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Cap. I. INTRODUCERE ÎN
ENDOCRINOLOGIE
Definiții
Endocrinologia este disciplina medicală care studiază glandele
endocrine și bolile acestora. Termenul „endocrin” – care este compus din
două cuvinte din limba greacă: „endon” = înăuntru și „krinein” = a secreta, a
separa – se referă la secreția internă a unor substanțe active biologic, spre
deosebire de termenul „exocrin” care denotă secreția în afara corpului sau în
cavități, de exemplu: glandele sudoripare, salivare, digestive etc.
Astfel, o definiție mai cuprinzătoare ar fi cea formulată de Prof. Ștefan
M. Milcu în 1975: Endocrinologia este o ramură a biologiei și a medicinii,
care se ocupă de organele și țesuturile cu secreție internă, studiindu-le
structural și funcțional, sub aspect ontogenetic și filogenetic, în condiții
normale și patologice, la animale și la om.
Ansamblul glandelor și celulelor endocrine din întregul organism,
împreună cu relațiile stabilite între ele, formează sistemul endocrin. Acesta
este unul din principalele sisteme de reglare ale organismului.
Istoric
Încă din antichitate (anul 200 î.Hr.), chinezii au folosit empiric, în scop
medicinal, extracte hormonale din urină umană.
Hipofiza a fost cunoscută de Galen în secolul II d.Hr. A trebuit să treacă
apoi mai mult de un mileniu până ce alte structuri să fie descrise: corpul
galben (Vesal, 1555), suprarenala (Eustachio, 1563), foliculul ovarian (De
Graaf, 1672), tiroida (Wharton, 1656), paratiroida (Sandstrom, 1880 și A.
Krohn, 1889).
Începuturile endocrinologiei ca știință le putem situa în urmă cu aproape
200 de ani. Primele observații experimentale și clinice despre ceea ce
numim noi astăzi sistem endocrin, au fost făcute începând cu jumătatea
secolului al XIX-lea: Henle descrie în 1841 „glandele vasculare sangvine”,
dar ignoră rolul lor; A. Berthold (1849) demonstrează efectele castrării și
reimplantării testiculului asupra crestei la cocoș; Claude Bernard (1855)
evidențiază capacitatea ficatului de a elibera glucoză în circulație și propune
termenul de „glandă cu secreție internă”; Laguesse (1893) utilizează pentru
prima dată denumirea de „endocrin”. Brown-Sequard (1891) definește
noțiunea de „produși solubili speciali” care intră în sânge și influențează alte
celule. Primul astfel de „produs” studiat a fost secretina, denumită „mesager
chimic” de către Baylis și Starling în 1902, și hormon, de către W. B.
Hardy, în 1904. Acesta din urmă îi propune termenul lui Ernest Henry
Starling, care îl va introduce în vocabularul medical.
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Addison descrie în 1855 boala care îi poartă numele și face legătura
dintre aceasta și distrugerea suprarenalelor; Pierre Marie și Gh. Marinescu
(1886) observă relația dintre acromegalie și tumora hipofizară, iar Kocher
denumește boala rezultată după extirparea tiroidei – „cașexia strumiprivă”.
La începutul secolului al XX-lea se naște, ca nouă știință medicală,
„endocrinologia”. În 1909, la Paris, Profesorul Constantin I. Parhon și dr.
M. H. Goldstein publică primul tratat de endocrinologie din lume: „Les
sécrétions internes. Pathologie et physiologie”. Termenul de
„endocrinologie” este introdus ca atare, în 1912, de Nicola Pende. În prima
jumătate a secolului al XX-lea și în anii care urmează sunt identificate și
descrise elementele fundamentale ale morfo-fiziologiei sistemului endocrin,
sunt identificați și izolați principalii hormoni, se dezvoltă metodele de
explorare a funcției glandelor endocrine, este explicată fiziopatologia multor
afecțiuni endocrine, sunt elaborate metode de tratament al bolilor endocrine.
De-a lungul timpului s-au acordat premii Nobel pentru medicină
cercetărilor din domeniul endocrinologiei:
Banting și Macleod (în 1923) – pentru descoperirea insulinei (care
fusese descoperită de fapt în 1918 de românul Nicolae Paulescu);
Schally și Guillemin (1977) – pentru descoperirea hormonilor
hipotalamici;
Earl Sutherland (1971) – pentru descoperirea rolului cheie de mesager
secund al adenil-ciclazei în intermedierea răspunsului hepatic la acțiunea
adrenalinei;
Sune K. Bergström, Bengt I. Samuelsson, John R. Vane (1982) – pentru
descoperirile în ceea ce privesc prostaglandinele și substanțele bioactive;
Robert G. Edwards (2010) – pentru dezvoltarea fertilizării in vitro;
Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash și Michael W. Young (2017) – pentru
descoperirea mecanismelor moleculare care controlează ritmul
circadian.
În ultimii ani s-au înregistrat progrese remarcabile în înțelegerea la nivel
de biologie moleculară a fiziopatologiei sistemului endocrin, în terapia
bolilor endocrine, precum și în utilizarea preparatelor hormonale în boli
neendocrine.
În domeniul endocrinologiei, România deține o serie de priorități, dintre
care le menționăm doar pe cele mai notorii. Prima catedră de endocrinologie
din lume a fost fondată de profesorul C. I. Parhon în 1933, la Facultatea de
Medicină din București și, datorită tradițiilor autohtone, endocrinologia la
noi a fost de la bun început o disciplină de sine stătătoare, separată de
medicina internă. Primul tratat de endocrinologie din lume: „Les sécrétions
internes. Pathologie et physiologie” a fost publicat în 1909, la Paris, de
Profesorul Constantin I. Parhon și dr. M. H. Goldstein. În 1918 Nicolae
Paulescu obține primul extract apos de pancreas, cu acțiune
8

hipoglicemiantă, pe care-l numește pancreină, aceasta fiind denumită
ulterior insulină de către echipa de cercetători canadieni formată din
Banting, Best, Collip și Macleod, care primesc premiul Nobel în 1923
pentru o „prioritate” care nu le aparținuse de fapt. Tardiv, în 1969, lui
Paulescu i-au fost recunoscute meritele pentru descoperirea insulinei, de
către profesorul A.W.K. Tiselius, vicepreşedinte al Fundaţiei Nobel. Sub
conducerea lui C. I. Parhon, în 1935 s-a deschis primul serviciu clinic de
endocrinologie din ţară (şi din lume). În 1938 a fost fondată Revista
Societății Române de Endocrinologie, “Acta Endocrinologica” care
funcționează din anul 2005 sub egida Academiei Române.
În 1946 se înființează prin decret regal primul institut de endocrinologie
din lume. De la început, ca o recunoaştere a personalității savantului care a
contribuit major la dezvoltarea ştiinţei naţionale şi internaţionale, institutul
s-a numit „Prof. dr. C. I. Parhon”. (Sursa: http://www.parhon.ro/desprenoi/istoric)
Descoperirea sistemului port hipotalamo-hipofizar, în 1930, este legată
de numele lui Grigore T. Popa care, împreună cu australianca Una Fielding,
au studiat și au evidențiat, pe preparate necroptice, vasele sangvine din
regiunea hipofizară.
Gh. Marinescu, în serviciul lui Pierre Marie, la Paris, a studiat hipofizele
extirpate de la primele cazuri de acromegalie, boală descoperită de maestrul
său. Marinescu este primul care a experimentat extirparea hipofizei (la
pisică) pe cale transsfenoidală.
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Cap. II. SISTEMUL ENDOCRIN –
GENERALITĂȚI
Alcătuirea sistemului endocrin: sistem cibernetic1
Sistemul endocrin este unul dintre cele trei mari sisteme de relație și de
control ale organismului, împreună cu sistemul nervos și cel imunitar și
conlucrează cu acestea la funcționarea și menținerea homeostaziei corpului,
având efecte în principal asupra creșterii, dezvoltării și metabolismului.
Sistemul endocrin este practic un sistem cibernetic de transmitere,
comunicare și modulare a informației prin intermediul unor substanțe
chimice denumite hormoni. Împreună cu sistemul nervos, sunt principalii
reglatori ai fluxului de informație dintre diferitele celule și țesuturi. Cele
două sisteme comunică între ele, interfața de corespondență fiind
hipotalamusul.
Elementele fundamentale ale sistemului endocrin, în sens cibernetic,
sunt: celula endocrină = emițător al semnalului, hormonul secretat de
aceasta = vehicul al semnalului și celula țintă = receptor al semnalului.
Glandele endocrine. Celulele endocrine sunt fie organizate în organe
specifice denumite glande endocrine, fie diseminate în alte organe și
țesuturi ale organismului, sub forma așa-zisului sistem neuroendocrin difuz,
din care fac parte: insulele de celule endocrine ale pancreasului, celulele C
ale tiroidei, celulele neuroendocrine de la nivelul creierului, bronhiilor și din
tubul digestiv.
Glandele endocrine sunt: epifiza, hipofiza (sistemul hipotalamohipofizar), tiroida, paratiroidele, timusul, suprarenala, gonadele (testicul,
respectiv ovar) și pancreasul – în accepțiunea sa clasică de glandă cu
secreție mixtă, exo- și endocrină.
În prezent sunt recunoscute unele funcții endocrine și altor țesuturi sau
organe, cum ar fi de pildă țesutul adipos (secretă leptina – un reglator
important al greutății, care interferă și cu funcția reproductivă) sau tractul
digestiv (secreția de colecistokinină și grelină).
Hormonii sunt substanțe chimice secretate de celulele endocrine și
eliberate direct în sânge – prin care sunt transportați în diferite alte țesuturi,
1

Termenul „cibernetică” a fost creat de Norbert Wiener în 1948 și are la origine cuvântul
grec κυβερνήτης, kybernetes (cârmaci, cârmă). Același cuvânt fusese folosit inițial în
franceză de către fizicianul André-Marie Ampère (cybernétique) cu sensul de conducere.
Termenul s-a răspândit în legătură cu sistemele digitale. Cibernetica se ocupă de modul în
care un sistem (digital, mecanic, biologic) comunică, prelucrează informațiile, reacționează
la acestea și de modul în care sistemele se modifică sau permit modificări pentru a-și
optimiza acțiunile. Principala sa componentă este reacția prin bucla de control (engl.
feedback). (sursa: https://ro.wikipedia.org)
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unde se leagă de receptorii moleculari specifici și reglează astfel funcții ale
celulelor țintă. Deși toate celulele organismului sunt expuse la fluxul de
hormoni din circulația sangvină, semnalul hormonal este recepționat doar de
către celulele care prezintă receptor specific.
Structura chimică a hormonilor – aceștia fac parte din următoarele clase
de molecule: peptide, proteine (de ex: hormonii hipofizari, insulina,
glucagonul, parathormonul, calcitonina etc.), monoamine (hormonii tiroidieni,
catecolaminele), steroizi (hormonii sexuali, hormonii corticosuprarenalei,
vitamina D), derivați din acid arahidonic (prostaglandine, leucotriene).
Transportul hormonilor prin fluxul sanguin se face fie sub formă liberă,
fie sub o formă legată de o proteină plasmatică transportoare.
Modurile de acțiune tisulară a hormonilor, în funcție de distanța dintre
locul secreției și sediul acțiunii, se împart în: endocrine, paracrine și
autocrine. Acțiunea endocrină este cea clasică, la distanță. Când celula țintă
se află în imediata vecinătate a celei secretorii, acțiunea se numește
paracrină. O variantă a acestui mecanism, în cazul unor hormoni peptidici
care pot rămâne legați de membrana celulei secretorii și să interacționeze cu
receptorul unei celule vecine, se numește acțiune juxtacrină. Când hormonul
eliberat acționează asupra receptorilor propriei celule din care a fost
secretat, acțiunea este autocrină. O variantă a acestui mod este acțiunea
intracrină, când hormonii acționează direct în interiorul celulei de
proveniență, fără a mai fi eliberați. Acțiunile auto și intracrină sunt implicate
în special în (auto)reglarea eliberării hormonului propriu-zis.
Metabolizarea hormonilor – implică procese biochimice care au ca efect
degradarea și inactivarea lor, ceea ce face ca expunerea țesuturilor la
hormonii activi să fie limitată. Totodată există și situații în care modificarea
prin metabolizare transformă un precursor inactiv în hormon activ, sau
generează produși de metabolizare mai activi decât hormonul inițial (ex.
transformarea testosteronului, în celulele țintă, în dihidrotestosteron).
Receptorii sunt molecule din structura celulelor țintă, exprimați fie la
nivelul membranei – receptorii de suprafață, fie intracelular – receptorii
nucleari. Unii hormoni (în special cei cu moleculă mare, proteică, de ex.
hormonii hipofizari) se leagă de receptorii membranari, alții (moleculele mai
mici, de ex. steroizii, hormonii tiroidieni) intră în celulă și se leagă de
receptorii nucleari. Receptorii au atât rol de recunoaștere a semnalului,
adică de a distinge hormonul specific (= ligandul) dintre alte molecule la
care sunt expuși, cât și de activare a semnalului. Activarea semnalului este
declanșată prin legarea cu afinitate mare a hormonului de receptor și
modificarea conformației alosterice a acestuia din urmă, fapt ce declanșează
ulterior o cascadă de evenimente intracelulare post-receptor care au ca final
un răspuns biologic cum ar fi: efecte asupra organizării celulare, activitate
enzimatică, transcripție genică, sinteza ARN.
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Putem clasifica hormonii (liganzii) și în funcție de tipul de acțiune pe
receptor, respectiv în agoniști și antagoniști. Un agonist se leagă de receptor
și transformă legarea într-un răspuns. Un antagonist se leagă de receptor, dar
nu transformă legarea într-un răspuns, ci doar concurează cu agonistul, ocupând și blocând receptorul pentru acțiunea agonistului. De exemplu, progesteronul poate acționa ca un antagonist pe receptorii mineralo- sau glucocorticoid, dar se leagă de aceștia cu afinitate mică, concentrațiile normale de
progesteron fiind prea mici pentru ca acesta să blocheze un număr substanțial
din acești receptori. O utilitate terapeutică importantă a mecanismului
antagonist este de pildă blocarea receptorilor estrogenici de către antiestrogenii tamoxifen sau raloxifen, folosiți în cancerele estrogeno-dependente.
Reglarea secreției hormonale
Hormonii sunt sintetizați și eliberați de celulele endocrine ca răspuns la
diferite semnale interne, biochimice și nervoase, sau ca răspuns la semnalele
din mediul înconjurător.
Mecanismele de feedback (buclă de control) sunt cele mai importante
mecanisme de reglare a secrețiilor hormonale.
Feedback-ul negativ hormonal este caracteristic sistemelor hipotalamohipofizo-glandă periferică. Astfel, creșterea nivelului circulant al hormonilor
glandelor periferice coordonate de hipofiză inhibă (scade) secreția hormonului
(tropului) hipofizar responsabil pentru glanda respectivă – buclă scurtă, precum
și eliberarea neurohormonului (releasing-hormonului) hipotalamic respectiv –
buclă lungă. Invers, scăderea nivelului concentrației sangvine a unui hormon al
unei glande hipofizo-dependente, va stimula secreția hipofizară a tropului,
precum și secreția hipotalamică a releasing-hormonului corespunzător.
Există și un feedback pozitiv, care este un mecanism prin care o secreție
crescută a unui anumit hormon determină tot o creștere a altui hormon,
manifestat la nivelul axului hipotalamo-hipofizo-ovarian. Creșterea exponențială a concentrației de estrogeni spre mijlocul ciclului ovarian
declanșează descărcarea de gonadoliberină (Gn-RH) de la nivel hipotalamic,
urmată imediat de eliberare de hormon luteinizant (LH) din hipofiză,
creșterea bruscă a LH fiind responsabilă de declanșarea ovulației.
Pe lângă feed-back-urile hormonale descrise mai sus, există și feedback-uri homeostatice care se referă la controlul exercitat de parametrii
metabolici sanguini asupra secrețiilor hormonale, respectiv modificarea unui
parametru metabolic sanguin are ca răspuns stimularea directă a unei
secreții hormonale care restabilește nivelul normal al parametrului respectiv.
Exemple: creșterea glicemiei determină eliberarea insulinei care are ca efect
revenirea (scăderea) la normal a glicemiei, respectiv scăderea calcemiei
determină secreție crescută de hormon paratiroidian care, ulterior, printr-un
mecanism complex, va crește nivelul calcemiei.
13

Bioritmurile – secrețiile glandelor endocrine sunt guvernate de anumite
ritmuri interne ale organismului, numite bioritmuri. Ele sunt rezultatul
adaptării organismului la condițiile variabile, ciclice, ale mediului extern.
Ritmul ultradian, cu o periodicitate mai mică decât durata unei zile, este
caracteristic hormonilor gonadotropi, mai ales hormonul luteinizant (LH),
care este secretat pulsatoriu la fiecare 90 de minute, pulsuri care reflectă de
fapt secreția hipotalamică pulsatilă de Gn-RH.
Ritmul circadian are perioada de 24 de ore și este determinat de
expunerea periodică variată la lumină, respectiv de alternanța zi-noapte. El
este cel mai important bioritm al organismului, fiind generat în nucleii
suprachiasmatici. Un rol important în modularea acestui ritm îl deține
glanda pineală (epifiza) care primește semnale de la nivelul celulelor fotosenzitive ale retinei și își ajustează secreția de melatonină; receptorii
melatoninei sunt prezenți mai ales în partea tuberală a hipofizei și în nucleii
suprachiasmatici. Majoritatea hormonilor hipofizari au un ritm de secreție
circadian, cu un maxim în timpul nopții și o secreție mai mică în timpul
zilei. Hormonii glandelor periferice hipofizodependente se secretă în ritm
circadian (cu maxim matinal), cu excepția hormonilor ovarieni.
Ritmul circatrigintan este un bioritm cu periodicitate mai lungă, la
aproximativ 28-30 de zile – ritmul de secreție al hormonilor ovarieni pe
durata ciclului ovarian.
Bioritmurile circanuale reprezintă ritmuri cu periodicitate anuală, de
pildă creșteri sezoniere, în funcție de anotimp, ale secrețiilor hormonilor
sexuali (primăvara) și tiroidieni (iarna).
În afară de mecanismele de mai sus, mai menționăm reglarea la nivel
tisular prin modularea sensibilității receptorilor la concentrațiile hormonilor
circulanți. Creșterea susținută în timp a hormonului circulant poate să
satureze receptorii până când nu mai există receptori disponibili și astfel,
după un anumit nivel de creștere a concentrației hormonului să nu se mai
obțină și o creștere proporțională a efectului. Scăderea de către hormoni a
numărul propriilor receptori în țesuturile țintă este un mecanism de
autolimitare a efectului, numit down-regulation (reglare negativă a
receptorilor).
Relațiile sistemului endocrin cu alte sisteme
Sistemul nervos interacționează cu sistemul endocrin prin intermediul
neurotransmițătorilor de la nivelul terminațiilor nervoase care inervează
glandele endocrine, precum și prin intermediul neurohormonilor secretați în
nucleii hipotalamusului și transportați ulterior în hipofiză via sistemul port
și terminațiile axonale de la nivelul tijei hipofizare. Astfel se realizează la
nivelul sistemului hipotalamo-hipofizar cea mai importantă interfață a
comunicării neuro-endocrine.
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Interacțiunile dintre sistemul imunitar și cel endocrin sunt de asemenea
deosebit de importante, ele fiind studiate și cunoscute mai în detaliu în
special în ultimul timp. Multe căi imune de semnalizare seamănă cu cele
endocrine. Astfel, recunoașterea antigenului și mecanismele care inhibă
recunoașterea auto-antigenelor implică interacțiuni similare celor utilizate
de hormoni. O multitudine de celule imunocompetente eliberează peptide
asemănătoare hormonilor în acțiunile lor (citokine, prostaglandine etc.).
Există o comunicare intensă între sistemul endocrin și cel imun. Substanțe
eliberate de către celulele imune pot afecta funcția glandelor endocrine, cum
se întâmplă de exemplu în cazul factorului de necroză tumorală (TNF) care
influențează eliberarea și metabolismul hormonilor tiroidieni. Mai mult,
hormonii pot regla la rândul lor acțiunile sistemului imun.
Un aspect practic important al acestor interacțiuni este autoimunitatea și
distrucția autoimună a glandelor endocrine, cum se întâmplă de pildă în
tiroiditele autoimune, în boala Addison sau în diabetul zaharat de tip 1.
Mecanisme de producere a bolilor endocrine
Bolile glandelor endocrine pot fi determinate în principal prin
următoarele mecanisme:
1) deficitul sintezei, stocării sau secreției hormonale (hipofuncția),
2) excesul secreției hormonale (hiperfuncția);
3) defectele structurii receptorului sau activării acestuia;
4) defectele de transport hormonal.
Manifestările de hipofuncție sunt determinate de diminuarea secreției
sau a efectelor hormonului la nivelul țesuturilor țintă. Ea poate să rezulte din
distrugerea glandei (de etiologie inflamatorie, infecțioasă, autoimună, prin
extirpare chirurgicală etc.), din afectarea sintezei hormonale sau blocarea
activității hormonilor, din rezistența țesuturilor la acțiunea hormonilor
(defecte de receptor, sau la nivelul evenimentelor post-receptor sau al
funcțiilor reglate de acesta) sau chiar din distrugerea țesutului țintă.
Tabloul clinic de hiperfuncție endocrină apare datorită exacerbării
efectelor hormonale prin: creșterea sintezei hormonale (tumori, hiperplazie,
stimulare autoimună a glandelor endocrine), creșterea concentrației
hormonale (prin aport exogen, metabolizare deficitară, uneori chiar prin
distrucție tisulară ca în tiroidita subacută de exemplu), sau creșterea
responsivității la nivelul țesuturilor țintă.
Modificarea receptorului hormonal sau a responsivității lui poate duce
de obicei la manifestări de tip hipofuncție endocrină, sau, mai rar, la
manifestări de hiperfuncție cum ar fi, de exemplu, afectarea receptorului
TSH din tireocite în boala Graves-Basedow.
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Evaluarea sistemului endocrin
Identificarea bolilor endocrine se poate face fie pornind de la tabloul
clinic, fie prin screening.
Anamneza este deosebit de importantă și trebuie să fie cât mai atentă la
aspectele fiziologice și patologice, personale și ereditare.
Sistemul endocrin fiind unul reglator, cu efecte asupra tuturor organelor
corpului, tabloul clinic al unei boli endocrine este exprimat, practic, la
nivelul întregului organism, cu afectare multisistemică. De aceea, examenul
clinic trebuie să cuprindă evaluarea generală, sistematică și temeinică, pe
aparate și sisteme și să nu se limiteze doar la examenul glandelor endocrine.
Explorarea endocrinopatiilor este complexă, necesită determinări
biologice, metabolice, hormonale și paraclinice care să includă și organele și
aparatele afectate secundar.
Evaluarea hormonală implică măsurarea concentrațiilor hormonale în
diferite produse biologice (plasmă, urină etc.), atât statică – în condiții
bazale, cât și dinamică (teste de stimulare/inhibiție, măsurători seriate pe
parcursul unui interval de timp). În anumite situații sunt utile dozările
precursorilor sau metaboliților hormonilor. Explorarea imagistică și
morfologică utilizează aproape toate tipurile de tehnici disponibile, dar cel
mai frecvent sunt folosite ecografia, tomografia computerizată, rezonanța
magnetică nucleară (RMN) și scintigrafia glandelor endocrine.
Tratamentul bolilor endocrine
În bolile de deficit hormonal (hipofuncție) tratamentul obișnuit este cel
substitutiv hormonal, cu preparate de hormoni propriu-ziși sau de analogi
hormonali. Durata tratamentului substitutiv este, în majoritatea cazurilor,
îndelungată, pe parcursul întregii vieți. Pe perioade limitate se administrează, de exemplu, hormonii sexuali feminini în hipogonadism, până la
vârsta menopauzei fiziologice.
Pentru excesul hormonal (hiperfuncție), tratamentul este de obicei
direcționat spre cauza acestuia: terapii chirurgicale, radioterapie, terapii
medicamentoase (antagoniști hormonali, blocanți ai sintezei).
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Cap. III. SISTEMUL
HIPOTALAMO-HIPOFIZAR
III.1. Generalități
Hipotalamusul poate fi considerat ca centrul de coordonare al sistemului
endocrin. El primește și integrează semnale venite din partea sistemului
nervos central, din mediul înconjurător și de la nivelul sistemului endocrin
periferic. La rândul său, hipotalamusul trimite semnale glandei hipofize,
care eliberează hormonii ce controlează activitatea majorității glandelor
endocrine ale organismului.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Istoric
Sec. al 2-lea e.n.– Galen descrie ventricolul III și legătura cu hipofiza și
epifiza,
1543 – Vesalius include în cartea sa prima schiță de anatomie a
sistemului hipotalamo-hipofizar,
1662 – Descartes sugerează existența unei legături între nervul optic,
ventricolul III și epifiză,
1778 – Sömmerring a introdus termenul de hypophysis pentru hipofiză,
1893 – anatomistul de origine elvețiană Wilhelm His a introdus
termenul de Hipotalamus,
1894 – Ramon Cajal a descoperit legătura dintre hipotalamus și hipofiza
posterioară (tractul supraoptic-hipofizar),
1928 – E. Sharrer descoperă celule secretorii în hipotalamus, la pești și
introduce noțiunea de neurosecreție,
1930 – Gr.T. Popa și U. Fielding descriu sistemul port hipotalamohipofizar,
1940-1955 – Harris și Green au stabilit principiile controlului neural
asupra secreției hipofizare,
1962 – Halaz a introdus conceptul de arie hipofiziotropă din
hipotalamus,
1969 – Guillemin și Schally au izolat primul releasing-hormon
hipotalamic (TRH).

