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Ασθενής #1: Εκτίµηση κινδύνου 

u  22	  ετών	  ♂ µε χόρδωµα στο 
απόκλιµα	  	  
	  

u  Εχει	  μόλις	  ολοκληρωθεί	  το	  
θεραπευτικό	  σχήμα	  που	  
περιλάμβανε:	  
w  Χειρουργείο	  
w  Ακτινοθεραπεία	  

45	  60Co-‐Gy	  equivalents	  και	  
επιπλέον	  25.2	  60Co-‐Gy	  στο	  
απόκλιμα	  



1.  Εχει χαµηλό µέτριο κίνδυνο για εµφάνιση 
υποφυσιακής ανεπάρκειας. 

2.  Αν δεν έχει ήδη εγκαταστήσει άποιο διαβήτη δεν 
πρόκειται να εµφανίσει στο µέλλον 

3.  Θα πρέπει να υποβάλλεται σε διεγερτικές δοκιµασίες 
διάγνωσης υποφυσιακής ανεπάρκειας ετησίως 

4.  Θα πρέπει να ενηµερωθεί ότι δεν πρόκειται να 
τεκνοποιήσει. 

5.  Κανένα από τα παραπάνω. 

Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό; 
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Ασθενής #1: Εκτίµηση κινδύνου 



Ασθενής#1: Συνέχεια:  
u  Πάρα	  τις	  συστάσεις	  για	  ετήσιο	  

ενδοκρινικό	  έλεγχο,	  ο	  ασθενής	  
διέκοψε	  την	  παρακολούθηση	  του	  
για	  5	  χρόνια	  

u  Πρόσφατα	  έχει	  παρατηρήσει	  
σεξουαλική	  του	  δυσλειτουργία	  

u  Αναφέρει	  επίσης	  αίσθημα	  
κόπωσης	  	  

u  Η	  MRI	  δείχνει	  σταθερό	  το	  
χόρδωμα	  	  
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TSH	  	   3,1	   3,02	   0,5–5,5	  mIU/L	  	  
Free	  T4	   0,9	   0,61	   0,9–1,8	  ng/dL	  	  
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Prolacrn	   19,3	   22,3	   3,3–20,8	  ng/mL	  	  

LH	   6,4	   0,7	   1,7–11,2	  mIU/mL	  
FSH	   2	   ND	   1,0–42	  mIU/mL	  	  
Testosterone	   201	   <20	   241–827	  ng/dL	  

IGF-‐1	   193	   52	   126–382	  ng/mL	  

Baseline Current Reference 
Range 7/19/2007 11/28/2012 

ACTH	   42	   18	   <46	  pg/mL	  
Corrsol	   13,1	   2,1	   4,3–22,4	  μg/dL	  

Ασθενής #1: Ορµονολογικός έλεγχος 



1.  Να γίνουν δυναµικές δοκιµασίες σε όλους τους 
ενδοκρινικούς άξονες; 

2.  Να ξεκινήσει αγωγή µε θυροξίνη πριν αρχισει 
υποκατάσταση µε γλυκοκορτικοειδή για βελτίωση της 
µυϊκής του αδυναµίας; 

3.  Η υποκατάσταση µε γλυκοκορτικοειδή πρέπει να 
ξεκινήσει πριν την έναρξη της θυροξίνης  

4.  Δεν θα είναι ποτέ υποψήφιος για θεραπεία µε 
αυξητική ορµόνη. 

Τι οδηγίες πρέπει να δωθούν στον ασθενή τώρα; 
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Ασθενής #1: Ορµονολογικός έλεγχος 



♀ 32 ετών µε ιστορικό µη λειτουργικού µακροαδενώµατος 
υπόφυσης µε πανϋποφυσισµό -  µετεγχειρητικά προσέρχεται για 
συζήτηση πιθανής εγκυµοσύνης µεσα στον επόµενο χρόνο. 
 
u  Παρούσα φαρµακευτική αγωγή: 

w  Hydrocortisone 10 - 5 - 5 mg 
w  Levothyroxine 75 µg x1 
w  Desmopressin acetate 100 mcg x2 
w  Estradiol valerate 2mg + Norgestrel 0,5 x1 
w  rhGH 0.6 mg x1 
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Ασθενής #2: Αντιµετώπιση 
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Ασθενής #2: Αντιµετώπιση 

1.  Αλλαγή της υποκατάστασης των γλυκοκορτικοειδών 
µε πρεδνιζόνη για προετοιµασία εγκυµοσύνης 

2.  Αύξηση της υδροκορτιζόνης από 20 σε 30 mg την 
ηµέρα πριν την εγκυµοσύνη. 

