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:: ύνδρομο Cushing 

Αξηζκόο Orphanet:553 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν Cushing (CS) πεξηιακβάλεη κηα νκάδα νξκνληθώλ δηαηαξαρώλ πνπ πξνθαινύληαη 

από παξαηεηακέλε έθζεζεζε  πςειά επίπεδα  γιπθνθνξηηθνεηδώλ  πνπ κπνξεί λα είλαη είηε 

ελδνγελνύο (θινηνεπηλεθξηδηαθή παξαγσγή) ή εμσγελνύο (ηαηξνγελνύο) πξνέιεπζεο. 

Ο επηπνιαζκόο ηνπ ελδνγελνύο CS είλαη 1/26.000 θαη ζηελ ΕU, έρεη κηα εηήζηα ζπρλόηεηα 

εκθάληζεο 1/1.400.000-1/400.000, κε κέγηζηε ειηθηαθή ζπρλόηεηα ηα 25-40 έηε. 

Τα ηππηθά θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε θεληξηθή παρπζαξθία θαζώο θαη ηνπ πξνζώπνπ, 

ζεκεία ππεξθαηαβνιηζκνύ (ιεπηό δέξκα, πνξθπξέο ξαβδώζεηο, εθρπκώζεηο, κώισπεο ρσξίο 

πξνθαλή ηξαπκαηηζκό, εγγύο κπτθή αδπλακία κε κπτθή αηξνθία, αλεμήγεηε νζηενπόξσζε) θαη 

ζε παηδηά, αύμεζε ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο θαη επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο. Άιια 

ιηγόηεξν εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνπλ ηελ θόπσζε, ηελ πςειή αξηεξηαθή πίεζε, ηε 

δπζαλεμία ζηε γιπθόδε, ηελ ππνθαιηαηκία, ηελ αθκή, ηελ ππεξηξίρσζε, ηηο δηαηαξαρέο ηνπ 

εκκελνξξπζηαθνύ θύθινπ, ηε κεησκέλε libido, ηε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία θαη ηηο λεπξνςπρηαηξηθέο 

δηαηαξαρέο (όπσο θαηάζιηςε, ζπλαηζζεκαηηθή επεξεζηζηόηεηα, δηαηαξαρέο ύπλνπ, γλσζηηθά 

ειιείκκαηα), ηελ απμεκέλε επαηζζεζία ζε ινηκώμεηο θαη ηε λεθξνιηζίαζε. Τν ήπην CS 

(νλνκάδεηαη ππνθιηληθό ή ιαλζάλνλ) είλαη πην ζπρλό από ό, ηη εζεσξείην κέρξη ζήκεξα θαη 

αλαγλσξίδεηαη θαηά ηνλ έιεγρν γηα ζαθραξώδε δηαβήηε, νζηενπόξσζε, ππέξηαζε ή 

λεπξνςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο. 

Τν εμσγελέο CS νθείιεηαη ζηε ρνξήγεζε ζηεξνεηδώλ αληηθιεγκνλσδώλ θαξκάθσλ, ζε 

ζπγρνξήγεζε κε ξηηνλαβίξε ζε αζζελείο κε ινίκσμε HIV ή ζε πςειέο δόζεηο κεγεζηξόιεο. Τν 

ελδνγελέο CS πεξηιακβάλεη ην εμαξηώκελν από ηελ θινηνεπηλεθξηδηνηξόπν νξκόλε (ACTH) CS 

(75-80%) θαη ην κε εμαξηώκελν  από ηελ ACTH-CS (20-25%). Τν ACTH εμαξηώκελν CS 

νθείιεηαη ζε αδελώκαηα ηεο ππόθπζεο (80%) ή ζε έθηνπε έθθξηζε ACTH (20%). Τν κε 

εμαξηώκελν από ηελ ACTH CS νθείιεηαη ζε εηεξόπιεπξν, θαινήζε (αδέλσκα ηνπ θινηνύ ησλ 

επηλεθξηδίσλ: 60%) ή θαθνήζε (θαξθίλσκα ηνπ θινηνύ ησλ επηλεθξηδίσλ: 40%) όγθν ηνπ θινηνύ 

ησλ επηλεθξηδίσλ ή ζε ακθνηεξόπιεπξε ππεξπιαζία ηνπ θινηνύ ησλ επηλεθξηδίσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο κε εμαξηώκελεο από ηελ ACTH καθξν-νδώδνπο ππεξπιαζίαο ησλ 

επηλεθξηδίσλ (AIMAH) θαη ηεο λόζνπ ηνπ πξσηνπαζνύο όδνπ ηνπ θινηνύ ησλ επηλεθξηδίσλ 

(PPNAD) (βιέπε απηνύο ηνπο όξνπο). Τν CS κπνξεί λα εκθαληζζεί ζε ζπάληεο γελεηηθέο 

παζήζεηο όπσο  είλαη ε πνιιαπιή ελδνθξηλή λενπιαζία ηύπνπ 1 (ΜΕΝ 1),  ην ζύλδξνκν Carney 

(CNC), ην ζύλδξνκν McCune-Albright (MAS), ην ζύλδξνκν Li-Fraumeni (LFS) (δείηε απηνύο 

ηνπο όξνπο) θαη ην κεκνλσκέλν νηθνγελέο αδέλσκα ηεο ππόθπζεο (FIPA). 