Embriologie
Glanda hipofiză este constituită din două tipuri de ţesuturi. Timpuriu în
timpul gestaţiei, o porţiune de ectoderm creşte în sus, de la nivelul
orofaringelui. Această protruzie este denumită sacul sau fanta lui Rathke, şi
se va dezvolta în adenohipofiză.
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În acelaşi timp cât sacul lui Rathke se dezvoltă, o porţiune de la nivelul
diencefalului, aflat şi el în plină dezvoltare, evaginează ventral. Această
extensie ventrală va deveni hipofiza posterioară sau neurohipofiza, care are
origine neurală. Ȋn final, cele două ţesuturi cresc strâns unite unul de
celălalt, dar structura lor rămâne diferită, reflectând originea embriologică
distinctă.
Sistemul neuroendocrin
Hipotalamusul face parte din diencefal și reprezintă sediul principal al
sintezei și secreției neurohormonale. El este situat între chiasma optică
situată anterior şi corpii mamilari situați posterior, formând planşeul şi
partea inferioară a pereților laterali ai ventriculului III.
Aflat în strânsă legătură cu cortexul, rinencefalul, mezencefalul,
organele senzoriale şi, prin substanţa reticulată, cu măduva şi sistemul
nervos periferic, hipotalamusul realizează o legătură între sistemul nervos
central, sistemul nervos vegetativ și cel endocrin.
Hipotalamusul deține un rol important în coordonarea funcțiilor
vegetative simpatice și parasimpatice, menținerea homeostaziei
organismului, reglează aportul alimentar și hidric, ritmul somn-veghe,
temperatura corpului și funcția de reproducere. Intervine în reglarea
comportamentului afectiv-emoțional și participă la procesele de memorare.
Activitatea endocrină a hipotalamusului este reprezentată de
neurohormoni. Neuronii cu funcție secretorie hormonală de la nivelul
hipotalamusului sunt: magnocelulari, parvocelulari și dopaminergici.
Neuronii magnocelulari sunt situați la nivelul hipotalamusului anterior, în
nucleii supraoptic și paraventricular. Secretă doi neurohormoni: hormonul
antidiuretic (ADH sau vasopresina) și oxitocina (OXT). Neuronii
parvocelulari sunt localizați la nivelul hipotalamusului medio-bazal și
produc hormonii hipofiziotropi cu efecte stimulatoare (stimuline) sau
inhibitoare (inhibine) asupra secreției adenohipofizare. Neuronii
dopaminergici, de la nivelul nucleului arcuat, secretă dopamina, cu rol
inhibitor asupra eliberării de prolactină de la nivelul hipofizei anterioare.
Hipotalamusul controlează activitatea secretorie a glandei hipofize prin
intermediul neurohormonilor hipofiziotropi:
- Hormonii hipotalamici stimulatori („releasing hormones”) sunt:
CRH (corticoliberina) – stimulează secreția de ACTH și MSH;
TRH (tireoliberina) – stimulează secreția de TSH, GH și PRL;
GnRH (gonadoliberina) – acționează asupra sintezei LH și FSH;
GHRH (somatoliberina) – determină sinteza și eliberarea de GH;
- Hormonii inhibitori („inhibiting hormones”) sunt:
GH-IH sau SS (somatostatina) – inhibă eliberarea de GH;
PIF (dopamina) - inhibă prolactina.
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Anatomia glandei hipofize:
Hipofiza este o glandă endocrină de mici dimensiuni (9/13/6 mm)
situată la baza creierului, posterior de chiasma optică, în șaua turcească a
osului sfenoid. Are formă rotund-ovalară și o greutate medie de 600 mg.
Este legată anatomic și funcțional de hipotalamus prin intermediul tijei
hipofizare (Fig. 1).
Glandei hipofize i se descriu două componente diferite: adenohipofiza hipofiza anterioară şi neurohipofiza - hipofiza posterioară. Ȋntre cele două se
găseşte porţiunea intermediară.
Adenohipofiza este partea cea mai dezvoltată a hipofizei, reprezentând
aproximativ 75% din masa ei. Este situată anterior, dar se întinde spre
posterior, înconjurând neurohipofiza. Prezintă trei componente:
• pars distalis
• pars intermedia
• pars tuberalis (ce acoperă tija pituitară)
Ea este formată din aglomerări neregulate de celule secretorii, la
periferia cărora se află o bogată reţea de capilare sinusoide. Celulele din
adenohipofiză au în componenţă granule cu hormonii specifici. Lobul
intermediar reprezintă aproximativ 2% din masa hipofizei, având aspectul
unei lame epiteliale în contact cu lobul posterior. Anatomic, face parte din
adenohipofiză.
Neurohipofiza este conectată la hipotalamus prin intermediul tractului
hipotalamo-hipofizar. Aceasta funcţionează ca o glandă endocrină atipică,
datorită faptului că hormonii ei sunt sintetizaţi la nivelul hipotalamusului şi
stocaţi în lobul hipofizar posterior. Hipofiza posterioară este formată dintr-o
proiecţie a suprafeţei ventrale diencefalice, astfel păstrându-şi
caracteristicile nervoase. Aceasta este compusă din axonii neuronilor din
nucleii supraoptic şi paraventricular.
Tija hipofizară reprezintă locul de trecere pentru sistemul port
hipotalamo-hipofizar și pentru tractul nervos omonim. Sistemul port
constituie legătura vasculară dintre regiunea mediană a hipotalamusului și
adenohipofiză, pe această cale fiind transportați hormonii hipotalamici
hipofizotropi. Tractul nervos leagă hipotalamusul anterior de hipofiza
posterioară și este alcătuit din axonii neuronilor magnocelulari ai
hipotalamusului anterior. Prin intermediul acestui tract, neurohormonii
ADH și OXT sunt transportați la neurohipofiză, unde vor fi stocați și
eliberați în circulație la nevoie. Neurohipofiza, spre deosebire de
adenohipofiză, nu deține o activitate secretorie hormonală.
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Fig. 1. Sistemul hipotalamo-hipofizar
Histologia glandei hipofize
Din punct de vedere histologic, se descriu două componente ale
hipofizei:
1) Adenohipofiza cu structură glandulară
2) Neurohipofiza cu structură nervoasă
1) Adenohipofiza prezintă:
- Lobul anterior (pars distalis) ce conține mai multe tipuri celulare, în
funcţie de imunohistochimie și tinctorialitate:
a) celule granulare (secretorii):
• Somatotrope: acidofile, reprezintă 50% din total şi sintetizează
Hormonul somatotrop sau Hormonul de creştere (GH),
• Lactotrope: acidofile, reprezintă 10-25% din total şi sintetizează
Prolactina (PRL),
• Corticotrope: bazofile, reprezintă 15-20% din total, au origine
embrionară de la nivelul lobului intermediar şi sintetizează
Hormonul adrenocorticotrop (ACTH) şi alte glicoproteine având ca
precursor comun Proopiomelanocortina (POMC), cum sunt
Hormonul melanocitostimulator (α, β, γ-MSH), Lipotropina (β, γLPH), β-Endorfina, Enkefalina.
20

•

Tireotrope: bazofile, PAS (+), reprezintă 10% din total şi
sintetizează Hormonul tireostimulator (TSH)
• Gonadotrope: bazofile, reprezintă 10-15% din total şi secretă
gonadotropii: Hormonul foliculostimulator (FSH) şi Hormonul
luteinizant (LH).
b) alte tipuri de celule: foliculostelate (non-secretorii) şi celule stem
•
•
•
•

Lobul intermediar (pars intermedia):
Este rudimentar la om
Celulele sunt organizate în cordoane sau foliculi cu coloid
Există două tipuri celulare: bazofile şi cromofobe
Sintetizează fracţiuni ale POMC

•
•

Lobul tuberal (pars tuberalis):
Este ca o lamă fină ce înconjoară tija pituitară
Celulele sunt organizate în cuiburi sau cordoane şi sunt majoritatea
bazofile
Secretă gonadotropi şi ACTH

•

2) Neurohipofiza este formată din:
- Lobul posterior:
• conține axonii neuronilor şi fibre catecolaminergice,
• celulele de la acest nivel se numesc pituicite şi înconjoară
terminațiile nervoase,
• între celule se găsesc capilare fenestrate.
- Tija hipofizară: alcătuită din tracturi nervoase (supraoptico-hipofizar şi
paraventriculo-hipofizar)
- Eminenţa mediană – alcătuită din 3 straturi:
• stratul ependimar, în raport cu ventriculul III, alcătuit din
tanicite,
• stratul mijlociu, alcătuit din fibre nervoase,
• stratul palisadic, alcătuit dintr-un plex capilar cu dispoziţie în
palisadă.
Fiziologia glandei hipofize
Hipofiza are rol dublu: adenohipofiza - sintetizează hormonii tropi
(GH, TSH, ACTH, FSH, LH, PRL), iar neurohipofiza depozitează și secretă
ADH (vasopresină) și oxitocină.
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Hormonii adenohipofizari:
GH (denumit growth hormone, hormonul de creștere sau hormonul
somatotrop - STH):
• are o structură proteică, fiind alcătuit dintr-un lanț de 191
aminoacizi.
• are un pattern de eliberare episodic și pulsatil (între 4 și 12 pulsații /
24 de ore) și atinge niveluri maxime noaptea, în primele ore de
somn.
• reglarea secreției se face pe seama factorilor hipotalamici
stimulatori și inhibitori: GHRH stimulează eliberarea de GH, în
timp ce SS excercită efecte inhibitorii.
• eliberarea în peak-uri este determinată de secreția pulsatilă a SS și
GHRH.
• Ghrelina (growth hormone release inducing hormone) este un
secretagog al GH-lui, cu potență superioară față de GHRH, secretat
la nivelul fundusului gastric.
• rolul său este de a asigura creșterea și dezvoltarea normală a
organismului.
• majoritatea efectelor sale asupra creșterii sunt obținute indirect, prin
intermediul IGF-1 sintetizat în ficat sub acțiunea GH; acesta
stimulează condrogeneza, determină creșterea în lungime a oaselor
lungi, dezvoltă musculatura și viscerele.
• efectele directe sunt, în principal, metabolice: asupra
metabolismului proteic exercită efecte anabolice prin creșterea
captării intracelulare a aminoacizilor și sinteza de proteine, la
nivelul metabolismului glucidic stimulează gluconeogeneza
hepatică, determină creșterea glicemiei și favorizează apariția
insulino-rezistenței (efect „diabetogen”), iar pe metabolismul
lipidic, induce lipoliză și determină creșterea acizilor grași liberi și
formarea de corpi cetonici; la nivelul metabolismului hidroelectrolitic, stimulează reabsorbția de sodiu și apă, crescând
volemia.
• rata de secreție scade odată cu înaintarea în vârstă.
PRL (prolactina):
• Este un hormon polipeptidic secretat de celulele lactotrope
• Are o secreție bazală redusă; concentrația sa crește progresiv în
timpul sarcinii, și scade în primele 15 zile postpartum. În
perioada alăptării, secreția sa este stimulată de supt.
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•

•

Principalele acțiuni biologice sunt: dezvoltarea glandelor
mamare în sarcina (acțiune mamotrofă), declanșarea secreției
lactate postpartum (activitate lactogenică) și menținerea acestei
secreții pe tot parcursul perioadei de alăptare (activitate
galactopoietică).
Pe lângă activitatea mamotrofă-lactogenică, PRL exercită asupra
ovarului un efect de blocare a ovulaţiei (explică amenoreea şi
sterilitatea de lactaţie cu rol în spaţierea naşterilor) printr-un
mecanism complex.

TSH (tireotropina, hormon tireotrop):
• Efecte: stimulează sinteza și secreția hormonilor tiroidieni, crește
metabolismul și perfuzia tiroidiană.
• Reglează simporterul Na/I prin care este captat iodul în tireocit,
stimulează iodarea resturilor de tirozină din tireoglobulină.
• Stimulează și morfogeneza tiroidei.
• Are și efect lipolitic.
ACTH (corticotropina, hormon adrenocorticotrop):
• Rol în reglarea corticosuprarenalei (CSR)
• Provine din POMC – Proopiomelanocortina (Fig. 2), un
polipeptid cu 241 amino-acizi. Această moleculă clivează şi
produce apariţia mai multor molecule care fac parte din aşa
numitul “grup opioid-cortin”:
ACTH (Adrenocorticotrop-hormon),
α-MSH (α-melanocitostimulator-hormon),
β-MSH (β-melanocitostimulator-hormon),
γ-MSH (γ- melanocitostimulator-hormon),
β-LPH (β-lipotropin),
γ-LPH (γ-lipotropin),
β-Endorfina,
Enkefalina,
CLIP (Corticotropin-like Intermediate Peptid),
NPP (N-terminal Peptid al POMC).
• Rolul principal este de a stimula eliberarea de glucocorticoizi din
zona fasciculată a CSR și secundar de a crește eliberarea de
hormoni sexuali și aldosteron (ALD) din zona reticulată,
respectiv glomerulară a CSR.
• Are de asemenea efect lipolitic și crește pigmentarea
tegumentelor (prin fracțiunea MSH a POMC).
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Fig. 2. Principalele molecule clivate din POMC
Gonadotropii: FSH (hormon foliculostimulant) și LH (hormon
luteinizant):
• Sinteza lor începe la pubertate
• hormonul foliculostimulator (FSH) stimulează maturarea ovarului,
dezvoltarea foliculilor ovarieni şi secreţia de estrogeni de către ovar
şi spermatogeneza la nivelul testiculelor;
• hormonul luteinizant (LH) induce ovulaţia şi secreţia de
progesteron ovarian şi stimulează secreția de testosteron de către
celulele interstițiale Leydig.
Hormonii neurohipofizei:
ADH (hormon antidiuretic):
• Este un hormon peptidic, ce participă la homeostazia osmolarității
lichidelor corporale, prin reglarea reabsorbției la nivel renal.
• Crește rezistența vasculară periferică, ceea ce are ca urmare creșterea
tensiunii arteriale.
Oxitocina (Oxt):
• Exercită o acțiune dilatatorie asupra colului uterin (înainte de
debutul travaliului) și contractilă asupra musculaturii netede a
uterului în timpul travaliului.
• Are rol în inițierea travaliului la femeia gravidă la termen și
expulzarea fătului.
• O altă acțiune este contracția celulelor mioepiteliale ce înconjoară
alveolele mamare și determină ejecția laptelui. Oxt determină
curgerea laptelui în sinusurile subareolare, și de acolo în mameloane.
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La nivel comportamental, oxitocina are efecte opuse celor ale
vasopresinei: determină reducerea temerilor și creșterea încrederii, iar la
mame determină apariția instinctului matern.
Secreţia hormonilor adenohipofizari este reglată în principal de
hormonii hipotalamici stimulatori şi inhibitori şi prin mecanismul de feedback negativ specific al glandei ţintă.
În prezent sunt cunoscuţi 4 hormoni hipotalamici stimulatori
(Releasing–hormones) şi 3 hormoni hipotalamici inhibitori (Inhibiting–
hormones).
Cel puţin 2 hormoni adenohipofizari (GH și PRL) sunt controlaţi de un
dublu mecanism, iar hipotalamusul secretă hormonii ce controlează aceste
mecanisme (stimulatori şi inhibitori).
Există hormoni hipotalamici care acţionează asupra mai multor hormoni
adenohipofizari:
CRH (hormon stimulator corticotrop) stimulează secreţia de ACTH
şi MSH;
TRH (hormon stimulator tireotrop) stimulează secreţia de TSH, PRL
și GH (în acromegalie);
Gn-RH (hormon stimulator gonadotrop) stimulează eliberarea LH şi
FSH.
Prin mecanismul de feed-back negativ se inhibă activitatea secretorie a
ACTH, TSH, FSH, LH atunci când nivelul hormonilor glandelor ţintă creşte
şi invers, când nivelul hormonal al glandelor periferice scade este stimulată
secreţia de tropi hipofizari corespunzători.
De exemplu, nivelul hormonilor tiroidieni T3 şi T4 reglează activitatea
secretorie a TSH din hipofiză şi a TRH din hipotalamus. Când nivelul
acestora în sânge începe să scadă, reacţionează receptorul celulelor
hipotalamice care secretă hormon stimulator tireotrop (TRH) şi celulele
tireotrope adenohipofizare care secretă hormon stimulator tiroidian (TSH).
Rezultatul este creşterea secreţiei de TRH şi TSH în sânge. Rezultă
stimularea tiroidei şi creşterea secreţiei de hormoni tiroidieni.
Reglarea secreţiei de gonadotropi (FSH, LH) este mai complexă la
nivelul gonadostatului feminin. Secreţia adenohipofizară de hormoni
gonadotropi este controlată de Gn-RH hipotalamic şi depinde de
mecanismele de feedback negativ şi pozitiv, declanşate de variaţiile
concentraţiilor plasmatice ale hormonilor ovarieni. Singurul mecanism de
control de tip feedback pozitiv este reprezentat de creşterea concentraţiei de
estrogeni ovarieni preovulator care declanşează eliberarea de LH şi
contribuie la apariţia vârfului de LH care induce ovulaţia.
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III.2. Patologia Hipofizară
III.2.1. Adenoamele hipofizare
Definiție
Adenomul hipofizar este o tumoră benignă care se dezvoltă din celulele
hipofizare, fiind cel mai comun tip de tumoră a regiunii selare și supraselare.
Reprezintă 5-8% din tumorile intracraniene.
Prevalența adenomului hipofizar este de 94 de cazuri la 100 000 de
locuitori.
Patogeneza
Adenoamele hipofizare se dezvoltă din unul dintre cele cinci tipuri de
celule adenohipofizare, iar manifestările clinice și biochimice depind de
tipul de celulă din care derivă. Există tumori plurihormonale, care secretă o
combinație de GH, PRL, TSH, ACTH și subunități hormonale glicoproteice
α si β care pot fi diagnosticate prin imunohistochimie. Morfologic, aceste
tumori se pot dezvolta dintr-un singur tip celular polisecretant sau o singură
tumoră poate fi alcătuită din celule cu funcții diferite.
Tumorile secretante sunt caracterizate printr-o secreție hormonală
autonomă, care răspunde slab la stimulii inhibitori fiziologici. Aproape toate
adenoamele hipofizare au origine monoclonală.
Există tot mai multe dovezi care confirmă că proliferarea tumorilor
hipofizare este stimulată de factori de creștere (bFGF).
Clasificare
Clasic, adenoamele hipofizare au fost clasificate, pe baza afinităţii lor
tinctoriale, în acidofile (secretante de GH şi/sau PRL), bazofile (secretante
de ACTH, TSH) şi cromofobe, iar din punct de vedere funcţional, în
secretante şi nesecretante, fără a se putea face o corelaţie între această
tinctorialitate şi o activitate endocrină specifică.
Se descriu:
adenoame secretante, cu expresie clinică diferită, simptomele
exprimând secreţia crescută a hormonului în cauză.
adenoame nesecretante, cu expresie clinică determinată de volumul
tumoral.
Mărimea tumorală este variabilă:
microadenoame când diametrul este sub 10 mm;
macroadenoame cu diametrul mai mare de 10 mm si cu extensie
variabilă a tumorii.
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Pe baza studiilor radiologice, folosindu-se drept criteriu mărimea şi
invazivitatea tumorilor, sunt cinci grade de tumori hipofizare, după cum
urmează:
Adenoame hipofizare încapsulate:
→ Grad 0 - şa turcească aparent normală;
→ Grad I - microadenoame (cu dimensiuni < 10 mm diametru) şaua turcească cu modificări minime sau focale;
→ Grad II - macroadenoame (cu dimensiuni > 10 mm diametru) şaua turcească este lărgită global.
Adenoame hipofizare invazive
→ Grad III - cu infiltrare osoasă localizată;
→ Grad IV - cu infiltrare osoasă difuză.
Adenoamele hipofizare de gradul 0 sau microadenoamele, sunt leziuni
intrahipofizare care măsoară sub 1 cm diametru. Aceste leziuni pot fi
detectate prin metode sofisticate neuroradiologice, nu deformează şaua
turcească şi deci nu pot fi determinate prin radiografie selară simplă.
Gradul I este acordat microadenoamelor care prezintă modificări
minime sau focale ale şeii turceşti.
Gradul II este acordat tumorilor ce depăşesc 1 cm, cu mărirea globală a şeii,
fără extensie supraselară sau cu extensie supraselară sau paraselară, dar fără
invazia osului. Conturul selar se poate urmări pe toată lungimea şeii turceşti, ceea
ce permite încadrarea în stadiul de tumoră neinvazivă (radiologic).
Gradul III este acordat tumorilor cu invazie osoasă localizată.
Gradul IV încadrează tumorile invazive mari, care distrug structuri
extraselare, cu invazie osoasă difuză, a sinusurilor cavernoase sau a
hipotalamusului.
Cea mai recentă clasificare anatomo-patologică după OMS (2017)
recunoaște următoarele tipuri de adenoame hipofizare:
- Adenoame somatotrope
- Adenom secretant de GH dens granulat
- Adenom secretant de GH slab granulat
- Adenom mamosomatotrop
- Adenom cu secretie mixta GH-PRL
- Adenoame lactotrope
- Adenom secretant de PRL slab granulat
- Adenom secretant de PRL dens granulat
- Adenom acidofil cu celule stem
- Adenomul tireotrop
- Adenoame corticotrope
- Adenom secretant de ACTH dens granulat
- Adenom secretant de ACTH slab granulat
- Adenom cu celule Crooke
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- Adenomul gonadotrop
- Adenom ”null-cell” (fără secreție hormonală)
- Adenoame plurihormonale
- Adenom plurihormonal Pit-1 pozitiv
- Adenom plurihormonal cu colorare imunohistochimică
neclasificată altundeva
Diagnostic clinic:
Sindromul tumoral este determinat de dezvoltarea locală, regională şi
depinde de mărimea tumorală, producând:
Scăderea acuităţii vizuale, ce poate ajunge la cecitate;
Modificări la nivelul „Fundului de Ochi” (FO): -paloare, stază
papilară, atrofie de nerv optic;
Alterarea câmpului vizual prin compresiune pe chiasma optică: hemianopsie bitemporală sau cvadrananopsie;
Compresiunea ventricolului III cu hipertensiune intracraniană
(hidrocefalie);
Expansiunea laterală spre sinusul cavernos cu paralizie de nervi
cranieni (III, IV, V);
Expansiunea spre sinusul sfenoidal ce determină senzaţie de
obstrucţie nazală şi risc de rinoree cu LCR (rinolicvoree) şi de
meningită;
Semne de insuficienţă hipofizară parţială sau totală:
→ Insuficienţă de FSH şi LH: hipogonadism (amenoree la
femei, impotenţă la bărbaţi, infertilitate, nedezvoltare
pubertară la copil),
→ Insuficienţă de TSH: hipotiroidie,
→ Insuficienţă de ACTH: hipocorticism (astenie, hipotensiune
arterială),
→ Insuficienţă de STH cu expresie clinică în special la copil:
nanism.
Simptomele specifice adenoamelor secretante sunt determinate de
tipul de secreţie şi sunt obiectivate prin dozări hormonale.
Diagnostic paraclinic
Explorări imagistice:
Radiografia de şa turcească (Fig. 3) evidenţiază, în funcţie de mărimea
şi tipul tumorii: creştere de volum, deformarea şeii turceşti, imagine de
dublu contur al planşeului selar.
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Fig. 3. Radiografie de şa
turcească de aspect normal