3.  Αύξηση της λεβοθυροξίνης σε 100 µg την ηµέρα και 
επανέλεγχο της TSH τις πρώτες 3-4 εβδοµάδες της 
εγκυµοσύνης. 

4.  Να δωθούν σαφείς οδηγίες ότι θα πρέπει να 
συνεχίσει την αγωγή µε δεσµοπρεσσίνη στην 
εγκυµοσύνη και οτι µπορεί να  χρειαστεί αύξηση της  
δόσης. 

Τι προτείνετε; 
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Αντιµετωπιση τησ υποφυσιακησ ανεπαρκειασ στην κυηση 
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Δεν	  αποδομείται	  από	  την	  11β-‐hydroxysteroid	  dehydrogenase	  
type	  2	  (11βHSD2)	  και	  δεν	  διέρχεται	  τον	  πλακούντα.	  	  

Αντιµετωπιση τησ υποφυσιακησ ανεπαρκειασ στην κυηση 
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Ασθενής #3 
♂ 73 ετών  εµφανίζει αιφνίδια έντονη µετωπιαία κεφαλαλγία µε 
οπτικές διαταραχές και ο έλεγχος έδειξε χωροκατακτητική 
εξεργασία στο τουρκικό εφίππιο. Τέθηκε σε αγωγή µε 
υδροκορτιζόνη, λεβοθυροξίνη και τεστοστερόνη.  Αναφέρει  
αίσθηµα κόπωσης από 3-ετίας καθώς και δυσανεξία στο ψύχος 
και µειωµένη libido. Τα συµπτώµατα αυτά βελτιώθηκαν µε την  
αγωγή, αλλά παραπονείται για διπλωπία.   
Στην κλινική εξέταση τα οπτικά πεδία έδειξαν άνω τεταρτοκυκλική 
ηµιανοψία και παράλυση της 6ης συζυγίας αριστερά.  
u  Παρούσα φαρµακευτική αγωγή: 

w  Levothyroxine 75 µg x1 
w  Hydrocortisone 15 mg το πρωί και 5 mg το απόγευµα 
w  Testosterone gel 5 grams x1 



Στην εµφάνιση Μετά 4 εβδοµάδες 
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Ασθενής #3: απεικονιστικός έλεγχος 
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Ασθενής  #3: Ορµονικός έλεγχος 

Current 
Reference 

Range 
	  PRL	  (με	  αραίωση)	   10,1	  ng/mL	   3,0–14,7	  ng/mL	  
Testosterone	  (προ	  
Testogel)	   100	  ng/dL	   160–726	  	  ng/dL	  

Corrsol	  	  (8	  am)	  off	  
HC	   5,9	  μg/dL	   6–26	  mcg/dL	  

TSH	   0,3	  mIU/mL	   0,50–4,50	  mIU/mL	  
Free	  T4	   1,1	  ng/dL	   0,8–1,8	  ng/dL	  
IGF-‐1	   44	  ng/mL	   34–245	  ng/mL	  
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Ασθενής #3: Παρακολούθηση 

u  3 µήνες µετά η δοκιµασία Synacthen έδειξε peak cortisol 11 µ/dL 
u  Επαναλαµβάνονται οι οδηγίες για αύξηση της υδροκορτιζόνης στο stress 
u  Συνεχίζεται η ίδια αγωγή υποκατάστασης  hydrocortisone (15 mg 8 am 

and 5 mg 4 pm), levothyroxine (75  µg/day) και testosterone gel 
u  6 µήνες µετά πτώση και ήπια ΚΕΚ αρχίζει αγωγή µε φαινυτoϊνη για 

πρόληψη κρίσεων «Ε»  
u  9 µήνες µετά : αναφέρει φυσιολογική libido, φυσιολογική όρεξη χωρίς 

απώλεια βάρους και επιδείνωση του αισθήµατος κόπωσης 
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Ασθενής #3 

1.  Έναρξη αγωγής µε αυξητική ορµόνη µετά επιβεβαιωτικό 
έλεγχο 

2.  Αύξηση της δόσης της υδροκορτιζόνης 
3.  Αύξηση δόσης θυροξίνης 

 

Πως θα αντιµετωπιστούν τα πρόσφατα συµπτώµατα  
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Αντιµετωπιση τησ υποφυσιακησ ανεπαρκειασ σε 
ασθενεισ υπο αντιεπιληπτικα 

