηελ ππόθπζε γηα πξνζβάζηκα θαη
κε πξνζβάζηκα κηθξναδελώκαηα ηεο ππόθπζεο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο αξλεηηθώλ MRI,
εάλ ε CD επηβεβαηώλεηαη από δεηγκαηνιεςία ησλ θαηώηεξσλ ιηζνεηδώλ θόιπσλ. Μεηά από
επηηπρή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζηελ ππόθπζε, ε ππνθαηάζηαζε κε πδξνθνξηηδόλε είλαη ζπρλά
απαξαίηεηε. Όηαλ ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε απνηπγράλεη, κπνξεί λα πξνηαζεί επαλεπέκβαζε.
Εάλ ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζηελ ππόθπζε δελ είλαη δπλαηή ή είλαη αλεπηηπρήο, ζα πξέπεη λα
εμεηαζηνύλ μερσξηζηά ελαιιαθηηθέο επηινγέο, όπσο ε θαξκαθεπηηθή αγσγή, ε ακθνηεξόπιεπξε
επηλεθξηδεθηνκή ή ε αθηηλνζεξαπεία ηεο ππόθπζεο.
Αλ ε CD αθεζεί ρσξίο ζεξαπεία κπνξεί λα απεηιήζεη ηε δσή.
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ
κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο
θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία.
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