Tomografia Computerizată (CT)
Rezonanţa Magnetică Nucleară (RMN) - este precisă pentru
microadenoame (inclusiv de 3 mm diametru) şi pentru extensia
macroadenoamelor.
Examen oftalmologic: pentru evaluarea acuității vizuale, a câmpului
vizual și examenul fundului de ochi.
Dozări hormonale care precizează tipul de adenom şi consecinţele
acestuia asupra secreţiei de tropi hipofizari. După caz, se pot efectua teste
dinamice de stimulare şi inhibiţie, care precizează statusul funcţional
hipofizar.
Tratamentul adenoamelor hipofizare poate fi: chirurgical, iradiant sau
medicamentos.
Obiectivele generale ale terapiei sunt:
- reducerea dimensiunilor sau înlăturarea completă a adenomului
hipofizar,
- corectarea hipersecreției hormonale, în cazul adenoamelor
secretante,
- păstrarea unei secreții normale a hormonilor tropi hipofizari sau
substituirea deficitului acestor hormoni, dacă este cazul.
Tratamentul adenoamelor hipofizare se face strict individualizat, în
funcție de dimensiuni și de tipul secreției hormonale.
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III.2.2. Adenomul secretant de Prolactină (Prolactinomul)
Definiție
Prolactinoamele sunt adenoame hipofizare, în majoritate benigne, care
produc şi secretă prolactina (PRL) în cantităţi variabile.
Epidemiologie
Este considerat cel mai frecvent adenom, reprezentând 40% din
adenoamele hipofizare.
Prolactinomul poate aparea sporadic sau asociat cu alte tumori localizate
la nivelul paratiroidelor, pancreasului endocrin, hipofizei, în cadrul
sindromului de neoplazie multiplă MEN1.
În funcţie de diametrul maxim tumoral se clasifică în:
- microprolactinoame (diametrul maxim <10 mm)
- macroprolactinoame (diametrul maxim ≥10 mm).
Mai mult de 90% dintre prolactinoame sunt cu localizare intraselară.
Prolactinoamele maligne sunt extrem de rare şi se caracterizează prin
diseminare în afara sistemului nervos central şi rezistenţa la tratamentul cu
agonişti dopaminergici.
Aproximativ 5% din microadenoame vor evolua pe termen lung catre
macroadenoame.
Prevalența prolactinoamelor clinic manifeste variază de la 6-10 până la
50 de cazuri la 100000 de locuitori. Apar rar în copilarie sau în timpul
adolescenței, vârful prevalenței înregistrându-se în populația feminină cu
vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani.
Fiziopatologie
Hiperprolactinemia determină hipogonadism hipogonadotrop prin efect
la nivel:
- hipotalamic - alterarea secreției pulsatile de GnRH
- hipofizar – reducerea răspunsului celulelor gonadotrope la
acțiunea GnRH
- gonadic – blocarea steroidogenezei.
Tulburările de câmp vizual sau insuficiența tireotropă sau corticotropă se
explică prin efectul de masă al tumorii hipofizare.
Diagnostic clinic:
- la femei: bradi/amenoree, galactoree, infertilitate, osteoporoză
- la bărbați: infertilitate, libidou scăzut, impotenţă, disfuncţie erectilă
- la copii: pubertate tardivă
± sindrom tumoral hipofizar (inclusiv sindrom de compresiune
optochiasmatică)
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Diagnostic de laborator şi paraclinic
1. Determinarea bazală a PRL serice, în cursul dimineţii, la cel
puţin o oră de la trezire sau de la alimentaţie, preferabil evitând stresul
puncţiei venoase.
Caracteristicile hiperprolactinemiei tumorale:
- în prolactinom valorile PRL serice sunt >100-150 μg/L. Valorile < 100
μg/L sunt adeseori netumorale, dar ocazional pot fi cauzate și de un
microprolactinom;
- alterarea ritmului circadian al secreției de PRL;
- testele dinamice nu sunt obligatorii, ele pot indica o diminuare a
răspunsului PRL la proba de stimulare cu TRH (răspunsul normal nu
exclude prezența unui prolactinom),
2. Evaluarea bazală a celorlalţi tropi hipofizari este obligatorie la
pacienţii cu macroprolactinom.
3. Evaluarea imagistică
- RMN regiune hipotalamo-hipofizară cu substanţă de contrast
(gadolinium) constituie examinarea de elecţie.
- CT craniu cu substanţă de constrast este indicată atunci cand
examenul RMN este contraindicat sau indisponibil.
4. Campimetria vizuală manuală sau computerizată este indicată
pacienţilor cu macroprolactinom.
5. Examenul anatomo-patologic constând în examenul microscopic
cu imunohistochimie postoperator oferă diagnosticul de certitudine. Există
adenoame mixte care asociază secreţie de PRL şi, cel mai frecvent, de GH.
Diagnostic diferenţial:
Sarcină: - amenoree şi valori ale PRL crescute se întâlnesc pe tot
parcursul sarcinii, de 200-300 ng/ml;
Hipotiroidie periferică: este necesară dozarea TSH în toate situaţiile de
hiperprolactinemie;
Sindromul de Ovare Polichistice (SOP): apare oligomenoree,
spaniomenoree, amenoree şi hiperprolactinemie moderată;
Macroprolactinemie: - în cazul unei forme moleculare particulare de
prolactină («Big Big prolactine»);
Hiperprolactinemie iatrogenă secundară unor medicamente:
→ Metoclopramid,
→ Neuroleptice,
→ Antidepresive,
→ Inhibitori ai recaptării de serotonină,
→ Estrogeni (anticoncepţionale – estroprogestative de sinteză),
→ Anti-H2 (Cimetidină),
→ Opiacee.
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Hiperprolactinemie prin dezaferentare sau deconectare, în leziuni
hipotalamice sau ale tijei hipofizare care suprimă efectul dopaminergic.
Hiperprolactinemie funcţională sau idiopatică (foarte reactivă la teste
dinamice de stimulare).
Evoluţie naturală şi complicaţii
În absenţa tratamentului, apar complicaţii:
- complicaţii cauzate de tumoră (macroprolactinom): insuficienţa
hipofizară, sindromul de compresiune optochiasmatic
- complicaţii cauzate de excesul PRL serice: infertilitatea,
osteoporoza, etc.
Tratament (Fig.4)
Obiective terapeutice
1. Distrucţia tumorală şi normalizarea prolactinei serice.
2. Conservarea funcţiei adenohipofizare.
3. Restabilirea funcţiei gonadice.
4. Ameliorarea sindromului tumoral hipofizar, inclusiv a defectelor de
câmp vizual.
Metode terapeutice:
1. Tratament medicamentos
2. Tratament chirurgical
3. Radioterapie hipofizară
1. Tratament medicamentos
Tratamentul cu agonişti dopaminergici sau inhibitori ai secreţiei de
PRL (au efect de normalizare a PRL şi antitumoral în doze mari)
reprezintă terapia de primă intenție. Se pot utiliza:
→ Bromocriptină (Parlodel) cp 2,5mg,
→ Cabergolină (Dostinex) cp 0,5mg,
→ Alţi agonişti dopaminergici (pergolidum, lisuridum,
quinagolidum).
Bromocriptina se recomandă în doze de 7,5-40 mg/zi; efectele secundare
al acestei terapii sunt reprezentate de hipotensiunea arterială (îndeosebi la
prima administrare), greaţă vărsături, dureri abdominale, cefalee, senzaţia de
nas înfundat, rinoree, exacerbarea unei psihoze preexistente, disfuncţie
hepatică, aritmii cardiace.
Cabergolina se recomandă în doze 1,5-7 mg/săptămână; majoritatea
pacienţilor răspund la doze de 1,5-2 mg/săptămână; în cazurile rezistente la
dozele uzuale se recomandă creşterea progresivă a dozelor, până la 7
mg/săptămână. Efectele adverse sunt rare, constând în greaţă, hipotensiunea
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arterială, depresie sau exacerbarea unei psihoze preexistente, rinoree,
disfuncţie hepatică, aritmii cardiace, valvulopatii tricuspidiene.
În cazul pacienţilor cu afecţiuni psihiatrice sau în hiperprolactinemia
indusă de medicamente psihoactive, terapia cu agonişti dopaminergici va fi
instituită doar după evaluare psihiatrică.
Absenţa modificării nivelelor de PRL, precum şi absenţa reducerii
volumului tumoral, sugerează rezistenţa la tratament. Normalizarea
nivelului de PRL, fără modificarea dimensiunilor tumorale, sau reducerea
nesemnificativă a volumului tumoral poate sugera rezistenţa parţială sau un
alt tip de adenom hipofizar şi nu un prolactinom.
Evaluarea eficienţei agoniştilor dopaminergici: la 3 luni, ulterior la
fiecare 6 luni.
Durata terapiei: îndelungată; pacienţii responsivi la agonişti
dopaminergici (normalizarea PRL, scăderea volumului tumoral > 50% şi
obţinerea unui rest tumoral < 1cm) primesc terapie 2 ani cu doza minimă
eficientă; se recomandă un trial de oprire a terapiei după 2 ani pentru
testarea vindecării.
Tratamentul medicamentos corectează semnele clinice induse de
hiperprolactinemie şi restaurează fertilitatea.
În macroprolactinoamele mari, ce induc fenomane de compresiune pe
structurile învecinate, Bromocriptina se recomandă preoperator pentru
scăderea volumului tumoral şi reducerea lui în cadrul unor limite care să
permită extirparea. Bromocriptina se recomandă şi postoperator pentru
normalizarea nivelelor serice ale prolactinei care rămân crescute după
operaţie.
2. Tratamentul chirurgical prin abord transsfenoidal se realizează în
prezent pe cale endoscopică în majoritatea centrelor. Intervențiile
neurochirurgicale prin craniotomie transfrontală sunt utilizate rar, doar în
cazul unor macroadenoame mari, cu extensie supraselară importantă. Rata
de recidivă postoperatorie este mare și din acest motiv tratamentul
chirurgical se indică rar, în cazurile rezistente la tratamentul medicamentos
sau în cazul macroadenoamelor mari, cu fenomene de compresiune pe
structurile învecinate.
3. Radioterapia hipofizară
În cazurile de adenoame agresive sau recidivante se poate recurge la
radioterapie.
Radioterapia supravoltată (stereotaxică, cyberknife, gammaknife) este
rezervată prolactinoamelor rezistente la terapia medicamentoasă, pacienților
care nu sunt vindecați chirurgical sau celor cu prolactinoame maligne.
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Criterii de eficienţă terapeutică:
- clinice: - restabilirea funcţiei gonadice
- ameliorarea sau dispariţia cefaleei şi a sindromului optochiasmatic
- paraclinice - normalizarea PRL serice
- reducerea cu ≥50% a volumului tumoral
Rezistenţa la tratament: absenţa răspunsului sau creşterea PRL serice sau
a volumului tumoral, cu agravarea simptomatologiei
Remisia terapeutică completă este definită de normalizarea PRL serice şi
diminuarea < 1 cm a volumului tumoral şi permite sistarea tratamentului
după un interval minim de 2 ani şi reluarea acestuia în caz de recădere.
Remisia parţială intră în discuţie în macroprolactinoamele la care se
normalizează PRL, iar volumul tumoral scade cu ≥50%, caz în care se scade
doza de medicament la o doză minimă de întreţinere.

Fig. 4. Algoritm de diagnostic și tratament în prolactinom
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Prognostic
Prognosticul quo ad vitam este bun, exceptând formele maligne, rare.
Prognosticul quo ad integrum este bun în microprolactinom; în
macroprolactinom depinde de factori ca:
- persistenţa disfuncţiei gonadice,
- persistenţa defectelor de câmp vizual,
- asocierea şi severitatea insuficienţei hipofizare.

III.2.3. Adenomul somatotrop (secretant de GH)
Adenomul somatotrop produce, în funcţie de momentul apariţiei,
aspectul clinic de:
Acromegalie, la adult;
Gigantism, la copil.

ACROMEGALIA
Definiție
Totalitatea modificărilor somatice și metabolice apărute secundar
creșterii secreției de GH.
Epidemiologie
Prevalenţa acromegaliei este de aproximativ 70/1 milion de locuitori.
Anual apar 3-4 cazuri noi de acromegalie/1 milion de locuitori. Acromegalia
este diagnosticată la ambele sexe şi cel mai des în decadele a 3-a şi a 4-a de
viaţa. Boala este diagnosticată după aproximativ 5-10 ani de la apariţia
primelor simptome, de obicei mai devreme la femei.
Un diagnostic precoce permite o intervenție chirurgicală mai bună, dând
şansa unei speranţe de viaţă comparabilă cu populaţia generală, şi crescând
calitatea vieţii.
Fiziopatologie
Hipersecreţia de GH se datorează de obicei unui adenom cu origine în
celulele somatotrope şi rareori poate fi determinată de leziuni
extrahipofizare. Pe lângă aceste adenoame secretate de celulele somatotrope,
există şi adenoame mixte mamosomatotrope sau adenoame cu origine în
celulele acidofile care secretă şi GH şi PRL. La adenoamele cu origine în
celulele stem acidofile, simptomatologia hiperprolactinemiei (hipogonadism
şi galactoree) este mai evidentă decât semnele acromegaliei.
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Ocazional, pot apărea tumori mixte plurihormonale care secretă pe lângă
GH, şi ACTH sau TSH. Pacienții cu sindrom de şa goală pot prezenta hipersecreţie de GH datorată unui mic adenom secretant de GH, situat în inelul
periferic de ţesut hipofizar; în unele cazuri putând fi vorba de necroza
spontană a unui adenom care avea dimensiuni mari. Rareori, tumorile
secretante de GH îşi au originea în resturi de ţesut hipofizar ectopic de la
nivelul sinusurilor liniei mediane şi de la nivelul nazofaringelui; au mai fost
raportate tumori cu origine în pancreas, ovar, plămân, măduva hematopoetică.
Secreţia în exces de GHRH poate determina acromegalie, datorită
stimularii celulelor somatotrope, prezentând manifestari clasice, cu nivel
crescut de GH, creşterea în dimensiuni a hipofizei pe RMN şi histologic,
hiperplazie hipofizară. Cea mai frecventă cauză a acromegaliei determinate
de secreţia de GHRH este tumora carcinoidă toracică sau abdominală.
Diagnostic clinic
Sindromul morfologic:
creşterea de volum a extremităţilor: mâini, picioare (schimbarea
numărului la pantof), îngroşarea pielii.
fizionomie caracteristică: creşterea diametrului antero-posterior al
craniului, proeminenţa osului frontal, al arcadelor sprâncenoase şi zigomatice,
proeminenţa mandibulei (prognatism), hipertrofia apofizei occipitale,
hipertrofia nasului, a buzelor, a limbii (macroglosie). Modificările mandibulei
şi macroglosia induc modificări dentare cu creşterea spaţiilor interdentare
(treme şi diasteme), oblicizarea anterioară a dinţilor şi parodontopatie.
Modificările cavităţilor bucale şi nazale şi ale laringelui produc modificarea
vocii, tulburări de respiraţie, apnee de somn (fig. 5).
deformări scheletale: cifoza dorsală, proeminenţa sternului,
îngroşarea oaselor lungi.
visceromegalie: - cardiomegalie, hepatomegalie, nefromegalie etc.
Sindromul tumoral: - cefalee, tulburări de câmp vizual, parestezii ale
extremităţilor, astenie, sindrom de canal carpian.
Sindromul metabolic: - scăderea toleranţei la glucoză sau diabet
zaharat secundar, hiperfosforemie.
Sindromul endocrin: - hipofuncţii ale glandelor endocrine hipofizodependente (hipogonadism, hipotiroidie, hipocorticism) de diferite
intensităţi în funcţie de mărimea tumorii hipofizare. Se poate asocia și
diabet insipid prin leziunea tijei hipofizare sau a hipotalamusului. În cazul
adenoamelor mixte cu secreţie asociată de prolactină, se instalează semnele
de hiperprolactinemie, exprimate clinic mai evident la femei prin sindromul
amenoree-galactoree.
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Fig. 5. Pacientă cu acromegalie – hipertrofia părților moi ale feței și
hipertrofia mâinilor (Cazuistica Clinicii de Endocrinologie Timișoara)
Diagnostic de laborator şi paraclinic:
Dozarea IGF1=↑ este cel mai bun test screening;
Dozarea GH
→ bazal în acromegalie este > 6 ng/mL (normal 1-5 ng/mL);
→ o singură determinare nu are valoare absolută;
→ la TTGO răspunsul normal al GH este < 1 ng/mL, iar în
acromegalie GH după TTGO la 2 ore este crescut (> 1 ng/mL).
Dozarea IGFBP3 ↑
În acromegalie IGFBP3 are valoare crescută. Concentraţia IGFBP3 se
corelează cu IGF-I.
Dozarea GH-ului urinar
Sunt date care sugerează o bună corelaţie între GH-ul urinar şi GH-ul seric,
IGF-I şi activitatea acromegaliei.
Dozarea GHRH
Nivelele serice de GHRH sunt crescute în tumori periferice secretante de
GHRH, dar sunt normale/scăzute în adenoame hipofizare. Prin determinarea
GHRH plasmatic se poate diagnostica acromegalia ectopică.
Testul la LRH şi TRH
La 50-80% din pacienţii cu acromegalie după administrarea de LRH şi/sau
TRH apare o creştere paradoxală a GH-ului cu 50% peste nivelul bazal sau
are valori cel puţin de 10 mU/l (5 μg/l). Se foloseşte atunci când supresia
GH-ului la încărcarea cu glucoză per os nu sugerează un diagnostic precis.
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Teste dopaminergice
Substanţele dopaminergice determină creşterea GH-ului la subiecţii normali.
50-80% dintre pacienţii cu acromegalie pot prezenta scăderi paradoxale ale
GH-ului.
Curba zilnică a GH-ului
Se măsoară nivelul GH-ului seric de 4-5 ori pe parcursul unei zile. Această
metodă se foloseşte postchirurgical sau postradioterapie. Prin această curbă
se evaluează supresia GH-ului sub tratament pentru a determina dacă este
necesară creşterea dozei terapeutice de analogi de somatostatină; nu se
foloseşte pentru diagnosticul acromegaliei.
Perturbarea bioritmului secreției GH cu pierderea pulsatilităţii şi a
picurilor nocturne.

Fig. 6. CT: 1, 2, 3 – Macroadenom hipofizar cu dezvoltare intra-, infra- şi
supraselar. Osteoliza clinoidei anterioare şi înglobarea aparent totală a
carotidei interne la acest nivel.
4 – Status postmacroadenom hipofizar operat cu recidivă sau rest tumoral.
(Cazuistica Clinicii de Endocrinologie Timişoara).
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Hiperglicemie, intoleranţă la glucoză, hiperfosforemie, hipercalciurie.
Dozările tropilor hipofizari şi evaluarea funcţională hipofizară prin teste
dinamice: PRL= N/↑ ± alţi tropi hipofizari = N/↓ în insuficienţa hipofizară
totală sau parţială.
Investigaţii imagistice: CT (Fig. 6, Fig. 7), RMN (Fig. 8, Fig. 9),
radiografie de şa turcă.
RMN-ul este o metodă imagistică de elecţie pentru anomaliile hipofizare
şi hipotalamice. Se pot obţine informaţii detaliate despre chiasma optică, tija
hipofizară, hipofiză, regiunea intracavernoasă a arterei carotide şi sinusul
cavernos (Fig. 8).
Examen oftalmologic: fund de ochi (FO) şi câmp vizual (Fig. 7).