Η δηάγλσζε ηεο ππεξθνξηηδνιαηκηθήο θαηάζηαζεο βαζίδεηαη ζηηο ζπληζηώκελεο εμεηάζεηο 1εο  

γξακκήο (ηνπιάρηζηνλ δύν κεηξήζεηο ηεο θνξηηδόιεο ζηα νύξα 24 ώξνπ θαη αξγά ην βξάδπ ηεο 

θνξηηδόιεο ζηέινπ, ζηε δνθηκαζία θαηαζηνιήο κε δεμακεζαδόλε 1 mg θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

λύρηαο ή 2mg ζε 48h) θαη ζηηο εμεηάζεηο 2εο γξακκήο πνπ ζα πξέπεη λα εθηεινύληαη κόλνλ από 

ελδνθξηλνιόγν (είηε έλα από ηα αλσηέξσ ή, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, κέηξεζε ηεο 

κεηακεζνλύρηηαο θνξηηδόιεο νξνύ, ηνπ θύθινπ θνξηηδόιεο ζηνλ νξό, δνθηκαζία θαηαζηνιήο 

απειεπζέξσζεο θνξηηθνηξνπίλεο κε  δεμακεζαδόλε (CRH-Dex), δνθηκαζία δεζκνπξεζζίλεο ή 

αθόκα θαη CRH-ηεζη). Τα παζνινγηθά απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα νδεγήζνπλ ζε εμεηάζεηο γηα 
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ηελ αηηία ηνπ CS. Φπζηνινγηθά απνηειέζκαηα ζε εμεηάζεηο 1εο γξακκήο ζα πξέπεη λα 

επαλαιεθζνύλ ζε αζζελείο κε ππνςία θπθιηθήο ππεξθνξηηδνιαηκίαο, ή ζε εκθάληζε επηπιένλ 

ζπκπηώκαησλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Μεηά ηνλ απνθιεηζκό ηνπ εμσγελνύο CS, ε 

δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ην ςεπδν-CS, πνπ ππνρσξεί κεηά ηελ άξζε ηεο αηηίαο 

(αιθννιηζκόο θαη θαηάζιηςε).   

Η ππνςία γηα γελεηηθή πάζεζε δηθαηνινγεί κηα εμεηδηθεπκέλε δηεπηζηεκνληθή γελεηηθή 

ζπκβνπιεπηηθή. 

Η πξνγελλεηηθή ή πξνεκθπηεπηηθή δηάγλσζε κπνξεί λα ζπζηαζεί ζε νηθνγέλεηεο κε κεηαιιάμεηο 

πνπ ηαπηνπνηήζεθαλ θαη ζνβαξέο / αλίαηεο αζζέλεηεο (π.ρ. ζύλδξνκν Li-Fraumeni). 

Η γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή κπνξεί λα πξνηαζεί ζε νηθνγέλεηεο κε κία γλσζηή κεηάιιαμε πνπ 

πξνθαιεί λόζν. 

Η αληηκεηώπηζε, κε κηα δηεπηζηεκνληθή  ζηξαηεγηθή, εμαξηάηαη από ηελ αηηία θαη ηηο επηπηώζεηο 

ηνπ CS θαη ηελ ύπαξμε ηπρόλ ζπλνδώλ λνζεκάησλ. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε ηεο ππόθπζεο ή ησλ επηλεθξηδίσλ, θαξκαθεπηηθή αγσγή  (o,p'DDD, θεηνθνλαδόιε, 

κεηπξαπόλε) θαη αθηηλνζεξαπεία. Σε νξηζκέλα πξνγξάκκαηα ζεξαπείαο, ε πξνζσξηλή ή κόληκε 

ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο είλαη ππνρξεσηηθή. Θα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη  νη ηπρόλ 

επηπινθέο. 

Η πξόγλσζε εμαξηάηαη από ηελ αηηία θαη ηε ζνβαξόηεηα ησλ επηπινθώλ πνπ ζπλδένληαη κε ην 

CS. Σηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ, ην CS κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. 
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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. 

 

 

 