Adrenal Insufficiency 
 
 
 
 
 
 
Central Hypothyroidism 
 
 
 
 
 



♂, 32 ετών µε ιστορικό υποθαλαµικού όγκου που αντιµετωπίστηκε µε 
υψηλές δόσεις ακτινοβολίας σε ηλικία  26 ετών εµφανίζεται µε 
συµπτώµατα πολλαπλής υποφυσιακής ανεπάρκειας 
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1.  Αν έχει ανεπάρκεια GH και τεθεί σε αγωγή υποκατάστασης µε  
GH θα πρέπει να γίνει προσαρµογή των υπόλοιπων 
υποκαταστάσεων 

2.  Συστήνεται προσδιορισµός fT3 για την διάγνωση και 
παρακολούθηση  του κεντρικού υποθυρεοειδισµού 

3.  Χρειάζεται δυναµική δοκιµασία για την διάγνωση της 
ανεπάρκειας κορτικοτρόφων αν η πρωϊνή  κορτιζόλη είναι <3 
µg/dL (<83 nmol/L) 

4.  Χρειάζεται δυναµική δοκιµασία για την διάγνωση της 
ανεπάρκειας GH στους ασθενείς που έχουν άλλες 3 
ανεπάρκειες 

Ασθενής	  #4	  

Ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό; 



♂, 32 ετών µε ιστορικό υποθαλαµικού όγκου που αντιµετωπίστηκε µε 
υψηλές δόσεις ακτινοβολίας σε ηλικία  26 ετών εµφανίζεται µε 
συµπτώµατα πολαπλής υποφυσιακής ανεπάρκειας 
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Ασθενής	  #4	  

Ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό; 



•  ♂, 35 ετών 
•  1o	  /2012:	  κεφαλαλγία,	  από	  2μήνου	  

•  Εισαγωγή	  στην	  Νευρολογική	  κλινική…….βιοψία	  
λεμφοκυτταρική	  υποφυσίτιδα	  

	  

Ασθενής	  #5	  



•  FT4	  0,526	  ng/dl	  (0,8–1,8)και	  TSH	  0,812μU/ml	  (0,50–4,50)	  
•  Κορτιζόλη	  	  8	  am	  	  0,6	  μg/dl	  	  
•  Τεστοστερόνη	  9	  am	  <10	  ng/dl	  (160–726),	  LH	  <0,1mU/ml,	  FSH	  2	  

mU/L	  
•  Προλακτίνη	  31,3	  ng/ml	  (3,0–14,7)	  
•  IGF-‐1	  	  287	  ng/ml	  (109-‐307)	  

•  Όχι	  πολυουρία	  

•  Εξήλθε	  με	  αγωγή	  υποκατάστασης,	  υδροκορτιζόνη	  10-‐5-‐5	  και	  
θυροξίνη	  50μg	  x1	  

Ασθενής  #5: Ορµονικός έλεγχος 



•  Δέκα	  ημέρες	  αργότερα	  επανεισήχθει	  στην	  κλινική	  μας	  
λόγω	  αναφερόμενης	  πολυδιψίας	  και	  πολυουρίας	  	  

•  Mέτρηση	  προσλαμβανόμενων	  υγρών	  4000ml	  και	  
αποβαλλόμενων	  4350ml	  (ανά	  24	  ώρες)	  	  

•  Plasma	  Οsm	  292	  mOs/Kg,	  Na	  142	  mEq/l,	  Uosm	  200	  
mOsm/Kg	  

	  
	  

Ασθενής	  #5	  
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Ασθενής #5 

1.  Έναρξη αγωγής µε δεσµοπρεσσίνη 
2.  Παρακολούθηση  
3.  Δοκιµασία στέρησης ύδατος 

Ποιό θα είναι το περαιτέρω βήµα  



Τι	  μεσολάβησε	  σε	  10	  ημέρες	  και	  ο	  ασθενής	  
ανέπτυξε	  ανεπάρκεια	  και	  του	  οπίσθιου	  λοβού	  

της	  υπόφυσης;	  

•  αγωγή	  υποκατάστασης	  με	  υδροκορτιζόνη	  
	  	  	  	  	  	  
	  
•  σε	  ασθενείς	  με	  άποιο	  Διαβήτη	  

– αύξηση	  της	  παραγωγής	  ούρων	  και	  εκδήλωση	  της	  
νόσου	  	  
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