Fig. 7. 1: CT hipofizar: tumoră hipofizară cu extensie supraselară;
2, 3: Câmp vizual: Afectarea câmpului temporal şi nazal superior bilateral
(Cazuistica Clinicii de Endocrinologie Timişoara)
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Fig. 8. Imagine RMN hipofizar.
Fig. 8-1 Secțiune coronară – adenom hipofizar
Fig. 8-2 Secțiune sagitală – adenom hipofizar
(Cazuistica Clinicii de Endocrinologie Timișoara)
Diagnosticul diferențial este rareori necesar în faza evolutivă a
bolii. Faza de debut poate fi uneori confundată cu o serie de entități clinice
ce evocă megalizarea:
- gigantismul cerebral ( sindrom Sotos)
- pachidermoperiostoza
- boala Paget
- mixedemul primar
- prognatismul constituțional
- fizionomia acromegaloidă
- „leontiasis ossea”
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Fig. 9. RMN: 1, 2, 3 – Formaţiune tumorală solidă de 2/2/1,6 cm localizată
intra- şi supraselar, ce înglobează tija şi o deplasează posterior,
ascensionează şi îndepărtează arterele cerebrale anterioare şi carotidele
interne. Fără anomalii ale poligonului Willis. Macroadenom hipofizar.
4 – Status post adenom hipofizar operat, fără imagini de recidivă locală.
(Cazuistica Clinicii de Endocrinologie Timişoara).
Complicaţii:
Cardiovasculare: cardiomegalie, hipervolemie plasmatică, insuficienţă
cardiacă congestivă, HTA. Complicaţiile cardiovasculare grevează
prognosticul.
Reumatologice: artropatie acromegalică, osteofite, osificarea inserţiilor
tendinoase.
Respiratorii: sindromul de apnee de somn, insuficiența respiratorie prin
deformarea toracelui.
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Sindromul tumoral hipofizar poate să inducă tulburări de câmp vizual,
până la cecitate şi semne de hipertensiune intracraniană (cefalee intensă,
vărsături în jet - neprecedate de greaţă).
Tratament (Fig. 10)
Se urmăreşte:
excizia tumorii hipofizare,
corectarea excesului de GH,
menţinerea normală a funcţiei adenohipofizare,
prevenirea recurenţelor.
Tratamentul chirurgical este de elecţie.
Calea transsfenoidală (practicată prin fosele nazale, cu abord prin
planşeul selar) este de elecţie, cu vizualizarea la microscop a microadenomului, permiţând rezecţii economicoase, complicaţii postoperatorii
minime şi mortalitate neglijabilă.
Adenomectomia transsfenoidală prezintă:
rezultate bune (în 60-80% din cazuri, în funcţie de volumul tumorii,
extensia extraselară, experienţa centrului de neurochirurgie);
cele mai bune rezultate se obţin în cazul tumorilor < 2 cm;
rata recidivelor este scăzută.
Tratament medicamentos:
1. Analogi de somatostatin (Octreotid, Lanreotid)
Indicaţii pentru analogii de SS:
recidive postoperatorii,
după radioterapie pentru accelerarea efectelor terapeutice,
ca primă linie terapeutică la pacienţii cu afecţiuni severe asociate
(ex. vârstnici), refuzul operaţiei, contraindicaţii operatorii,
preoperator în anumite situaţii (scad volumul tumoral).
Terapia cu analogi de somatostatin induce un răspuns clinic şi bioclinic
rapid şi eficace la majoritatea pacienţilor cu acromegalie.
Tratamentul cu analogi de somatostatin se aplică cazurilor cu recidivă
tumorală postchirurgical sau postradioterapie. Acromegalii vârstnici au o
sensibilitate mai crescută la terapia cu analogi de somatostatin, sugerând la
această categorie de vârstă că terapia cu analogi de somatostatin este de
primă intenţie. La pacienţii cu nivele crescute de GH, tratamentul
chirurgical trebuie luat în considerare, pentru că date din literatură indică că
aceşti pacienţi sunt mai puţin sensibili la tratamentul cu analogi de
somatostatin.
Mecanism de acţiune:
Acţiunile somatostatinului (SS) sunt mediate de 5 subtipuri de receptori
tisulari: SST1, SST2, SST3, SST4, SST5. Celulele somatotrope (normale şi
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tumorale) exprimă predominant tipurile SST2 şi SST5. Activarea lor de
către SS sau analogi determină inhibarea secreţiei de GH. Octreotide,
Lanreotide inhibă selectiv SST2 şi SST5 şi astfel se inhibă direct secreţia
de GH.
Supravegherea evoluţiei se face prin evaluarea IGF-1, valoarea
plasmatică a GH şi testul de inhibiţie cu glucoză şi RMN.
Eficacitate este foarte bună prin:
normalizarea valorilor GH în 75% din cazuri,
scăderea volumului tumoral.
Preparatele noi se administrează lunar, în injecţii i.m.

Fig. 10. Tratamentul adenomului somatotrop
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2. Antagonişti ai receptorului de GH
Pegvisomantul, antagonist al receptorului GH, obţinut prin inginerie
genetică, este molecula modificată de GH care se leagă de receptorul pentru
GH, ducând la împiedicarea dimerizării receptorului şi a acţiunii GH la nivel
celular. Acest lucru face posibilă antagonizarea efectelor periferice ale
nivelelor de GH la nivel celular, independent de analogii de somatostatină
sau agoniştii dopaminergici. Eficacitatea pe termen lung a tratamentului cu
Pegvisomant ar putea fi compromisă de dezvoltarea unor anticorpi anti-GH
şi anti-Pegvisomant.
Indicaţii: pacienţi cu rezistenţă sau intoleranţă la analogii de SS.
3. Agoniştii dopaminergici (Bromocriptină, Cabergolină,
Quinagolidă).
Agoniştii dopaminergici se leagă de receptorii dopaminergici hipofizari de
tip 2 (D2) şi suprimă secreţia de GH la cazurile cu tumori mixte (GH +
PRL). Mecanismul de acţiune este încă neclar. Micşorarea volumului
tumoral este demonstrată la un număr mic de pacienţi.
Bromocriptina reduce nivelele de GH, dar sunt rar normalizate; la
mai puţin de 20% din pacienţi se obţine nivelul de GH <5 µg/l (<13,6mU/l)
şi la mai puţin de 10% se obţine normalizarea IGF-1. Creşterea dozei peste
20 mg/zi nu este considerată un avantaj.
Cabergolina are o capacitate de legare a receptorilor D2
dopaminergici mai specifică şi un timp de înjumătăţire mai lung decât
Bromocriptina. Acest lucru evită fluctuaţiile mari în activitatea agoniştilor
dopaminergici, creşte eficacitatea clinică şi reduce efectele secundare la
pacienţii cu hiperprolactinemie asociată. Este necesară o doză mult mai
mare în acromegalie decât în hiperprolactinemie.
Tratament iradiant
Indicaţii:
tumori recidivate,
rezistenţă sau intoleranţă la tratamentul medicamentos administrat
postoperator.
Tipuri:
Radioterapia convenţională (stereotactică) poate diminua nivelul GH
şi IGF-1, dar răspunsul maxim se atinge la 10-15 ani de la
efectuarea radioterapiei.
Radioterapia focală în doză unică cu ajutorul Gamma Knife.
În tabelul nr. 1 sunt prezentate aspecte comparative între diferitele
posibilităţi terapeutice.
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Tabelul 1: Comparaţii ale diverselor metode terapeutice în acromegalie
METODA
TERAPEUTICĂ
Tratament
chirurgical
(adenomectomie)
Radioterapie
convenţională
externă

Analogi de
somatostatină
(SS)

Antagonişti ai
receptorului GH

COMENTARII
- cale transfenoidală
- la cei care obţin
remisiune terapeutică
(50%)
- aceasta se manifestă
tardiv
- acţionează la nivel
hipotalamo-hipofizar
inhibând selectiv receptorii
de SS
- se administrează în
recidive postoperatorii
- se pot prescrie şi
preoperator
- recomandat la cei fără
răspuns la terapiile
prealabile sau cu
intoleranţă la analogi de
somatostatin

EFICACITATE
Rezultate mai bune în
micro vs.
macroadenoame
- efecte iatrogene
frecvente mai ales la
nivelul parenchimului
hipofizar funcţional
- normalizare GH la 5070% cazuri
- fără efecte secundare
deosebite
- eficacitatea se
corelează cu durata
terapiei
- este eficace pe IGF1
- nu influenţează
volumul tumoral şi
secreţia de GH
- volumul tumoral se
monitorizează la 12 luni

Evoluție:
- netratată, evoluează în 15-20 ani spre hipertensiune intracraniană
(HIC) și exitus,
- depinde de momentul diagnosticării și al complicațiilor prezente la
acel moment,
- HIC evolutivă și cardiomiopatia umbresc prognosticul.
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GIGANTISMUL
Gigantismul se caracterizează prin creșterea în înălțime, depășind cu
20% media vârstei și sexului.
Clinic și biologic: evoluează asemănător acromegaliei.
Diagnostic diferențial:
- Cauză (genetică) constituțională
- Adolescență precoce ( maturare familială precoce)
- Pseudopubertate
- Hipertiroidism
- Gigantism cerebral Sotos
- Gigantism cu lipodistrofie
- Hipogonadism (Sindrom Kallman De Morsier, Sindrom
Klinefelter)
Tratamentul este același ca în acromegalie.

III.2.4. Adenomul cotricotrop (secretant de ACTH) sau boala
Cuching
Definiție: Boala Cushing este o afecțiune caracterizată printr-un exces
de ACTH care duce la hipercorticism.
Etiologie si epidemiologie:
Adenoamele secretante de ACTH reprezintă 10-15% din tumorile
hipofizare. Sunt responsabile pentru 70% dintre cazurile de sindrom
Cushing endogen. Celelalte cazuri sunt determinate de tumori cu secreție
ectopică de ACTH, adenoame suprarenaliene secretante de cortizol,
carcinoame suprarenaliene, hiperplazia glandelor suprarenale; foarte rar se
pot întâlni tumori cu secreție ectopică de CRH.
Adenoamele secretante de ACTH sunt microadenoame de dimensiuni
relativ mici, mai frecvente la femei decat barbați.
Diagnostic clinic. Hipercorticismul indus prin hipersecreţie cronică de
ACTH determină:
obezitate de tip „cushingoid” – predominant la nivelul faciesului,
toracelui şi abdomenului; membrele superioare şi inferioare sunt lipsite
de ţesut adipos, sunt subţiri şi cu atrofie musculară proximală,
faciesul este rotund, cu aspect de „lună plină”, roşu, vultuos,
vergeturi purpurii la nivelul flancurilor abdominale, fese, coapse, sâni,
echimoze care apar la traumatisme minime,
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hipertricoza,
amenoree la femei,
stări depresive sau alte tulburări psihice,
hipertensiune arterială.
Diagnostic de laborator și paraclinic:
ACTH ↑ şi Cortizol bazal ↑,
pierderea bioritmului nictemeral al ACTH-ului şi al Cortizolului,
cortizol liber urinar (în urina de 24 ore) ↑,
absenţa inhibării hipercorticismului la testul de frenare cu
Dexamethason.
Diagnosticul etiologic se stabileşte pe baza argumentelor clinice,
biologice, radiologice care permit distingerea unui hipercorticism determinat
de un adenom corticotrop (numit „Boala Cushing”), de cel determinat de un
adenom al corticosuprarenalei sau de o secreţie ectopică de ACTH-like.
La examen RMN se observă adenomul bazofil, care este un
microadenom hipofizar, majoritatea au un diametru ˂ 5 mm, iar
aproximativ jumătate nu sunt decelabile printr-un examen RMN cu
sensibilitate înaltă.
Cateterizarea sinusului pietros inferior:
- decelează adenoame hipofizare secretante de ACTH sub 2 mm,
- face diagnosticul diferențial cu tumori cu secreție ectopică de ACTH
care pot avea manifestări clinice și biochimice similare,
- se dozează ACTH-ul din ambele sinusuri pietroase inferioare, înainte
și după administrare de CRH, precum și din circulația periferică,
pentru evaluarea gradientului de concentrație.
Complicaţii:
predispoziţie crescută spre infecţii,
osteoporoza cu risc de fractură,
tulburări psihice – psihosindrom Cushing
hipokaliemie severă,
hipertensiune arterială sau diabet zaharat cu complicaţii,
flebite sau embolii pulmonare.
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Diagnosticul diferențial al sindromului Cushing ACTH - dependent
Tabelul 2: Diagnostic diferențial între boala Cushing și secreția extopică de
ACTH

Sex
Manifestări clinice

F˃B
Debutul insidios

Potasemie ˂ 3,3 µg/L
Cortizol liber in urina pe 24
ore
Nivel bazal de ACTH
Test de supresie cu
dexametazonă 1 mg, peste
noapte
Doza mică – 0,5 mg la 6 ore
Doza mare – 2 mg la 6 ore
Scăderea cortizolului liber
urinar cu ˃ 80%
Cateterizarea sinusului
pietros inferior
Bazal: Sinus
pietros/periferic
După stimulare cu CRH:
Sinus pietros/periferic

˂ 10%
Crescut

Secreție ectopică
de ACTH
Tumoră carcinoidă
pulmonară sau
abdominală
Cancer pulmonar
cu celule mici
Timom
B˃F
Debut brusc
Hiperpigmentare
Miopatie severă
75%
Crescut

Crescut discordant

Foarte ridicat

Cortizol ˃ 5 µg/dL
Cortizol ˂ 5 µg/dL
Microadenoame: 90%
Macroadenoame : 50%

Cortizol ˃ 5 µg/dL
Cortizol ˃ 5 µg/dL
10%

˃2

˂2

˃3

˂3

Etiologie

Tumoră hipofizară
secretantă de ACTH
Adenom hipofizar cu
origine în celule
corticotrope
Adenom plurihormonal

Evoluție, prognostic:
- dacă afecțiunea este tratată, prognosticul este foarte bun,
- în absența tratamentului, poate fi amenințător de viață.
Tratament:
1. Tratament neurochirurgical
În adenoamele ACTH-secretante terapia de primă intenţie este
tratamentul chirurgical - rezecţia selectivă transsfenoidală. Tumora este de
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obicei localizată în lobul anterior, este rezecată selectiv, iar ţesutul normal
este lăsat intact. Dacă tumora este prea mică pentru a fi localizată
chirurgical se efectuează hipofizectomie totală, în special la pacienţii care au
trecut de vârsta reproducerii.
Hipofizectomia totală a fost necesară la 10% dintre pacienţii cu boală
Cushing pentru corectarea hipercortizolismului.
În urma tratamentului chirurgical pot apărea: hemoragie, rinoree cu
scurgere de LCR, deficit vizual, infecţii şi diabet insipid permanent.
Hipopituitarismul apare doar la pacienţii la care s-a efectuat hipofizectomie
totală.
2. Radioterapia
Radioterapia convenţională a hipofizei se efectuează la pacienţii care
prezintă boală Cushing persistentă sau recurentă după microchirurgia
hipofizară. La aceşti pacienţi rata de remisiune este de 55-70% la 1-3 ani
după radioterapie.
3. Tratamentul medicamentos
Scopul terapiei medicamentoase este de a inhiba enzimele responsabile
de sinteza cortizolului. Preparatele utilizate sunt: Metyrapone,
Aminoglutetimid şi Ketoconazol.
Metyraponul şi aminoglutetimidul au fost terapia standard. Folosiţi în
combinaţie determină scăderea efectelor secundare. Sinteza de steroizi este
inhibată complet, fiind necesară substituţia prin terapie cu glococorticoizi.
Deoarece Aminoglutetimida stimulează enzimele hepatice, care degradează
Dexametazona, se recomandă ca terapie de substituţie hidrocortizonul.
Ketoconazolul, derivat imidazolic cu spectru antimicotic larg, inhibă
biosinteza steroizilor adrenali prin inhibarea enzimei citocromului P450.
Doza zilnică recomandată este de 600-1200 mg şi este folosită până la
normalizarea nivelului de cortizol plasmatic.
Efectele secundare ale acestor medicamente sunt de tip gastro-intestinal.
III.2.5. Adenoame nesecretante
Definiție: Adenoamele nesecretante, nonfuncţionale sunt denumite şi
adenoame cromofobe, fiind caracterizate prin absenţa unui sindrom clinic
bine definit şi prin nivele serice hormonale normale sau scăzute.
Etiologie și epidemiologie:
Adenoamele hipofizare nesecretante la diagnosticare sunt în general
macroadenoame, deoarece nu exista manifestări clinice pana in momentul
apariției efectelor compresive.
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Prin imunohistochimie s-a demonstrat ca adenoamele nesecretante au
originea in celulele gonadotrope. Aceste tumori secreta cantităţi foarte mici
de gonadotropine intacte (de obicei FSH), precum şi subunităţi α, LHβ şi
FSHβ izolate.
Clasificare: histopatologic, adenoamele nonsecretante se împart în:
adenoame „null cell” și adenoame „silent”.
Diagnostic clinic:
Majoritatea adenoamelor cromofobe sunt diagnosticate datorită efectului
de masă (cefalee şi tulburări vizuale) sau datorită simptomelor determinate
de hipopituitarism (insuficienţă tiroidiană, corticotropă şi mai frecvent
hipogonadism). Aceste tumori sunt mai frecvente la bărbaţi şi la femeile în
postmenopauză
Diagnostic paraclinic:
Creşteri uşoare ale nivelului seric al prolactinei (<200 µg/l) sunt
frecvente şi acest lucru reflectă compresia asupra tijei hipofizare. Deşi există
creşteri uşoare ale prolactinei serice, totuşi tumorile mari nu sunt
prolactinoame.
Examenul RMN cu gadolinium sau CT (Fig. 11 ) evidenţiază tumora.

Fig. 11. Adenom hipofizar cromofob, recidivat postoperator, extins în
sinusul sfenoidal şi cavernos.
(Cazuistica Clinicii de Endocrinologie Timişoara)
Tratamentul recomandat pentru tumora hipofizară nesecretantă este
cel chirurgical, în special prin abord transsfenoidal. Este necesară corectarea
tulburărilor produse prin compromiterea tropilor hipofizari (GH, LH, FSH,
TSH, ACTH), în măsura în care acestea există.
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III.2.6. Sindromul de hipofuncţie hipofizară
INSUFICIENȚA HIPOFIZARĂ A ADULTULUI
Definiție: este cauzată de tulburări de producere a unuia sau mai
multor tropi adenohipofizari. Disfuncția hipofizară poate fi o afecțiune
moștenită sau dobândită (frecvent), cauzată de efectul de masă al unei
tumori sau consecința unor leziuni vasculare sau inflamatorii.
Etiopatogenia insuficienței hipofizare (după L.J. Groot):
1. Hipopituitarism de origine hipofizară
- Boli neoplazice
- Leziuni vascular-ischemice
- Boli infiltrative
- Boli infectioase
- Hipofizita limfocitară autoimună
- Iatrogenă
- Idiopatică
2. Hipopituitarism de origine hipotalamică
- Boli neoplazice
- Boli infiltrative
- Traumatism cranioencefalic
- Anomalii de dezvoltare a liniei mediane
- Radioterapie craniană și nasofaringiană
- Deficit idiopatic al factorilor liberinici
3. Hipopituitarism de origine suprahipotalamică cu mediere
hipotalamică = patologie a neuromodulatorilor și neurotransmițătorilor,
constă în alterarea sistemului catecolaminergic sau opioid
Diagnostic clinic:
DEFICITUL CORTICOTROP (ACTH) determină:
astenie progresivă în cursul zilei spre seară,
hipotensiune arterială,
paloare,
anorexie,
căderea pilozităţii axilo-pubiene.
Spre deosebire de insuficienţa corticosuprarenală periferică, nu apar
melanodermie şi, datorită păstrării funcţiei mineralcorticoide, nici perturbări
ale concentraţiilor de Na+, şi K+, în afara situaţiilor de decompensare.
DEFICITUL GONADOTROP determină:
amenoree la femei,
absenţa pilozităţii sexuale,
tulburări ale funcţiei sexuale, sterilitate
51

DEFICITUL TIREOTROP determină un tablou clinic asemănător cu cel din
hipotiroidia periferică:
astenie, bradicardie,
infiltrare tegumentară cu creştere ponderală,
constipaţie,
bradipsihie, bradikinezie,
depresie.
DEFICITUL SOMATOTROP determină:
astenie fizică și psihică, fatigabilitate,
scăderea capacităţii de efort,
diminuarea masei musculare şi o creştere a adipozităţii viscerale.
Diagnosticul de laborator evidențiază:
ACTH ↓,
cortizolemie ↓,
cortizol liber urinar ↓.
estradiol ↓ la femei, testosteron ↓ la bărbaţi,
FSH ↓, LH ↓ şi absenţa stimulării la testul cu LHRH.
TSH ↓, FT4 ↓, FT3 ↓
GH↓,
absenţa răspunsului GH (<3 ng/ml) la testul de stimulare prin
hipoglicemie postinsulinică.
Evoluție, prognostic: orice agresiune poate duce la decompensare și
comă hipofizară, în cazul în care insuficiența hipofizară este globală.
Tratamentul insuficienţei hipofizare:
Tratament etiologic este obligatoriu, când e posibil.
Tratamentul substitutiv se face cu analogi sintetici ai glandelor
periferice. Ordinea introducerii substituţiei este precisă.
1. În primul rând se face substituţia pentru deficitul de cortizol cu
hidrocortizon (Cortef, Hidrocortone), 20-30 mg/zi. Doza zilnică se va
repartiza astfel: 2/3 dimineaţa (ora 7) şi o treime la orele 18 (conform
ritmului circadian de secreţie).
- În caz de stres (intervenţie chirurgicală, boală acută) se va creşte
doza de substituţie.
- Prednisonul şi mai ales, prednisolonul şi dexametazona sunt mai
puţin recomandate în tratamentul de substituţie de durată, având numeroase
variaţii individuale de absorbţie digestivă, metabolizare şi interferenţă cu
alte medicamente.
- Funcţia mineralocorticoidă este păstrată, nefiind necesară
suplimentarea lor.
2. Tratamentul pentru substituţia tiroidiană se face cu levo-tiroxină.
Dozele substitutive se cresc treptat ajungând la adulţi la 1,5-2 µg/zi şi la
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copii la 2-3 µg/kg/zi. Pentru vârstnici, cardiopaţi, comiţiali, perioada de
tatonare se prelungeşte şi dozele substitutive se cresc progresiv.
3. Deficitul de gonadotropi este tratat diferenţiat în funcţie de sex şi
vârsta pacientului.
Băieţii prepuberi vor fi sexualizaţi cu 100 mg testosteron/săptămână.
La bărbaţi se recomandă testosteron retard 400 mg/lună, testosteron
transdermic - plasturi de 2,5-5 mg/zi sau gel în aceleaşi doze zilnice, sub
controlul (clinic și ecografic) periodic al prostatei.
La femei se recomandă tratament substitutiv cu estro-progestative de
sinteză, producându-se astfel, cicluri artificiale: 1-2 mg 17β-estradiol/zi sau
estrogeni conjugaţi sau transdermal 0,05-0,1 mg/zi 20 zile/lună asociat în
ultimele 10 zile cu progestativ. Se poate asocia și DHEA. Pentru realizarea
fertilităţii, ca şi pentru inducerea pubertăţii, secvenţa terapeutică presupune
administrarea de gonadotrofine prin pompe de injecţie pulsatilă.
4. Tratamentul de substituţie pentru deficitul de GH se face cu
preparate de GH sintetic (cum ar fi Omnitrope).
NANISMUL HIPOFIZAR
Definiţie: insuficientă dezvoltare somato-staturală apărută în copilărie
din cauza deficitului de hormon somatotrop:
copii au la naştere greutate şi talie normală,
vârsta taliei < vârsta cronologică,
în timp viteza de creştere scade (1-3 cm/an), după vârsta de 3 ani
deficitul este mai vizibil,
curba individuală de creştere deviază de la medie spre orizontal,
morfograma: proporţia segmentară este păstrată=nanism armonic.
Etiopatogenie:
1. Defectul somatotrop congenital: s-au descris anomalii ale genei
GH-RH sau factori cis sau trans responsabili de reglarea genei GH care nu
au fost puşi în evidenţă în deficitul de somatotrop izolat.
2. În nanismul Laron: există o alterare a genei codante pentru
receptorul membranar de GH. S-a evidenţiat nanism genetic cu surditate,
existând deleţie a genei IGF-1.
3. Malformaţii, anomalii congenitale de morfogeneză.
4. Leziuni dobândite: craniofaringiom, leziuni infiltrative, infecţii,
traumatisme cranio-cerebrale, suferinţă neonatală.
5. Idiopatică.
Diagnostic clinic (Fig. 12):
facies mic, aspect de păpuşă,
tegumente faciale uscate, cu riduri fine, fără pilozitate,
mimica atestă depresie, inhibiţie,
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voce infantilă,
tegumente subţiri, cu desen vascular evident,
extremităţi mici, fine (acromicrie),
organe genitale hipoplazice, infantilism sexual, apariţia tardivă a
caracterelor sexuale secundare,
tulburări de termoreglare, sudoraţie minimă,
toleranţă la efort scăzută, fac uşor hipoglicemii, lipotimii.

Fig. 12. Nanism hipofizar: înălţime 131 cm
(Cazuistica Clinicii Endocrinologie Timişoara)
Diagnostic de laborator şi paraclinic:
Biologic:
hipoglicemie spontană ce duce la creşterea frecvenţei convulsiilor şi a
tulburărilor de comportament,
bilanţ azotat negativ, cu scăderea urinară a creatininei şi hidroxiprolinei,
lipide serice normale sau uşor crescute.
Radiologic:
vârsta osoasă întârziată faţă de vârsta cronologică, dar egală sau uşor
întârziată faţă de vârsta taliei,
raportul vârsta taliei/vârsta osoasă=0,75,
cartilaje de creştere deschise până la 20-30 ani,
sudarea cartilajelor de creştere este întârziată,
ţesut osos radiotransparent,
şa turcă mică sau balonizată, în funcție de etiologie,
pneumatizarea slabă a sinusurilor,
uneori calcificări supra/intraselare.
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Determinări hormonale:
GH bazal ↓(< 10 mU/ml),
determinarea concentraţiei integrate a GH pe 24 ore,
IGF-1 ↓ (< 0,5 u/ml),)
TSH↓ (48%), ACTH↓ (47%), FSH,LH↓ (52%),
determinarea proteinei de transport a GH (IGF-BP3),
determinarea Ac-anti –GH care sunt uneori pozitivi.
Teste de stimulare:
testul cu insulină presupune dozarea GH bazal şi după insulină 0,050,1UI/kgc iv: GH <10mU/ml = nanism.
→ glicemia scade cu 30% faţă de nivelul iniţial.
Pentru confirmarea diagnosticului se fac şi alte teste: testul cu glicină,
testul la somn, testul cu L-Dopa, testul la clonidină, testul la GH-RH,
testul la TRH.
Forme clinice:
Nanism cu deficit izolat de GH;
Deficit GH asociat cu alte insuficiente de tropi hipofizari;
Nanism hipofizar cu GH-RIA normal;
Nanism pseudo-hipofizar (Laron);
Deficit reversibil de GH.
Diagnosticul diferenţial:
Întârzierea constituţională a creşterii şi dezvoltării: GH=normal.
Nanism prin deprivare psihosocială: GH este mic, dar se normalizează
după remedierea noxei psihosociale.
Nanisme endocrine: hipotiroidie, pseudohipoparatiroidism, tulburări ale
metabolismului vitaminei D, sindrom Turner, diabet zaharat, boala
Cushing.
Nanism renal: GH normal, IGF-1 scăzut.
Boală celiacă.
Discondroplazii genetice.
Alte boli: carenţiale, cardiovasculare, pulmonare, hematologice cronice.
Tratament
Până în 1986 se utiliza tratament cu somatotrop uman, administrat s.c
sau i.m., seara.
În prezent, tratamentul se face cu:
GH sintetic/semisintetic obţinut prin tehnologie ADN recombinat:
— Doza utilizată este de 0,07-0,1 ui/kgc/zi.
— Preparate: Norditropin, Genotropin, Nutropin, Omnitrop.
— Cale de administrare: sc, im.
IGF-1 (în nanismul Laron) produs prin ADN recombinat.
Tratamentul trebuie început cât mai devreme. Dacă este început după
vârsta de 14 ani, are rezultate mediocre.
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III.2.7. Diabetul insipid (DI)
Definiţie: boală caracterizată printr-un sindrom poliuro-polidipsic
hipotonic secundar unui deficit complet/parţial de ADH, prin leziune
centrală hipotalamo-hipofizară sau lipsa de răspuns a rinichiului la ADH.
Clasificare:
1. Diabetul insipid central (neurogen):
prin leziuni hipotalamice şi ale tijei hipofizare care determină
diabet insipid permanent.
prin leziuni sub eminenta mediana care induc diabet insipid
tranzitoriu.
Cauzele diabetului insipid central (deficit de ADH):
Idiopatic familial: autozomal dominant.
Traumatic: chirurgical, accidental.
Tumoral:
→ Tumori primare: craniofaringiom, macroadenom hipofizar,
hamartom, meningiom, gangliocitom.
→ Tumori secundare: metastaze cu punct de plecare de la un
cancer de sân, pulmonar, limfom, carcinom invaziv
nazofaringian.
Infecţii: tuberculoză, meningoencefalită, lues.
Boli granulomatoase: sarcoidoză, histiocitoză, granulomatoză
Wegener.
Vasculare: apoplexie hipofizară, anevrism mai ales la nivelul
poligonului Willis, hemoragie intraventriculară şi subarahnoidiană.
Alte cauze: malformaţii congenitale, encefalopatie hipoxică.
Există un diabet insipid central familiar cu caracter autozomal cu debut în
copilărie. Cauza este determinată de un proces degenerativ ce afectează
neuronii magnocelulari hipotalamici.
2. Diabetul insipid nefrogen: - nivelul de ADH circulant este normal, dar
răspunsul renal la acţiunea hormonului este scăzut.
Cauzele diabetului insipid nefrogen (rezistenţa la ADH):
Afecţiuni renale cronice interesând zona medulară şi tubii contorţi:
PNC, IRC, rinichi polichistic, amiloidoză, boală Sjögren.
Tulburări electrolitice: hipercalcemie, hipopotasemie.
Medicamente: litiu, amfotericina B, colchicina.
Anomalii dietetice: regim hiposodat prelungit, carenţă în aportul
proteic.
Diabetul insipid nefrogen congenital (rar): deficit de răspuns la
ADH.
Familial (recesiv x-linkat).
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Diagnostic clinic:
Simptomele apar brusc în diabetul insipid central şi treptat se instalează
în forma nefrogenă câştigată.
Este caracteristic sindromul poliuro-polidipsic.
Poliuria:
este permanentă (diurnă și nocturnă),
urina este incoloră,
volumul urinar este crescut (DI minor= 4- 5 l, DI mediu= 6-10 l, DI
major>10 l),
poliuria prelungita poate determina hidronefroză bilaterală.
Polidipsia: sunt preferate lichidele reci; cantitatea de lichide ingerate
este egală cu diureza.
Tabloul clinic este completat uneori de simptomele proprii procesului
patologic ce a produs boala: tulburări vizuale, cefalee, anorexie sau bulimie,
amenoree, sterilitate.
Diagnostic de laborator si paraclinic:
1. Determinarea nivelului plasmatic al ADH-ului, are valoare
diagnostică în condiții de restricție hidrică,
2. Răspunsul tisular si metabolic al scăderii ADH:
densitatea urinară < 1005,
osmolaritatea urinară < 200mOsm/kg H2O,
osmolaritatea plasmatică crescută sau normală,
clearance-ul apei libere pozitiv,
3. Teste dinamice:
Testul restricţiei hidrice: dimineaţa după ce pacientul a urinat, se
interzice orice aport hidric. Se determină volumul urinar, osmolaritatea şi
densitatea urinară la fiecare oră. Daca apar semne de deshidratare sau
pacientul a pierdut 5% din greutatea iniţială se opreşte testul.
În diabetul insipid, urinile rămân diluate, densitatea şi osmolaritatea
urinară rămân scăzute.
În potomanie, volumul urinar, osmolaritatea şi densitatea urinară se
normalizează.
Testul la ADH: permite diagnosticul diferenţial între DI neurogen şi
DI nefrogen. Se administrează un preparat de hormon antidiuretic
(Adiuretin, Minirin). In DI central diureza se normalizează, în DI nefrogen
diureza este mare, densitatea urinară este<1005.
Testul la nicotina: permite diagnosticul diferenţial între DI şi
potomanie. Fiziologic nicotina stimulează nucleul supraoptic şi eliberează
ADH.
Testul la diuretice: hidroclorotiazida se foloseşte pentru
diagnosticul şi tratamentul DI nefrogen.
Prin administrarea diureticului trei zile consecutiv în DI nefrogen, fluxul
renal se modifică, implicit diureza se reduce.
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4. Consult oftalmologic: fund de ochi, câmp vizual în cazul
etiologiei tumorale
5. CT/RMN sau radiografie de şa turcă pentru decelarea leziunilor
organice hipotalamo-hipofizare
Forme clinice:
DI parţial – mai există rezervă de ADH;
DI indus (potomania);
DI autoîntreţinut (după DI tranzitoriu);
DI mascat: carenţă de cortizol, atingerea centrului setei;
Diagnosticul diferenţial:
Tulburări ale ingestiei sau eliminării de apă:
→ ingestie excesivă de apă: polidipsie psihogenă, boală hipotalamică,
polidipsia indusă de medicamente;
Tulburări primare ale absorbţiei renale de solvaţi (diureză osmotică):
diabet zaharat, pielonefrită cronică, administrare de: manitol, glucoză,
NaCl.
Tratament
Etiologic;
Hormonoterapie de substituţie:
→ Tanatul de vasopresina:
— sol uleioasa, sc/im, doza=2,5 u/48h;
— contraindicat la gravide;
— reacţii adverse: abcese prin iritaţie locală, spasme musculare.
→ Vasopresina apoasa - sc/im, doza=5-10 u:
— efectul antidiuretic durează 3-6 h;
— indicată la pacienţi în stare de inconştienţă.
→ Desmopresina (1,3-acid mercaptopropionic-desamino-8D-argininvasopresina-DDAVP):
— tratamentul de elecţie în DI central;
— are efect antidiuretic prelungit 12-24 h;
— 1tb= 0,1 mg/0,2 mg sau 1f=2ml cu un conţinut de 4 µg/ml sau
spray (0,1-0,2 ml);
— se administrează în mod obişnuit în 3 prize.
Alte medicamente:
— Diuretice tiazidice 500-1000 mg/zi ( în DI nefrogen);
— Clorpropamida (Diabinese 250-500mg/zi, risc hipoglicemic) în
DI central parțial;
— Clofibrat (Lipavlon) 3x375 mg/zi în DI central parțial;
— Carbamazepin (Tegretol) 200-600 mg/zi în DI central parțial.
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III.2.8. Sindromul secreţiei inadecvate de ADH (SIADH)
Definiție: producția excesivă de ADH duce la o reabsorbție exagerată
de apă în tubii colectori cu scăderea diurezei, creșterea natriurezei (,,fuga
sodată urinară”), creșterea osmolarității urinare, scăderea osmolarității
plasmatice, hiponatremie de diluție.
Cauzele principale ale SIADH:
I. Producție hipotalamică excesivă de ADH
1. Boli neuropsihice : infecțioase ( meningită, encefalită), vasculare (
tromboză, hemoragie), tumori, psihoză, porfirie, sarcoidoză
2. Cauze medicamentoase : diuretice, antineoplazice, antipsihotice,
bromocriptină
3. Status postoperator
4. Vărsături severe
5. Boli pulmonare: pneumonie virală, bacteriană, micotică; abces
pulmonar; tuberculoză; astm; atelectazie
6. Boli ale peretelui toracic: traumatisme, zona zoster
7. Idiopatic
II. Producție ectopică de ADH : carcinom bronșic, duodenal,
pancreatic; neuroblastom olfactiv
III. Potențare a efectelor ADH-ului : clorpropamidă, carbamazepină,
ciclofosfamidă, tolbutamidă
IV. Administrare exogenă de ADH : ADH sau analogi; oxitocină
Clinic, simptomatologia este determinată de:
- intoxicația cu apă,
- intensitatea hiponatremiei și viteza de instalare,
- vârsta bolnavului,
- boala de bază.
Dacă Na = 120-115mEq/l ----- grețuri, vărsături, anorexie, dureri
abdominale, cefalee, tulburări de personalitate
Dacă Na = 110 mEq/l ----- areflexie, reflex palmar flexor bilateral, vertij
Dacă Na = 100 mEq/l ----- obnubilare, convulsii, comă, moarte
-

Diagnostic:
hiponatremie ( < 135 mEq/l)
hipoosmolaritate plasmatică ( < 275 mOsmol/l)
hiperosmolaritate urinară ( > 300 mOsmol/l)
hipernatriurie ( > 20 mEq/)
creatinină, acid uric, hematocrit, proteine totale ↓, în prezența unei
funcții normale renale, tiroidiene, hepatice, suprarenaliene
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- proba de încărcare hidrică ( normal 65-85% din volumul hidric
administrat se elimină în primele 4-5 ore, pe când în SIADH
volumul hidric ingerat se elimină sub 40% în primele 5 ore)
Diagnostic diferențial:
- hiponatremie izotonică din hiperlipidemie și hiperproteinemie
- hiponatremia hipertonică din hiperglicemie, infuzie de manitol
- hiponatremia hipotonă din diaree, nefropatie interstițială cu pierdere
de sare, hipotiroidism, deficit de glucocorticoizi, insuficiență
cardiacă congestivă, ciroză hepatică, sindrom nefrotic.
-

Tratament:
restricție de lichide
tratarea leziunilor organice care produc SIADH
utilizarea medicamentelor care se opun eliberarii de ADH (
difenilhidantoină, demeclociclina, sărurile de litiu, uree, antagoniști
sintetici ai ADH-ului)

III.2.9. Forme clinice particulare de insuficienţă globală
hipofizară a adultului

Sindromul Sheehan și boala Simmonds
În 1914 Simmonds descrie o stare caşectică, însoţită de tulburări trofice
şi o involuţie a aparatului sexual, în legătură cu o insuficienţă globală a
lobului anterior al hipofizei, instalată după o naştere patologică, cu
hemoragie mare, ce a dus la necroza hipofizei.
Sheehan (1938) arată ca necroza hipofizei nu duce în mod obligatoriu la
caşexie, o mare parte din cazuri se manifestă sub formă atenuată, forma pe
care el a descris-o şi care este cunoscută sub denumirea de sindrom
Sheehan.

Sindromul Sheehan
Etiologie: necroza hipofizei apare cel mai frecvent postpartum, la o
naştere dificilă, cu pierdere mare de sânge şi colaps vascular.
Diagnostic clinic:
Această afecţiune se descrie la femeile care au avut naşteri dificile, cu
hemoragii şi colaps vascular. Primul semn care atrage atenţia este lipsa
instalării secreţiei lactate, apoi mai târziu apare al doilea semn, amenoreea.
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Ca o consecinţă a gonadotropilor hipofizari scăzuţi şi a carenţei de hormoni
sexuali, apar fenomenele de desexualizare; căderea părului axilar şi pubian,
involuţia tractului genital şi tulburări de dinamică sexuală (indiferenţă
sexuală şi frigiditate).
După perioada de debut, urmează o perioadă intermediară care poate să
dureze mai mulţi ani în care se constituie fenomenele de desexualizare,
perioadă în care mai apar şi alte tulburări, uneori greu de interpretat:
anorexia, scăderea ponderală, astenia fizică şi psihică, modificarea
caracterului. Existenţa unor tulburări trofice îndreaptă atenţia către o
suferinţă hipofizară; uşoară infiltraţie a pielii, depigmentarea tegumentelor
şi a areolelor mamare,ca şi a altor zone care normal sunt pigmentate (labiile
mari), cianoza extremităţilor, căderea părului sexual, subţierea marginii
externe a sprâncenelor şi atrofia sânilor.
Tabloul clinic poate îmbrăca aspecte variate, după predominanţa
insuficienţei glandelor periferice. Aspect predominant hipotiroidian, cu
tulburări trofice pronunţate ale tegumentelor şi fanerelor de tip mixedematos
cu funcţia tiroidiană prăbuşită, dar cu lipemie şi colesterolemie normale sau
scăzute. Aspect predominant de insuficienţă corticosuprarenală cronică:
hipotensiune, astenie, paloare (lipsă de ACTH şi MSH) şi semne de
laborator caracteristice. Mult timp bolnavele sunt etichetate ca mari
anemice, dar terapia de substituţie cu fier nu dă rezultate.
Evoluţie: După ani de zile, aproximativ o treime din cazuri, trec la
forma majoră de caşexie hipofizară.

Caşexia hipofizară - Boala Simmonds
Este faza tardivă şi severă a insuficienţei anterohipofizare globale. Apare
în aceleaşi condiţii etiologice ca şi boala Sheehan, deosebirea constă în
gradul şi extinderea leziunilor: sindromul Sheehan este cauzat de o necroză
pură hipofizară, în boala Simmonds pe lângă necroza hipofizară apar şi
leziuni extinse la nivelul hipotalamusul.
Diagnostic clinic:
Debutul este asemănător cu sindromul Sheehan (lipsa instalării secreţiei
lactate, urmat în timp de amenoree şi fenomene intense de desexualizare).
Ca simptome importante şi precoce apar: anorexia totală cu pierdere
ponderală marcată (1-5 kg/luna). În perioada sa terminală, caşectică, slăbirea
este extremă (20-30 kg),cu aspect scheletic. Pielea este uscată, atrofică, de
culoare ciroasă, faţa ridată senil, părul cade de pretutindeni, iar cel care
rămâne se albeşte, unghiile se rup şi dinţii cad. Pulsul este bradicardic,
hipotensiune arterială, permanentă senzaţie de frig, căreia îi corespunde o
hipotermie variabilă. Tulburările genitale sunt constante şi se instalează
rapid: amenoree, atrofie a tractului genital şi dispariţia apetitului sexual.
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Funcţia renală poate fi compromisă iar din punct de vedere nervos se
constată: astenie fizică şi psihică, mişcările sunt lente, leneşe, adesea
dureroase, apatia, indiferenţa hipersomnia devin permanente.
Diagnostic de laborator
Trădează o insuficienţă pluriglandulară secundară insuficienţei
anterohipofizare şi aceste tulburări sunt caracteristice celor două forme
clinice (b. Sheehan si b. Simmonds).
1. Insuficienţa hipofizară
Dozarea directă a hormonilor hipofizari – PRL, GH, TSH, ACTH, FSH,
LH relevă valori scăzute, direct proporţional cu gradul leziunii.
2. Insuficienţa corticosuprarenală:
prăbuşirea valorilor ACTH,
cortizolemie scăzută (dozată dimineaţa la ora 7),
proba de stimulare cu ACTH sau produşi similari (Synacthen,
Cortrosyn) cu dozarea de cortizol plasmatic induce dublare/
triplare a valorile bazale. Testul este pozitiv pentru leziune
secundară corticosuprarenală.
Testul cu Metopiron cu dozarea, înainte şi după, a 17hidroxicorticosteroizilor urinari (17-OH) este negativ,
evidenţiind absenţa rezervelor de ACTH endogen.
3. Insuficienţa tiroidiană:
dozarea T3, T4, TSH, PBI au valori scăzute,
radioiodocaptarea la 2 si 24 ore este scăzută.
Testul Querido- de stimulare cu TSH- duce la creşterea valorii
bazale a hormonilor tiroidieni circulanţi făcând diagnosticul
diferenţial între leziunea primară şi cea centrală, în favoarea
acesteia.
4. Insuficienţa gonadică
dozarea estrogenilor plasmatici (femeie), testosteronului
plasmatic (bărbat), 17-CS urinari, au valori scăzute.
Dintre tulburările metabolice nespecifice notăm: anemie hipocromă,
hipoglicemie cu toleranţă crescută la încărcarea cu glucoză orală, hipolipemie, hipocolesterolemie, aclorhidrie gastrică, iar ionograma sanguină
evidenţiază Na scăzut şi K crescut ca în boala Addison.
Examenul radiologic relevă şa turcă de aspect normal; în caz tumoral
este mărită de volum.
Diagnosticul pozitiv
Naşterea patologică, cu hemoragie şi colaps vascular, urmată de
neinstalarea lactaţiei, amenoree, tulburări trofice tegumentare şi ale
anexelor, involuţia tractului genital şi desexualizare. Este confirmat prin
explorările de laborator.
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Diagnostic diferenţial
Caşexiile organice - stenoză pilorică, sindrom de malabsorbţie etc. în
care nu apare fenomenul de desexualizare.
Anorexia mentala, afecţiune psihiatrică, nu este legată de incidente
puerperale sau de leziuni evidente hipofizare; este mai frecventă între
vârstele de 15-25 de ani, eliminările hormonale sunt aproape normale, nu
apar: epilare axilo-pubiană şi fenomene de desexualizare.
Boala Addison (insuficienţă corticosuprarenală periferică), se
manifestă cu cortizol plasmatic scăzut şi cu răspuns negativ la stimularea cu
ACTH şi cu hiperpigmentarea tegumentelor şi mucoaselor.
Mixedemul (insuficienţă primară a tiroidei), prezintă colesterol şi
lipide crescute. Funcţia tiroidiană nu se ameliorează la stimularea cu TSH,
în schimb TSH-ul plasmatic este foarte crescut şi răspunsul hipofizar la
TRH este exagerat.
Evoluţia
Evoluţia caşexiei hipofizare este lentă şi progresivă, moartea poate
surveni în 5-6 ani printr-o infecţie intercurentă. Tratamentul hormonal
ameliorează aceste perspective.
Patogenia bolii Sheehan şi Simmonds
Necroza hipofizară postpartum – condiţii patogenice principale:
involuţia fiziologică a hipofizei postpartum (hipofiza este
hipertrofiată în perioada de sarcină).
colapsul vascular este produs prin hemoragie genitală. Acest factor
reduce debitul circulator hipofizar, precipită involuţia hipofizei şi
chiar necrozarea sa.
În boala Sheehan se produce o necroză pură a hipofizei anterioare care
se însoţeşte de insuficienţă pluriglandulară. În boala Simmonds, pe lângă
necroza hipofizei anterioare, mai apar şi leziuni hipotalamice, de unde
rezultă evoluţia mai rapidă şi mai severă.
Tratamentul
Tratamentul profilactic
urmărirea sarcinilor distocice şi îndrumarea lor la timp pentru naştere
într-un serviciu specializat.
intervenţia rapidă pentru oprirea hemoragiilor şi infecţiilor
postpartum şi corectarea şocului hipovolemic.
Tratamentul patogenic
Este un tratament substitutiv plurihormonal. Se corectează în primul
rând insuficienţa corticosuprarenală fiind cea mai primejdioasă, cu
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25-40 mg hidrocortizon/zi sau 1-3 tablete prednison a 5 mg/zi. Aceste
doze vor fi de 3-8 ori mai mari în caz de boli intercurente sau
suprasolicitare fizică.
ACTH-ul obişnuit, dar mai ales cel retard, în administrare a câte 50
UI/zi, 10 zile/lună, previne atrofia corticosuprarenalei şi intervine în
corectarea sindromului anemic.
În administrarea substitutivă de cortizonice se ţine seamă de ritmul
nictemeral, doza cea mai mare se administrează dimineaţa şi a doua la
prânz.
Funcţia tiroidiană este substituită prin administrare de hormoni
tiroidieni.
Insuficienţa gonadică se corectează cu hormoni sexuali: estrogeni
sintetici (etinilestradiol), pe cale orală în administrare continuă, 2-3
tablete/zi. Contraceptivele estroprogestative sunt recomandabile.
Hormonii sexuali previn atrofia tractului genital şi menţin instinctul
sexual.
Tratamentul de substituţie hormonală trebuie urmat toată viaţa.
Tratamentul igieno-dietetic
Constă în regim bogat caloric, cu conţinut mare în glucide, proteine şi în
vitamine. Bolnavul trebuie să evite: eforturile fizice, expunerea la frig şi
infecţiile. În perioadele de decompensare se impun perfuzii cu soluţii glucosaline şi hemisuccinat de hidrocortizon.
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Cap. IV. TIROIDA
IV.1. Generalităţi
Tiroida este o glandă acinară, cu structura alveolară, nonductală, de
greutate cuprinsă între 10-25 grame, în formă de fluture, compusă din 2 lobi,
drept și stâng, uniți prin istm, cu un lob piramidal accesoriu, situată în
regiunea cervicală, anterior traheei, cu marginile posterioare atingând
esofagul. Începe cranial, în dreptul cartilajului tiroidian (sub proeminența
laringială) și se extinde inferior până la inelul traheal 5 sau 6. Demarcarea
posterioară, raportată la corpii vertebrali cervicali este dificilă, din cauza
mobilității tiroidiene odată cu deglutiția.
Din punct de vedere histologic, tiroida este formată din lobi separați, ce
conțin foliculi, cu o structură stromală vasculară și conjunctivală marcată.
Central, fiecare folicul conține un material fluid, acidofil, numit coloid.
Foliculii sunt delimitați de un strat de celule epiteliale cuboidale/columnare
sau scuoamoase, în funcție de starea funcțională a tiroidei.

Fig. 1. Structura tiroidiană foliculară
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Embriologie
Tiroida este prima glandă endocrină care se formează în embrionul
uman, începând cu ziua 24 după fertilizare, apărând la nivelul pliului
faringelui primordial, între tuberculum impar și copula. Locul de origine
persistă la baza limbii, sub numele de foramen cecum. De la acest nivel se
formează ductul tireoglos, care asigură pasajul de migrare al tiroidei, de la
baza limbii către poziția finală, pretraheală. Tiroida migrează de la baza
limbii către regiunea cervicală anterioară, prin fața faringelui, ventral de
osul hioid și cartilajele laringiene. După ce tiroida ajunge în poziția finală,
ductul tireoglos suferă un fenomen de involuție. Persistența acestuia este
rară și facilitează o patologie specifică.
Vascularizația este asigurată de arterele tiroidiene superioare (ramuri ale
carotidei comune) respectiv inferioare (ramuri ale trunchiului brahiocefalic).
De la nivelul acestora, o serie de arteriole și capilare se ramifică în
totalitatea structurii tiroidiene, la granița foliculilor tiroidieni. Inervația este
asigurată de la nivelul ganglionului simpatico-cervical mediu și inferior.
Funcția secretorie este asigurată de 2 tipuri de celule: celulele foliculare,
responsabile pentru secreția hormonilor tiroidieni, T3 și T4, respectiv
celulele parafoliculare, situate în afara structurilor foliculare, responsabile
de secreția Calcitoninei.
Hormonii tiroidieni: Secreția hormonilor tiroidieni, hormoni aminici,
se desfășoară integral la nivel folicular tiroidian, având ca și substrat
indispensabil IODUL, cu proveniență strict exogenă și Tiroglobulina, de
proveniență strict endogenă.
Etapele hormonosintezei tiroidiene:
1. Transportul activ al iodului, de la nivelul fluxului sanguin general,
prin membrana bazală a celulei foliculare, proces activ determinat de
simporterul sodiu-iod (NIS = Natrium-iodine symporter).
2. În interiorul celulei foliculare tiroidiene, iodul anorganic este oxidat,
cu transportul prin membrana apicală, spre interiorul foliculului
tiroidian, la nivelul coloidului. Oxidarea se face sub acțiunea unei
enzime specifice, tiroperoxidaza.
3. Organificarea: La nivelul coloidului iodul se fixează pe resturile
libere de tirozil, de pe suprafața molecule de Tiroglobulină. Fiecare
rest tirozil are 2 situsuri potențiale de legare pentru iod. Legarea
iodului de resturile de tirozil se numește iodinare (iodinarea
Tiroglobulinei). De menționat că acest proces se desfașoară pe
suprafața moleculelor de Tiroglobulină.
= 1 IODID + TIROZIL = MONOIOD tirozina = MIT
= 1 IODID + 1 IODID + TIROZIL = DIIOD tirozina = DIT
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4. Tirozinele (MIT și DIT) se cuplează între ele pentru a forma
Tironinele:
= Monoiod-tirozina + Diiod-tirozina = Triiodo-tironina = T3
= Diiod-tirozina+ Diiod-tirozina = Tetraiodo-tironina = T4
Cuplarea se desfașoară tot la nivelul suprafeței moleculelor de
Tiroglobulina.
5. Sub stimularea TSH, ori de căte ori este nevoie, apare procesul de:
• Proteoliză, cu desprinderea moleculelor de T3 și T4 de pe
suprafața Tiroglobulinei, respectiv de la nivelul coloidului
• pinocitoză, cu înglobarea acestora în vacuole secretorii
• transportul vacuolelor secretorii, prin celula foliculară tiroidiană,
către membrala bazală
• eliminarea T3 și T4, produșii finali de secreție, la nivelul membranei bazale în capilarele tiroidiene și, de aici, în circulația
sistemică.
6. Tirozinele și tironinele neutilizate sunt recaptate, deiodinate, cu
reutilizarea atât a iodului cât și a resturilor tirozil.
7. Intratiroidian, există de asemenea un proces de deiodinare activă, de
transformare a T4 în T3, hormonul tiroidian mai activ.
8. După eliberarea în circulația sistemică, T4, produsul preferențial de
secreție tiroidian, se transformă în T3.
Triiodotironina (T3) este hormonul tiroidian activ la nivel celular,
provenind din T4, prin pierderea unei molecule de iod (deiodinare):
Extratiroidiană

T4

T3

ACTIVARE 1 deiodinaza

SNC

T4

T3

ACTIVARE 2 deiodinaza

Placenta

T4

rT3

DEZACTIVARE 3 deiodinaza

Cantitativ, produsul major al secreției tiroidiene îl reprezintă tiroxina,
urmată de triiodotironină. Acestea sunt sintetizate și apoi stocate la nivel
tiroidian, ca parte a unei molecule mai mari, tireoglobulina, care este
degradată pentru a elibera, cele două iodotironine (T4 și T3), într-un raport
preferențial al T4 de până la 10-20 de ori mai mare.
Pentru ca această succesiune de etape să fie posibilă, câteva elemente
sunt indispensabile:
•
Iodul = nu este produs direct în corpul uman, tiroida bazându-se
strict pe aportul exogen alimentar. Sursele naturale de iod sunt: apa, sarea
iodată, conservanții alimentari pe bază de sare, lactatele, alimente ce conțin
produse antibacteriene iodofore, coloranți alimentari, peștele marin, fructe
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de mare. Recomandările actuale ale OMS, legate de aportul minim zilnic de
iod sunt următoarele:
- adulți
150 mcg iod
- sarcină
250 mcg iod
- alăptare
250 mcg iod
- sugari și copii
90-120 mcg iod
Un aport mediu mai mic de 50 mcg/zi este considerat insuficient pentru
a susține sinteza și secreția hormonilor tiroidieni.
•
NIS = transportorul transmembranar al iodului, ce asigură o
concentrare exagerată a iodului intratiroidian, la nivel coloidal, de 30-40 de
ori mai mare comparativ cu concentrația iodului la nivel plasmatic sistemic.
Activitatea simporterului este dependentă de comanda TSH.
•
Tiroglobulina (Tg) = este o globulină produsă direct de celulele
foliculare tiroidiene, sub influența TSH, la nivelul reticulului endoplasmatic
rugos, glicozilat la nivelul aparatului Golgi, încorporat în vezicule și
excretat prin membrana apicală, la nivelul coloidului. Fiecare moleculă de
Tiroglobulină exprimă la suprafața sa 140 de resturi tirozil.
Capilar

Membrană
Bazală

Membrană
apicală

Na +

Na+

I-

I-

Coloid

I-

+ TG-Tirozil

TG- MIT/DIT
Celula foliculară

TG – T3/T4

Fig. 2. Circuitul iodului în celula foliculară tiroidiană
•
•

Caracteristicile hormonilor tiroidieni:
fracția nelegată, liberă, responsabilă de efectele biologice este
reprezentată de 0,03% din T4 respectiv 0,3% din T3.
circulă legați de proteinele transportoare, în proporție covârșitoare:
Globulina transportoare a tiroxinei - TBG = 70%, Transtiretina =
15-20%, Albumina 15-20%. Fracția legată asigură: prelungirea timpului
de înjumătățire, reglează fracția liberă de hormoni, respectiv
condiționează rata clearance-ului metabolic.
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Cea mai importantă globulină transportoare, TBG, este secretată la nivel
hepatic, cu concentrația plasmatică influențabilă de o serie de condiții
fiziologice și patologice. Cunoașterea acestora este indispensabilă în
interpretarea corectă a statusului hormonilor tiroidieni.
Tabelul 1. Condiții sistemice ce afectează concentrația plasmatică a TBG
Creșterea TBG

Scăderea TBG

Sarcină

Androgeni sistemici

Estrogeni sistemici: anticoncepționale/ Glucocorticoizi
substituție hormonală de menopauză
Tumoră secretantă de estrogeni

Danazol = antiandrogen

5 Fluorouracil

L Asparaginaza

Porfirie acută intermitentă

Sd nefrotic
Boală cronică de rinichi
Insuficiență hepatică cronică
Malnutriție
Sd. Cushing
Acromegalie

Salicilat, Fenitoină, Furosemid dislocă T3 și T4 de la nivelul TBG.
Efectele sistemice ale hormonilor tiroidieni, T3 și T4:
mediate prin activarea receptorilor specifici = receptori
genomici/intranucleari, prezenți în marea majoritate a celulelor
directe, nongenomice, prin efect enzimatic
o protein mitocondriale
o transportul intracelular al glucozei
o ATP-aza Calciu dependentă
o Adenilat ciclaza
Putem sumariza efectele sistemice ale hormonilor tiroideni după cum
urmează:
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Tabelul 2. Efectele hormonilor tiroidieni
NIVEL
Metabolism
bazal
Metabolism
glucidic

Metabolism
proteic
Metabolism
lipidic
Metabolism
calciu
Metabolism Iod
Imunitate
Cardiovascular

Pulmonar
Hematopoeză
Gastrointestinal
Schelet
Tegumente
Neuromuscular

Endocrin
Dezvoltare fetală

EFECT
Stimularea directă a activității mitocondriale
Efect calorigen
rata metabolismului bazal
absorbția intestinală
consumul periferic
glicogenoliza hepatica
gluconeogeneza
sensibilitatea la insulină
sinteza proteică (doze mici)
degradarea proteică (doze mari)
Lipogeneza
sinteza trigliceridelor
clearence-ul hepatic al LDL
Facilitează diureza
Pierderile urinare/fecale de Ca
Facilitează turnoverul osos
Controlat aproape în exclusivitate de tiroidă prin
simporterul Na/Iod
sinteza IgG
Inotropism, fracția de ejecție
Cronotropism
sensibiltatea la androgeni
Menține capacitatea de răspuns la hipoxie/hipercapnie
funcția mușchiului respirator
Eritropoetina /eritropoeza
facilitează disocierea O2 de Hb
motilitatea digestivă
Turnoverul osos
Asigură troficitatea fanerelor
Dezvoltarea normală a SNC
Condiționează contracția/relaxarea musculară
Echilibrul emoțional
Funcționarea normală a gonadostatului
facilitează metabolismul glucocorticoizilor
Susține dezvoltarea creierului
Susține creșterea/maturarea osoasă
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Controlul funcției tiroidiene
Controlul funcției tiroidiene este parte a sistemului neuroendocrin, pe
axa hipotalamo-hipofizo-tiroidiană (Fig. 3).
Hipotalamus

-

TRH

SST
+

Hipofiză

-

TSH
+ -

Tiroidă

T3, T4
Fig. 3. Controlul neuroendocrin al glandei tiroide

2 EVALUAREA TIROIDIANĂ
Indiferent de tipul patologiei tiroidiene, evaluările utilizate sunt
următoarele:
• Funcționale
• Teste dinamice: stimulatorii și inhibitorii
• Imunologice: Anticorpi anti TPO, anti Tg și anti receptor TSH
• Tumorale
• Morfologice: ecografie, tomografie, RMN
• Morfo-functionale: Scintigrafe
• Puncție cu ac fin
• Scala simptomelor clinice
• Evaluare moleculară
Investigații funcționale: TSH, TT4, TT3, TBG, FT4, FT3, FT4i, FT3i,
precursori și produși de degradare.
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a) TSH
Determinarea TSH reprezintă una dintre evaluările de bază în
patologia tiroidiană, fiind utilizat în:
1. screeningul diagnostic pentru disfuncțiile tiroidiene, în prezența unor
minime simptome ce sugerează acest lucru,
2. screeningul neonatal al nou-născuților în ziua 3-a de viață,
3. monitorizarea terapiei de substituție, la pacienții cu hipotiroidism,
4. evaluarea vindecării pacienților cu hipertiroidisim tratat,
5. evaluarea glandei hipofize,
6. analiza în profilul standard de infertilitate feminină,
7. screening populațional, recomandat după vârsta de 35 de ani, tot la 5
ani.
Limita utilizării TSH ca analiză unică de screening este patologia
hipofizară, care determină anomalii ale TSH-ului independente de patologia
tiroidiană periferică.
Evaluarea TSH se face împreună cu dozările hormonilor periferici,
pentru a putea avea o imagine mai clară asupra activității hipotalamohipofizare.
Este de reținut că dozările hormonale surprind un moment al funcționării
tiroidiene:
- de scurtă durată (dozările T3 și T4),
- respectiv de durata mai lungă (4-5 săptămâni), retroactiv, pentru
dozarea TSH.
Limitele TSH:
= limita inferioară a normalului este general acceptat ca fiind 0,3-0,4mUI/L,
= limita superioară este supusă controverselor:
Optim pentru femeile în perioada procreativă = 2,5 – 3 mUI/L
La vârstnici, pragul valorii TSH suficient și sigur, în contextul terapiei
de substituție, este de circa 6-7 mUI/L.
În cazul copiilor, valorile de referință ale TSH sunt variabile, dependente
de vârsta copiilor:
1. în primele 30 de minute de la naștere, apare o creștere fiziologică a
TSH, ce poate atinge valori de pana la 70 mUI/L și care persistă cel
puțin 24 de ore;
2. în primele zile de viață valoarea TSH revine la normal, sub 10
mUI/L;
3. fereastra optima de screening a hipotiroidismului congenital este
reprezentata de primele 48-72 de ore;

72

4. în săptămânile 2-6 de viață, valorile normale ale TSH sunt
considerate de 1.7-9.1 mUI/L
5. după perioada neonatală, valorile normale ale TSH sunt mai mici de
6 mUI/L.
6. Adolescenții obezi pot avea valori suboptimale ale TSH (de până la
7 mUI/L) fără a avea semnificația unei hipotiroidii sau a unei
afecțiuni tiroidiene.
Valoarea TSH poate fi modificată în absența unei patologii tiroidiene
sau hipofizare reale.
În cazul în care evaluarea TSH se face la pacienți internați, cu patologie
metabolica severă sau hipotalamo-hipofizară, valorile TSH pot fi
modificate, în absența unei patologii tiroidiene active, reprezentând o
adaptare a organismului la stările de hipometabolism.
Tabelul 3. Substanțe care alterează valoarea TSH în absența unei patologii
reale
Creșterea TSH
Iod
Litiu
Antagoniști dopaminergici
Agenți blocanți ai domaninei
Inhibitori L-Dopa
Blocanți de receptori histaminici H1
Antiestrogenici
Spironolactona
Amfetamine

Scăderea TSH
Hormoni tiroidieni
Agoniști dopaminergici
L-Dopa
Cabergolin, Bromocriptin
Acid fusaric
Blocanti adrenergici
Antagonisti serotoninici
Glucocorticoizi
Hormon de creștere
Somatostatina
Octreotid
Opiacee
Clofibrat
Biotina

b) TT3, TT4
Nivelele totale ale hormonilor tiroidieni, triiodotironina totală (TT3) și
tetraiodotironina totală (TT4) se utilizează rar, nivelul lor fiind dependent nu
doar de gradul producției tiroidiene, ci și de afinitatea față de proteinele
transportoare, de concentrația acestora și de clearance-ul renal.
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Un nivel modificat al TT3 și/sau TT4, poate apare astfel în una dintre
situațiile următoare:
1. modificarea secreției tiroidiene: hipersecreție (nivele crescute),
hiposecreție (nivele scăzute);
2. în absența unei afectări tirodiene, secundare alterării concentrației
plasmatice a TBG din organism;
3. modificări compensatorii ale fracției totale a TT4 pentru
compensarea nivelului de T3:
a. deficit de iod (cu secreție preferențială de T3),
b. T3 tirotoxicoza, defecte de conversie a T4 în T3,
c. rezistența la hormoni tiroidieni,
d. aport excesiv de T3.
Modificarea nivelelor de albumină/transtiretină afectează foarte rar și
minimal valorile TT4.
Dacă se optează pentru evaluarea fracțiilor hormonale totale, dozarea
TBG trebuie avută în vedere.
c) FT3, FT4
În marea majoritate a situațiilor este utilizată dozarea fracțiilor libere ale
T3 și T4, deoarece aceste determinări sunt simple, sensibile și specifice,
necesită o cantitate minimă de sânge venos și, cel mai important, nu sunt
grevate de modificările nivelelor serice ale proteinelor transportoare,
globulina transportoare a tiroxinei (TBG) având ponderea majoritară.
d) Test de captare tiroidiană in vitro
Impactul general al nivelului hormonilor tiroidieni este dependent nu
doar de nivelul secreției ci și de capacitatea de legare a hormonilor tiroidieni
la nivel de receptori. Această capacitate de legare este măsurată prin testele
de uptake in vitro.
Tehnica = se incubează serul pacientului cu o rășină, cu afinitate față de
hormonii tiroidieni inferioară celei a TBG, la care se adaugă T3 sau T4,
marcate cu I123. În funcție de afinitatea TBG din serul pacientului, o parte
din fracția de hormoni, marcată radioactiv, este absorbită de rășină și
măsurată. Practic, tehnica reprezintă o măsurătoare indirectă a afinității
TBG (concentrația de TBG nesaturat): relație de proporționalitate inversă
între situsile nesaturate ale TBG și cantitatea de T3 marcat radioactiv
absorbit de rășina neutră.
- În cazul în care saturația TBG este mare, numărul situsurilor
ocupabile de T3 marcat radioactiv este mic, o proporție mai mare din
T3-I123 sau T4-I123 fiind absorbit de rășină.
- În cazul în care saturația TBG este mică, proporția de hormon marcat
radioactiv absorbit de TBG-ul natural este mai mare, respectiv
fracția de hormon marcat radioactiv fixat de rășină este mai mică
decât normal.
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Valorile normale sunt cuprinse între 25-50%, în funcție de
caracteristicile rășinii utilizate. Măsurarea fracției legate de TBG este
utilizată pentru aprecierea indexului liber al hormonului tiroidian măsurat.
În hipertiroidism, datorită excesului de hormoni tiroidieni, saturația
TBG este mare, T3RU fiind de asemenea crescută.
În hipotiroidism, o proporție mult mai mică a T3 marcat rămâne
disponibilă pentru fixarea pe rășină, T3RU fiind mult diminuat (direct
proporțional cu gradul deficitului de hormoni tiroidieni).
e) FT4 index
Indexul tiroxinei libere (FT4i) este o variantă corectată a variațiilor
tiroxinei totale. Se calculează dupa o formulă standard:
FT4 index = TT4 x T3RU/T3RU mediu
Compararea TT4 cu FT4i permite diferențierea între cazurile cu
alterarea reală a funcției tiroidiene și modificările TT4 datorate alterării
TBG, în absența unei disfuncții tiroidiene efective.
Tabelul 4. Situații posibile în disfuncțiile tiroidiene
TSH

↓
↓
N

FT4
N

FT3
N

↓
N,
N, ↓↓

N, ↓
N,
N, ↓↓

Semnificație
Hipotiroidism subclinic
!!!!!sarcina/preconcepție
Hipotiroidism
Hipertiroidism
Hipotiroidism central, afecțiune
nontiroidiană
Rezistența la h.tirodieni, hipertiroidie
foarte recentă

Teste dinamice
a) Testul de stimulare cu TRH se utilizează în:
- rezistența la TSH secundară mutațiilor receptorului TSH, când se
observă un răspuns exagerat al TSH;
- diferențierea tumorilor secretante hipofizare, unde se poate
observa un răspuns lent sau absent după stimularea TRH, ca
urmare a insuficienței TSH;
- diferențierea între hipotiroidismul secundar (hipofizar), în care
nu există răspuns din partea TSH, și cel terțiar (hipotalamic), cu
răspuns exagerat al TSH;
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-

facilitarea tratamentului cu iod radioactiv la pacienții cu
carcinom tiroidian diferențiat, pentru a evita efectele negative ale
pauzei de defrenare (dozele utilizate sunt mult mai mari decât în
testul de stimulare în sine).
Tehnica: determinarea inițială a TSH și FT4, injectarea de TRH (7 mcg/kg)
cu repetarea TSH la 20 și 60 de minute și a FT4 la 60 si 240 de minute după
injectare.
Răspunsul normal
= TSH, maxim la 15-40 de minute X 4 (16 mUI/L)
= FT4, maxim la 240 de minute X 0.5-1
Răspuns diminuat = Hipotiroidism secundar, hipofizar
Răspuns exagerat = Hipotiroidism terțiar, hipotalamic
b) Testul de supresie tiroidiană presupune administrarea exogenă de
hormoni tiroideni, cu inducerea unei ”tirotoxicoze factitia” care, prin
mecanism de feedback negativ, determină supresia TSH.
Tehnica = oral, 100 mcg T3/zi,zilnic, 7-10 zile
Răspuns = ↓ Uptake-ului tiroidian cu minim 50%
Răspuns absent = autonomie tiroidiană funcțională, nesupresibilă
Investigații imunologice
a) Anticorpi anti receptor TSH
Se descriu 2 categorii de anticorpi, stimulatori și inhibitori, care se
fixează pe epitopi diferiți la nivelul celulelor tiroidiene, dar care, de cele mai
multe ori nu se deosebesc în timpul măsurătorilor, și care, de cele mai multe
ori coexistă în serul pacienților cu boala tiroidiană autoimună.
Evaluarea autoanticorpilor îndreptați împotriva receptorului pentru TSH
(TRAB) este esențială în:
1. urmărirea evoluției bolii Graves Basedow,
2. diagnosticul diferențial al hipertiroidiilor
3. monitorizarea răspunsului bolii Basedow la tratament,
4. diferențierea remisiunii bolii/respectiv a recăderii bolii,
5. evaluarea riscului de exacerbare a oftalmopatiei Graves
6. certificarea vindecării bolii Basedow
b) Anticorpii antitiroidieni
Disponibili comerical sunt: anticorpii anti-tiroglobulină (anti-Tg) și
anti-tiroperoxidază (anti-TPO).
- Ac anti TPO
Sunt anticorpi de tip IgG.
Prevalența Ac anti TPO în populația generală este variabilă, fiind mai
mare în ariile cu aport suficient de iod (11%) comparativ cu cele cu carență
de iod (6%).
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Titrele crescute ale AC anti TPO sunt sugetive pentru:
- Diagnosticul bolii tiroidiene autoimune (strict diagnostic, NU
prognostic)
- Predictor al apariției hipotiroidiei în cazul tratamentului cu
interferon, amiodaronă, interleukină sau litiu.
- Titrul crescut în sarcină sugerează un risc crescut al
complicațiilor obstetricale
- Asociază risc de dezvoltare a hipotiroidiei în ritm de 2%/an
- Ac anti TG
Sunt anticorpi din clasa IgG.
Tipic apar în bolile tiroidiene autoimune, de însoțire a unui titru crescut
al Ac anti TPO. Foarte rar, în circa 3% din cazuri, boala tiroidiană
autoimună are strict titru izolat crescut al AC anti Tg.
Utilitate clinică:
- Urmărirea evoluției cazurilor cu cancer tiroidian diferențiat,
posttiroidectomiei totală (dozarea seriată, în pauza de defrenare a
TSH, ale Tireoglobulinei și Ac anti tiroglobulină): valori mari ale Ac
anti Tg pot masca o recidivă tumorală
- 20% din pacienții cu cancer tiroidian papilar au titrul crescut al Ac
anti TG
- Determinarea seriată, în dinamică a Ac anti Tg este considerată un
factor independent al evoluției masei tumorale restante sau
recurente.
- Rar sunt utilizați în evaluarea diagnostică la copii, în cazul în care
valoarea Ac anti TPO este negativă, probabilitatea ca titrul Ac anti
Tg sa fie crescută este extrem de mică.
Markeri tumorali
a) Tiroglobulina (TG)
- Valorile crescute ale TG semnifică o activitate foliculară tiroidiană
crescută, respectiv lezarea integrității structurale foliculare cu eliberare
masivă în fluxul sanguin a TG intratiroidiene.
Nu orice valoare crescută a TG înseamnă cancer tiroidian. Astfel, se
descriu numeroase situații în care valorile TG sunt modificate, în absența
malignității.
- Valori mult scăzute ale TG semnifică absența sau cvasiabsența țesutului
tiroidian funcțional (chirurgical sau inhibiție iatrogenă).
Deoarece Tg este produsă de celulele foliculare, doar carcinoamele
tiroidiene diferențiate asociază valori mult crescute ale Tg. Carcinoamele
nediferențiate sau carcinomul medular tiroidian nu asociază valori
modificate ale Tg.
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Tabelul 5. Situații asociate cu valori modificate ale TG
CREȘTERE
TSH dependentă
TSH independentă
Administrare TSH sau TRH
Boala Basedow
Perioada neonatală
Boala trofoblastică
Deficit de iod
Traumatism tiroidian extins
Gușă endemică
Tiroidita subacută
Substanțe gușogene
Tiroidita postpartum
Tiroida linguală
Noduli tiroidieni
Adenom hipofizar TSH secretant
Carcinoame diferențiate
Rezistența la hormoni tiroidieni
Acromegalie
Deficit de TBG
SCĂDERE
Doze supresive de h.tiroidieni
Tiroidectomie
Agenezie tiroidiană
Tg nu poate fi utilizată ca marker în screening-ul cancerului tiroidian
diferențiat, ci doar ca marker de evaluarea a evoluției postoperatorii.
Interpretarea corectă a Tg postoperator se face în pauza de defrenare,
adică după o pauză de minim 2 săptamâni de tratament cu Euthyrox, la
cazurile cu tiroidectomie TOTALĂ.
Interpretare:
- Tg nedetectabilă = exclude cancerul rezidual sau metastaze în peste
99% din situații;
- Tg mult crescută = recidivă tumorală / metastază la distanță.
Dacă tiroidectomia nu este totală, Tg nu poate fi utilizată în urmărirea
evoluției cancerului tiroidian.
Semnificația valorilor Tg în urmărirea pacienților cu cancer tiroidian:
- sub tratament cu hormoni tiroidieni:
Tg > 5 ng/ml indică necesitatea defrenării și a protocolului
standard de evaluare;
valoarea Tg între 2 - 5 ng/ml, presupune defrenare și
remăsurarea Tg;
valoarea Tg < 2 ng/ml impune atitudini diferite în funcție de
categoria de risc în care a fost încadrat pacientul.
- în defrenare:
Tg < 2 ng/ml sau cu o creștere < 1 ng/ml față de evaluarea
precedentă recomandă retestare peste 1 an;
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Tg < 2 ng/mL, dar cu o creștere > de 1 ng/ml față de
evaluarea precedentă, impune evaluare scintigrafică a
întregului corp;
Tg > 2 ng/ml impune scintigrafia întregului corp și sugerează
posibilitatea unei forme reziduale de boală;
Tg > 10 ng/ml impune studii imagistice, scintigrafia
întregului corp, administrarea unei doze corespunzătoare de
radioiod.
b) Calcitonina
Calcitonina este marcherul activității crescute a celulelor parafoliculare.
Este un marcher tipic al carcinomului medular tiroidian.
Nu se recomandă ca screening universal în toate cazurile de gușă
nodulară, dar este obligatorie în caz de:
1. istoric familial de carcinom medular tiroidian,
2. istoric familial de neoplazie multiplă endocrină tip 2,
3. afecțiuni personale patologice încadrabile în tabloul MEN 2,
4. decelare a unor elemente citologice sugestive pentru un carcinom
medular tiroidian, la puncția cu ac fin.
Nu orice valoare crescută a calcitoninei înseamnă carcinom medular
tiroidian. Valoarea prag sugestivă pentru CMT este de 10-20 pg/ml.
Calcitonina are valori variabile, fiind crescută și în circumstanțe
nonmaligne tiroidiene:
- fumat,
- consumul cronic de alcool,
- tumori neuroendocrine (pancreatice sau pulmonare),
- hipergastrinemie,
- uz cronic de inhibitori de pompa de protoni,
- infecții cronice,
- anticorpi anticalcitonina,
- boala tiroidiană autoimună,
- hipercalcemie cronică.
Investigații morfologice
Ecografia tiroidiană
Examenul ecografic tiroidian reprezintă evaluarea imagistică de elecție
și de primă intenție în patologia tiroidiană. Ecografia de înaltă rezoluție este
cel mai sensibil test de detecție a anomaliilor tiroidiene, cu identificarea
detaliilor de structura și măsurarea precisa a dimensiunilor.
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Poziționare = Pacientul este așezat în decubit dorsal, cu gâtul în
hiperextensie. Evaluarea tiroidei, a pachetelor vasculare jugulo-carotidiene,
a structurilor învecinate se face în plan sagital, transversal și oblic.
Se utilizează exclusiv transducere liniare, cu frecvența cuprinsă între
7.5-12 MHz, cu evaluarea leziunilor de până la 1-2 mm.
Evaluarea ecografică tiroidiană se face în mai multe situații:
1. elucidarea unor simptome clinice, dinamica bolilor tiroidiene
autoimune,
2. evidențierea unor eventuali noduli nepalpabili,
3. în prezența factorilor anamnestici de risc pentru cancer tiroidian
(istoric de iradiere a regiunii cervicale/craniene, istoric familial de
CMT, MEN 2, CTP, vârste extreme < 14 ani și > 70 de ani, sex
masculin, nodul care crește, consistență fermă/dură a glandei,
adenopatii cervicale, nodul fix, disfonie, disfagie sau dispnee
persistentă),
4. apariția unei formațiuni nodulare în regiunea cervicală (loja
tiroidiană sau adenopatii regionale),
5. evaluarea nodulilor tiroidieni în dinamică (caracteristicile nodulului
dar și dimensiunile acestuia),
6. identificarea caracteristicilor ecografice înalt suspecte pentru un
nodul tiroidian,
7. ghidarea puncției cu ac fin,
8. evaluarea recidivelor postoperatorii
9. evaluarea oricărei leziuni nodulare decelate la un examen
clinic/RMN sau CT
Aspectul normal al tiroidei in ecografia standard, tehnica scalei gri,
bidimensionale, este de aspect omogen, de sticlă mată, cu ecogenitate mai
mare decât a structurilor musculare învecinate. Central se va evidenția
structura inelelor cartilaginoase traheale, lateral carotida comună și vena
jugulară, cu aspect transonic. Intraparechimatos, de multe ori, se evidențiază
vase intratiroidiene, fie în secțiune transversală fie sagitală, ele trebuind
interpretate ca atare și nu considerate formațiuni chistice. Inferior,
paratraheal, anteromedial față de mușchiul „longus colli”, în marea
majoritate a cazurilor pe partea stângă, se evidențiază esofagul, cu straturile
corespunzătoare ale pereților lui. După deglutiție se poate vizualiza
destinderea pereților acestuia. În mod normal pot fi vizualizate structuri
ganglionare, neavând nici o semnificație patologică dacă sunt de dimensiuni
mici (până la 3 mm), formă ovală, bine delimitați, cu hil central
hiperecogen. Glandele paratiroide în mod normal nu sunt vizualizabile. Ele
devin vizibile exclusiv în condițiile unei hiperplazii/hipertrofii/transformări
nodulare.
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Fig. 4. Ecografie tiroidiană (colecție proprie)
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În general parametrii urmăriți în ecografie sunt:
- omogenitatea,
- ecogenitatea,
- pattern-ul parenchimului,
- prezența de leziuni focale definite ca nodulare,
- integritatea capsulei tiroidiene,
- respectiv prezența, aspectul și numărul adenopatiilor laterocervicale.
Dimensiunile tiroidei
Fără a exista o valoarea prag extrem de clară, se consideră o valoare
normală a dimensiunilor tiroidei un lob de 4 x 2 x 1 cm, volumul total
aflându-se prin însumarea volumului ambilor lobi. În cazul în care dimensiunea istmului depășește 3 mm, se cuantifică și acesta în calculul volumului
tiroidian total. Sexul, înălțimea persoanei, aportul de iod al persoanei, zona
geografică de proveniență (zonă endemică/zona nonendemică) trebuiesc
avute în vedere. Calculul se face după formula:
V = lățime x lungime x grosime x π/6.
În medie, un volum de până la 15-16 ml (la femei) și 18-20 ml (la
bărbați) se consideră ca fiind normal.
În general, la adulți, volumul tiroidian redus poate sugera o atrofie
tiroidiană, cel mai frecvent autoimună, iar volumul crescut identifică gușile
difuze, cu sau fără modificări regresiv degenerative.
Gușa difuză, definită ca o creștere semnificativă față de limita superioară
a normalului, asociază fie deficit de iod, fie patologie autoimună, ambele
situații trebuind corect identificate, în vederea unui abord terapeutic
corespunzător.
La copii, nu s-a ajuns la un consens general privind valorile medii ale
volumului tiroidian recomandat.
Hipoecogenitatea
Asociază fie deficit de iod, fie boală tiroidiană autoimună, acest aspect
indicând continuarea evaluărilor, pentru a confirma diagnosticul. Atenție
particulară trebuie oferită pacienților obezi, unde hipoecogenitatea poate fi
legată strict de interpunerea țesutului adipos, fără a avea o semnificație
patologică.
Paternul neomogen este apanajul bolii tiroidiene autoimune,
hipoecogenitatea, cu sau fără neomogenitate, corelându-se bine cu nivelul
anticorpilor antitiroidieni, respectiv cu apariția hipotiroidiei. Normalizarea
hipoecogenității este un marcher al evoluției favorabile a bolii Basedow,
fără a avea valoare în boala tiroidiană autoimună în stadiul de hipotiroidie.
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Evaluarea formațiunilor nodulare este un aspect extrem de important al
examinării ecografice tiroidiene, fiind folosită la încadrarea în categoria de
risc a leziunilor nodulare, în funcție de: mărime, formă, contur, margini,
ecogenitate, vascularizație, prezența de calcificări.
Tabelul 6. Caracteristici ecografice sugestive pentru benignitate/malignitate
Caracteristica
Forma
Margini
Ecogenitate
Calcificări

Sugestiv benignitate
Ovală
Nete, clare
Uniform izoecogen
Microcalcificări
punctiforme în noduli
posthemoragici vechi

Vascularizație
Capsula
Adenopatii

Perinodulară/absentă
Intactă
Absente
Ovale, cu hil central
hiperecogen
Corticala subțire

Sugestiv malignitate
Înaltă (”Taller than wide” )
Neclare/indistincte
Heterogen
Microcalcificări < 2 mm
Macrocalcificări > 2 mm
- rotunde
- coajă de ou
- neclare
periferice/marginale
Intranodulară
Întreruptă de nodul
Rotunde
Hil hiperecogen descentrat
Hil absent
Corticala îngroșată > 3 mm

Dimensiunile inițiale ale nodulilor tiroidieni nu se corelează cu
malignitatea sau benignitatea, dar este importantă în cazul evaluării creșterii
nodulare în timp.
Prezența unui singur criteriu de suspiciune ridică un semnal de alarmă,
fără a fi suficient pentru a identifica malignitatea. Cu cât numărul caracteristicelor ecografice suspecte este mai mare cu atât sugestia de malignitate
este mai mare.
Ecografia Doppler
Asigură informații asupra dinamicii fluxului sanguin intratiroidian. În
mod normal, rețeaua vasculară tiroidiană vizualizabilă este reprezentată de
arterele tiroidiene și ramurile acestora: artera tiroidiană superioară și
inferioară, prezența în fiecare lob, fiecare cu câte 3 ramuri (anterior,
posterior și medial). Ramurile mediale se unesc la nivelul istmului, formând
arcada istmică.
Se pot utiliza și măsurători ale fuxului sanguin, de obicei la nivelul
arterei tiroidiene inferioare, peak systolic maxim (PSV), volumul fluxului,
indicele de rezistivitate. Tipic în hipertiroidii acest indice este crescut, iar
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ameliorarea hiperproducției hormonale scade acest indice. Este utilizat rar în
rutina endocrinologică. Informațiile legate de ecografia Doppler sunt
controversate, informațiile fiind utile dacă sunt interpretate împreună cu
informațiile furnizate de ecografia 2B.
Se urmărește aspectul vascularizației difuze a tiroidei, respectiv
aspectul vascularizației leziunilor tiroidiene focale.
Tabelul 7. Situații uzuale ce asociază modificări difuze ale vascularizației
tiroidiene
Vascularizație crescută
Boala Graves Basedow
decompensată
Hipotriodia netratată
Hashitoxicoza la debut

Vascularizație diminuată
Tirotoxicoza factitia
Atrofie tiroidiana marcată
Tiroidita subacută faza de hipertiroidie

Prezența strict a unei hipervascularizații intranodulare în absența
oricăror alte semne de suspiciune, nu este suficientă pentru a încadra
nodulul în categoria ”suspect” ecografic.
Ecografia tridimensională
Datele referitoare la rolul ecografiei tridimensionale în evaluarea formațiunilor nodulare tiroidiene sunt limitate, metoda permițând o vizualizare a
topografiei formațiunilor nodulare. Spicularea, limitele neclare și anfractuoase
sunt mai bine vizualizate decât în ecografia clasică. Este o evaluare foarte
utilă în evaluarea și ghidarea radioablației formațiunilor nodulare.
Elastografia
Elastografia este o aplicație a ecografiei clasice, care se bazează pe
comportamentul diferit al structurilor nodulare tumorale față de cea a
țesuturilor învecinate, plecând de la constatarea că o tumoră malignă este
mult mai dură decât țesutul sănătos perilezional.
Există 2 tipuri mari de elastografie:
- statică (Strain), în care unda elastică este fixă, iar mișcarea
transducerului este produsă de tehnician. Propagarea undelor elastic se
realizează în structurile evaluate subjacente, leziunea tumorală, dură,
comprimându-se mai puțin decât țesuturile sănătoase din jur. Diferența de
compresiune se vizualizează într-o schemă color, cu diferite culori ce
corespund diferitelor durități. În afară de această hartă de culori, care
evaluează calitativ anelasticitatea cancerului, se poate face și o evaluare
semicantitativă, sub forma unui raport între anelasticitatea leziunii nodulare
și parenchimul sănătos înconjurător. Cu cât raportul este mai mare cu atât
anelasticitatea leziunii este mai mare.
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- dinamică (Share wave), unda elastică este generată de aparat,
mâna examinatorului fiind fixă. Viteza de propagare a undei prin structurile
tumorale este mai mare decât în structurile sănătoase învecinate. Și această
tehnică prezintă rezultatele evaluării fie calitativ, ca un cod de culoare,
respectiv cantitativ, măsurând viteza undei prin leziune (m/sec) sau
elasticitatea leziunii, exprimată în kPascali.
Limitele tehnicii sunt date de:
- leziuni chistice de dimensiuni mari ce nu permit deplasarea undei
elastice intanodular,
- prezența de calcificări importante ce influențează anelasticitatea
leziunii, prin efect de însumare.
Ecografia cu substanță de contrast (CEUS)
Această evaluare presupune injectarea intravenoasă a unei substanțe de
contrast ecografic, microbule Sonovue, care însă se sparg foarte repede la
frecvențele înalte ale ultrasunetului, făcând explorarea extrem de dificilă, cu
minime beneficii.
Tomografia computerizată (CT)
Evaluarea CT nu face parte din rutina examinărilor endocrinologice. De
cele mai multe ori, cu ocazia unui examen CT a regiunii cervicale se
constată anomalii tiroidiene și se recomandă o evaluare endocrinologică.
Este indicată în situații particulare:
- evaluarea extensiei substernale a gușilor gigante/plonjante
- evaluarea adenopatiilor cervicale metastatice postero-inferioare, ce
pot fi mascate/nevizualizate la examenul ecografic,
- evaluarea formelor avansate de cancer cu interesare locoregională
masivă.
De multe ori se preferă combinarea informațiilor obținute de la
examenele CT și ecografice, pentru evaluarea corectă a întinderii leziunilor
tumorale, înainte de operație, respectiv evaluarea dinamică postoperatorie,
mai ales în cazuri cu structuri laterocervicale restante.
Rezonanța magnetică nucleară (RMN)
Descoperirea accidentală a unor formațiuni nodulare tiroidiene cu ocazia
unei evaluări RMN (cervicale sau toracice) trebuie completată cu evaluarea
ecografică. Examinarea RMN nu poate fi folosită în evaluarea gradului de
extensie a carcinoamelor tiroidiene. Doar metastazele cerebrale și vertebrale
sunt bine vizualizate la RMN. Nu face parte din evaluarea endocrinologică
de rutină.
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Evaluare morfofuncțională
Scintigrafia
Scintigrafia reprezintă o evaluare morfo-funcțională deoarece se bazează
pe capacitatea unică a tiroidei de a concentra iodul comparativ cu structurile
învecinate.
Scintigrafia oferă detalii asupra gradului activității celulare în diferite
leziuni tiroidiene circumscrise, fără a oferi imagini de finețe, similare
ecografiei tiroidiene.
Principiul metodei:În mod normal, glanda tiroidă captează 10-35% din
iodul administrat, la nivelul simporterului natriu-iod (NIS). Acest simporter
se comportă la fel atât cu iodul natural cât și cu cel marcat radioactiv. După
administrare de marker radioactiv, un colimator masoară cantitatea de
radiații (de obicei gamma) emise de regiunea tiroidiană, emisie
proporțională cu gradul de captare a substanței în regiunea de interes.
Rezultatul este o imagine orientativă, ce poate localiza diferite teritorii
tiroidiene cu comportament funcțional diferit, dar nu poate estima cu
precizie dimensiunile exacte ale acestor leziuni.
Izotopii utilizați sunt mai mulți, alegându-se diverși trasori în funcție de
semnificația clinică a leziunii:
- I123 (varianta ideală), se administrează oral, cu obținerea de imagini
la 4 și 24 de ore. Este ideal pentru toate tipurile de patologie
nodulară tiroidiană, atât ca și metodă imagistică dar și de măsurare a
captării iodului/24 de ore. Emite raze gamma, este captat și
organificat la nivel tirodian.
- Tecnetium 99m, cu adminsitrare intravenoasă, este captat dar nu și
organificat la nivel tiroidian, glande salivare, mucoasa gastrică și
oferă strict imagini orientative. Este preferat pentru rapiditate (se
obțin imagini rapide la 15-30 de minute), doza mică de expunere,
cost redus.
- I131 în cazurile cu cancere tiroidiene diferențiate, cu mestataze la
distanță, cu scanare până la câteva zile de la administrare.
- In-pentreotid111 este un analog de somatostatină utilizat în
diagnosticul carcinomului medular tiroidian și al altor tumori
neuroendocrine.
În funcție de captarea markerului radioactiv se descriu:
- captare difuză exagerată,
- captare difuză diminuată sau absentă,
- captare localizată crescută = nodul cald,
- captare localizată crescută cu restul parenchimului tiroidian
necaptant = nodul fierbinte,
- captare localizată scăzută = nodul rece.
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Indicațiile actuale ale scintigrafiei tiroidiene:
1. cazuri cu hipertiroidie clinică sau subclinică, cu sau fără gușă:
- identificarea sursei hipertiroidiei
- diagnosticul diferențial al autonomiei funcționale difuze față
de cea localizată,
- evaluarea volumului tiroidian,pentru a stabili doza curativă
de iod (în cazul tratamentului curativ cu iod radioactiv al
hipertiroidiilor)
2. suspiciunea de gușă ectopică,
3. suspiciune de gușa substernală,
4. coexistența de noduli tiroidieni și paratiroidieni.
5. evaluarea postoperatorie a cancerelor tiroidiene diferențiate.
În funcție de nivelul de acumulare a iodului radioactiv în loja
tiroidiană, în cazul evaluării postoperatorii a pacienților cu cancer tiroidian
diferențiat, scintigrafia tiroidiană permite:
- evaluarea resturilor tiroidiene sau a adenopatiilor locoregionale,
- precizarea dacă este necesară administrarea unor doze terapeutice de
iod radioactiv,
- calculul dozei terapeutice de iod radioactiv,
- stabilirea momentului reevaluării pacientului (la 6 sau 12 luni).
Aceasta se realizează în paralel cu scintigrafia întregului corp, care
identifică metastazele la distanță.
Scintigrafia nu este utilizată în evaluarea de rutină a cazurilor cu gușă
nodulară cu eutiroidie. Cum marea majoritate a nodulilor tiroidieni sunt
benigni, dar și „reci”, identificarea unui nodul RECE are minimă utilitate,
identificând doar 10% din cancerele tiroidiene, comparativ cu puncția cu ac
fin eco-ghidată care identifică 90% dintre acestea. Decelarea unui nodul cald
nu este deloc utilă în evaluarea malignității unui nodul. Neoplaziile
foliculare, atât adenoamele foliculare, cât și carcinoamele foliculare, pot
apare ca fierbinți pe scintigrafia cu Tecnetium 99m, datorită capacității de
captare a iodului, dar nu și de organificare a acestuia.
Contraindicații: în sarcină și alăptare. Scintigrafia nu se recomandă de
rutină nou-născuților, sugarilor și copiilor, cu excepția cazurilor în care este
absolut necesară, cu utilizarea dozelor minim necesare de radiotrasor,
calculate individualizat, pentru greutatea fiecărui copil în parte. Se
recomandă mai ales în cazul ectopiilor tiroidiene.
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Tabelul 8. Situații etiopatogenice cu modificarea captării iodului
Captare difuz crescută
Hipertiroidiile de producție
Boala Graves Basedow activă
Boala indusă de amiodarona, tip I
Autonomia tiroidiană diseminată
Carenșa de iod
Captare crescută circumscrisă
Adenom toxic
Gusă hipertiroidizată

Captare difuz diminuată
Hipertiroidiile lezionale
Tiroidita subacută în faza de agresiune
Hashitoxicoză la debut
Boala indusă de Amiodaronă tip II
Hipertiroidie factitia
Defecte congenitale NIS
Captare diminuată circumscrisă
Abces tiroidian
Majoritatea nodulilor tiroidieni

Absorbția tiroidiană de radioiod (RAIU 24)
Aceasta evaluare nu trebuie confundată cu scintigrafia uzuală. Chiar
daca principiul este același, evaluarea aceasta se referă la măsurarea
cantitativă a absorbției totale de iod radioactiv în loja tiroidiană, în timp de
24 de ore.
Tabelul 9. Situații ce asociază variații ale RAIU
RAIU crescut
Hipertiroidism prin hiperproducție:
- boala Basedow,
- adenom toxic,
- gușă multinodulară,
- boala trofoblastică,
- rezistență la hormoni tiroidieni,
- TSH tirotoxicoza.
Guşa nontoxică
- endemică
- prin deficit enzimatic
Deficit de iod
Administrare de TSH

RAIU scăzut
Hipertiroidism prin supresie:
- tirotoxicoza factitia,
- iod Basedow,
- tiroidita subacută,
- tiroidita painless,
- struma ovari,
Disgenezie tiroidiană
Defect NIS
Defect de concentrare a iodului
Exces de iod
Administrare de substanţe chimice:
- dopaminergice, L Dopa,
- piridoxină,
- antagoniști dopaminergici,
- agoniști serotoninergici,
- glucocorticoizi,
- somatostatina, Octreotid,
- opiacee.
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RAIU evaluează aviditatea generală a tiroidei față de iod, respectiv
indică o rată a clearance-ului tiroidian relativ la clearance-ul renal.
Tehnică: După administrarea orală a radiotrasorului (I131, I123, I125, I132,
99m
Tc ) se fac măsurători periodice ale emisiei de raze gamma. Se calculează
procentul de captare/24 h în funcție de cantitatea administrată.
Interpretare = captarea normală/24 h este cuprinsă între 5-30%, în
funcție de aportul zilnic de iod.
Tomografie computerizată cu emisie de foton unic (SPECT)
Aceasta tehnică imagistică necesită doze mai mari de izotopi radioactivi
comparativ cu o scintigrafie uzuală, asigurând imagini tridimensionale ale
regiunii de interes. Se utilizează Tc99m, I123 sau I131.
Indicații:
- evaluarea nodulilor mici, care pot fi mascați de țesutul tiroidian
normofuncțional suprajacent (în cazul scintigrafiei clasice),
- estimarea volumului funcțional tiroidian,
- identificarea exactă a țesutului ectopic, mai ales la nivel retrosternal,
- tehnica pentru întregul corp evidențiază cu precizie metastazele.
Imaginile de fuziune SPECT cu CT asigură o precizie anatomică foarte
bună. Metoda este rezervată unor centre supraspecializate, nefăcând parte
din categoria investigațiilor de rutină, la care apelează clinicianul
endocrinolog.
Evaluare citologică
Puncția cu ac fin (FNAB)
Puncția cu ac fin reprezintă o evaluare de bază în diagnosticul patologiei
tiroidiene nodulare. Indicațiile efectuării acesteia sunt recunoscute în toate
ghidurile Societăților de Endocrinologie: Ghid ATA/AACE/ Coreea.
Orice nodul cu caractere ecografice de suspiciune are indicație de
puncție cu ac fin. Se recomandă puncție eco ghidată (pentru o mai mare
precizie), cu creșterea semnificativă a sensibilității și specificității metodei,
având în vedere faptul că principala problemă a rezultatelor histologice este
eroarea de recoltare.
Puncția se indică la noduli de diametre diferite, în funcție de clasa de
risc în care aceștia sunt încadrați, după ecografie:
- Risc mare = peste 1 cm în cazul oricărui nodul solid cu excepția
situațiilor în care există factori de risc anamnestici, când se
puncționează noduli de peste 5 mm,
- Risc mediu = peste 1,5 cm la nodulii izoecogeni și peste 1 cm în
cazul nodulilor hipoecogeni,
- Risc mic = noduli de peste 2 cm în cazul nodulilor spongiformi.
- Risc foarte mic = 2.5 cm în cazul nodulilor chistici
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Sensibilitatea și specificitatea metodei variază între 63-98% (media =
83%), respectiv specificitatea între 72-100% (media: 92%), dependent atât
de calitatea materialului de puncție cât și de experiența citologului.
Tehnica efectuării puncției: Pacientul trebuie poziționat cu capul în
hiperextensie, cu sterilizarea tegumentelor regiunii cervicale anterioare,
ideal cu alcool medicinal și cu soluții tegumentare de Clorhexidină.
Anestezia locală sau profundă nu este necesară. Gelul de betadină 5%
poate fi utilizat în locul gelului ecografic normal. De cele mai multe ori însă
puncția se poate efectua fără nici un fel de gel, prin modificarea gain-ului
ecografului. Asistentul poziționează transducerul drept, perpendicular pe
piele și evidențiază formațiunea nodulară, utilizând secțiunea transversală a
tiroidei, cu vizualizarea pachetului jugulocarotidian pe partea ipsilaterală. Se
folosesc ace foarte subțiri, de 25-27 Gauge, atașate unei seringi de 10 ml. Se
introduce acul paralel cu transducerul, pentru a putea vizualiza traiectul
acului în straturile pe care succesiv le parcurge. În momentul în care
leziunea nodulară a fost atinsă, se poate efectua presiune negativă, mișcări
de ”du-te vino”, fără a părăsi formațiunea nodulară, cu retragerea ulterioară,
a acului, cu menținerea presiunii negative. Unii tehnicieni nu utilizează
tehnica aspirării, ci intră cu acul cu mandrenul deja retras în momentul
penetrării tegumentare. Manevra se repetă de câteva ori, abordând porțiuni
diferite din nodulul vizat. Imediat după recoltare se întinde frotiul între 2
lame, și se fixează cu alcool etilic 95%. Ulterior se colorează frotiurile cu
tehnica Papanicolau și Hematoxilina Eozină.
Rezultatele sunt detaliate conform sistemului Bethesda de raportare:
I. = nondiagnostic/nesatisfacator (conținut exclusiv lichidian,
specimen acelular, artefact, tromb);
II. = benign (adenom folicular, tiroidită autoimună, tiroidită subacută
granulomatoasă, alte situații);
III. = atipie de origine nedeterminată
IV. = neoplasm folicular,
V. = suspiciune de malignitate (carcinom papilar, carcinom medular,
carcinom metastatic, limfom),
VI. = malign (carcinom papilar, slab diferențiat, medular, nediferențiat,
cu celule scuamoase, mixt)
Această clasificare indică riscul de malignitate, cuantificat astfel: 1-4%
în categoria I, 0-3% în categoria II, 5-15% în categoria III, 15-30% în
categoria IV, 60-75% în categoria V, respectiv până la 99% în categoria VI.
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Indicații:
1. stabilirea atitudinii terapeutice în cazul unor formațiuni
uninodulare:
2. evaluarea nodulului dominant din gușile multinodulare,
3. reevaluarea unui nodul cu celularitate intermediară după 3-6 luni
de evoluție.
Sumarizând, puncția tiroidiană evită intervenții chirugicale inutile,
scăzând adresabilitatea tuturor gușilor nodulare către chirurgie, respectiv
crescând precizia operatorie în cazul leziunilor înalt suspecte de malignitate.
Limitele FNAB:
1. incapacitatea de a distinge între cancerul folicular și adenomul
folicular,
2. dependența de existența unui patolog experimentat,
3. rezultate indeterminate în 2-16% sdin cazuri,
4. material insuficient în până la 5% din situații,
5. dependența de abilitățile tehnicianului,
6. complianța pacientului.
Teste moleculare
Diagnosticul molecular este util în elucidarea unor afecțiuni tiroidiene
particulare: rezistența la hormoni tiroidieni, alterarea TBG, tumori
hipofizare secretante de TSH.
Diagnosticul molecular se impune la cazurile suspecte de afecțiuni
genetice:
- Disalbuminemiile
- Hipertiroxinemia prealbuminică
- Mutații ale TBG
- Anomalii ale simporterului natriu-iod
- Alterarea tiroperoxidazei
- Dishormongeneziile
- Anomaliile receptorului TSH
- Anomalii ale receptorului hormonului tiroidian
- Alte cauze genetice ce induc patologie tiroidiană
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IV.2. Hipertiroidia
Definiție
Termenul de “hipertiroidie”, descrie sinteza și secreția crescută de
hormoni tiroidieni.
Tireotoxicoza - complex de manifestări clinice datorat unui exces de
hormoni tiroidieni periferici în țesuturile țintă, respectiv la nivel de receptor.
În general, tireotoxicoza apare prin mecanisme precum:
-activarea sintezei și secreției de hormoni tiroidieni, ceea ce duce la
eliberarea autonomă în exces de hormoni tiroidieni periferici;
- eliberarea pasivă, în exces a hormonilor tiroidieni periferici, sintetizați și
depozitați în țesutul tiroidian, ca urmare a unei injurii, (proces autoimun,
infecțios, lezare chimică sau mecanică);
- expunerea la surse extratiroidiene de hormoni tiroidieni care sunt fie
endogene (struma ovarii, mestastaze tiroidiene funcționale) sau exogene
(tireotoxicoza factiția).
Epidemiologie
Prevalenţa tireotoxicozei este de aproximativ 0,5–1,2% din populaţia
generală, cu o predominanță netă la femei (raportul F/B=10/1), 0,5% fiind
forme clinice și 0,7% forme subclinice și poate crește până la 4-5% la
femei odată cu vârstă.
Hipertiroidismul este, de asemenea, mai frecvent la fumători. Boala
Graves este cel mai des întâlnită la femeile tinere, în timp ce gușa nodulară
toxică este mai frecventă la femeile în vârstă.
Fiziopatologie
Acțiunea la nivel celular a hormonilor tiroidieni este mediată de FT3, care
este forma activă a hormonilor tiroidieni. FT3 se leagă de doi receptori
nucleari specifici (receptorul alfa și receptorul beta pentru hormonii
tiroidieni), care reglează expresia mai multor gene. Acțiunile non-genomice
ale hormonilor tiroidieni includ reglarea a numeroase funcții fiziologice.
Hormonii tiroidieni influențează aproape toate țesuturile și organele.
Acțiunile acestora constau în creșterea termogenezei și a ratei metabolice la
nivelul țesuturilor, scăderea nivelului colesterolului seric și a rezistenței
vasculare periferice. Unele dintre cele mai severe efecte ale nivelului crescut
de hormoni tiroidieni se manifestă în cadrul sistemului cardio-vascular.
Hipertiroidia se clasifică în clinică și subclinică, în funcție de severitatea
biochimică a dezechilibrelor hormonilor tiroidieni.
Hipertiroidia clinică se definește prin valori mult scăzute, uneori
nedetectabile ale TSH-ului asociate cu valori crescute ale FT3 și/sau FT4.
Hipertiroidia subclinică se caracterizează prin prezența de TSH scăzut
sau chiar nedetectabil asociat cu valori in limite normale ale FT3 si FT4.
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Tabelul 10. Clasificarea clinică a tireotoxicozei
1. Tireotoxicoze prin exces de TSH sau prin factori cu o acţiune tireotropă
▫ Prin exces de TSH:
• Adenom hipofizar (cu hipofiza in situ sau în poziţie ectopică).
• Secreţie ectopică.
• Tulburări de receptivitate (lipsă de feedback) – sindrom Refetoff.
▫ Prin exces de hCG:
• Molă hidatiformă.
• Coriocarcinom.
• Carcinom embrionar testicular.
• Tireotoxicoză gestaţională tranzitorie.
▫ Prin anticorpi tireostimulatori (TSAb, TSI):
• Boala Graves-Basedow-Parry şi variantele sale (boala Basedow post
partum, boala Basedow neonatală, fenomenul Iod-Basedow, guşă multinodulară
basedowiată, sindromul Marine-Lenhart).
2. Tireotoxicoze prin secreţie autonomă tiroidiană
• Adenom toxic unic (boala Plummer).
• Guşă multinodulară toxică (neautoimună).
• Cancer folicular tiroidian.
• Hipertiroidism familial autosomal – dominant nonautoimun.
• Hipertiroidism congenital nonautoimun sporadic.
3. Tireotoxicoze prin distrucţie tiroidiană şi eliberare de hormoni
• Tiroidită acută microbiană.
• Tiroidită subacută de Quervain.
• Tiroidită autoimună (formele cu hipertiroidie- hashitoxicoza): Hashimoto.
• Tiroidită limfocitară a copilului şi a adolescentului.
• Tiroidită post partum.
• Tiroidită silenţioasă.
• Tiroidită de iradiere.
• Tireotoxicoză tranzitorie după paratiroidectomie.
• Cancere secundare (metastatice) tiroidiene.
4. Tireotoxicoze de natură exogenă
• Tireotoxicozele factice.
• Fenomenul Iod-Basedow:
Exces de iod pe fond de tulburări autoimune
Exces de iod la bolnavii cu adenom autonom tiroidian
5. Tireotoxicoză prin secreţie endogenă, extratiroidiană de hormoni tiroidieni
• Struma ovarii.

93

Tabelul 11. Manifestările clinice ale sindromului tireotoxic
Manifestări generale.
Sindrom catabolic
Manifestări cardiovasculare

Manifestări neuropsihice

Manifestări cutanate şi ale
fanerelor

Manifestări digestive

Manifestări musculare

Tulburări endocrine

Manifestări osoase şi
osteoarticulare

Pierdere în greutate, subfebrilitate,
termofobie, hipersudoraţie, polidipsie,
polifagie, astenie musculara
Tahicardie, extrasistolie, sufluri cardiace,
hipertensiune arterială sistolică, fibrilaţie
atrială paroxistică sau permanentă digitalo-rezistentă, insuficienţă cardiacă cu debit
crescut şi viteză de circulaţie crescută
(cord tireotoxic)
Irascibilitate, nervozitate, nelinişte,
anxietate, tremor generalizat sau al
extremităţilor, reflexe osteotendinoase
accentuate, ideaţie rapidă, scris neglijent,
insomnie.
Tegumente calde, umede, fine, catifelate,
onicoliză, păr moale şi fin, uneori căderea
părului, uneori edeme la membrele inferioare.
Apetit crescut, hipermotilitate intestinală,
diaree, hepatomegalie moderată, uneori
icter
Oboseală, astenie musculară, semnul
taburetului pozitiv, miopatia grupurilor
proximale de muşchi din extremităţile
(miopatia tireotoxică); rareori, în formele
grave – paralizii tireotoxice tranzitorii
Alterarea toleranţei la glucoză
Ginecomastie şi diminuarea potenţei la
bărbaţi
Disfuncţii ovariene: oligomenoree pînă la
amenoree la femei
Osteopenie, osteoporoză

Notă: „Sindromul tireotoxic” este tabloul clinic comun tuturor formelor
clinice.
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IV.2.1. Boala Graves-Basedow
Definiție: hiperfuncție tiroidiană difuză, de cauză autoimună,
determinată genetic.
Este una din principalele forme clinice de hipertiroidie.
Istoric: În 1786, Parry comunică primele cazuri de guşă exoftalmică,
iar descrierea completă a bolii este realizată de Graves, în 1835 şi de
Basedow, în 1840, sub forma rămasă clasică a „guşii exoftalmice”.
În 1956 Adams și Purves o introduc in categoria bolilor autoimune
tiroidiene, prin descoperirea autoanticopilor îndreptaţi împotriva
receptorului pentru TSH (TRAb).
Prevalența: este de aproximativ 1,5-2 %, cu un raport femei/bărbați de
până la 10/1.
Fiziopatologie:
În boala Graves există o stimulare excesivă a tiroidei, independentă de
anterohipofiză, de cauză autoimună. Argumente:
bolnavii prezintă un anumit defect al unei populații de limfocite T
supresoare, care permite supraviețuirea limfocitelor T helper
tireospecifice, responsabile de expansiunea limfocitelor B, TSI
secretante. Defectul limfocitelor T supresoare este legat de anumite
antigene de histocompatibilitate (HLA-DR3, HLA-B8), cu transmitere
genetică.
evidențierea de imunoglobuline tireostimulatoare (TSI=thyroid
stimulating immunoglobulins,TRAb sau LATS), anticorpi față de
receptorul de TSH, care induc o stimulare a funcţiei tireocitului.
TRAb se leagă de receptorul pentru TSH de pe suprafaţa tireocitelor şi
acţionează ca agonişti de tirotropină activând mecanismele care duc la
creşterea producţiei şi eliberării de hormoni tiroidieni. Anticorpii îndreptaţi
împotriva acestui receptor sunt heterogeni ca natură, astfel că pot avea atât
efecte stimulante cât şi inhibitorii, dar per global predomină efectul
stimulator.
TRAb sunt detectaţi la aprox 90% din pacienţii cu boala Graves
netratată. Mai rar, pot fi depistaţi şi la pacenţii cu tiroidită Hashimoto şi la
cei cu mixedem primar. Deoarece TRAb aparţin clasei IgG, este posibil
transferul placentar de la mamă la făt. Dacă pacientele cu boală Graves
prezintă o concentraţie crescută de TRAb în trimestrul al 3-lea de sarcină,
fătul are risc crescut de a dezvolta hipertiroidie neonatală.
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Fig. 5. Reprezentarea schematică a mecanismelor patogenetice din boala
Graves Basedow (adaptată după CMAJ March 4, 2003 vol. 168 no. 5)
Prezenţa acestor anticorpi este strâns corelată cu activitatea bolii și cu
recidiva acesteia. Consecinţele acestei stimulări sunt reprezentate astfel:
la nivel anatomic: hiperplazie parenchimatoasă cu infiltrat de celule
imunocompetente (limfocitar),
la nivel funcţional: hipertiroidie cu efecte sistemice,
modificări extra-tiroidiene de cauză autoimună: exoftalmie
infiltrativă, mixedem pretibial.
Incidenţă:
Sex ratio: 5 femei/1 bărbat
Apare la toate vârstele, cu frecvenţă mai mare între 20-40 ani.
Se găsesc, frecvent, antecedente familiale de tireopatii
Factori declanşatori:
stres psihic (şocuri emoţionale)
suprasolicitări fizice şi psihice
pubertate, sarcină, menopauză
Forme particulare: Hipertiroidia iod-indusă (Iod – Basedow).
Hipertiroidia la vârstnici
Hipertirroidia din cursul sarcinii
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Tabloul clinic
Semne clinice majore:
1) guşa:
difuză, omogenă, cuprinde ambii lobi tiroidieni
hipervascularizaţia guşii determină freamăt vascular la palpare şi sufluri
sistolo-diastolice la auscultaţie

Fig. 6. Guşa difuză, omogenă, cuprinde ambii lobi tiroidieni
(Din cazuistica Clinicii de Endocrinologie)
2) tahicardia:
constantă - 100-130 bătăi/min.
eretism cardio-vascular manifestat prin palpitaţii, puls amplu, bine
bătut, şoc „en dôme” sufluri arteriale difuze.
Tahiaritmii: fibrilatie atrială, fluter atrial.
3) exoftalmia uni- sau bilaterală (oftalmopatia Graves) însoţită de:
ochi strălucitori
retracţie palpebrală superioară
asinergie oculo-palpebrală şi oculo-frontală
clipit rar
edem palpebral
defect de convergenţă oculară
protruzia globilor oculari care se măsoară prin exoftalmometrie
uneori exoftalmie severă, evolutivă, cu lipsa ocluziei palpebrale şi cu
apariţia complicaţiilor corneene (ulcere corneene).
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Fig. 7. Oftalmopatie infiltrativă bilaterală
(Din cazuistica Clinicii de Endocrinologie)
Aproximativ 80% din cazurile de oftalmopatie apar in asociere cu
hipertiroidia, deși nu întotdeauna coincid cu debutul hipertiroidiei. In relație
cu hipertiroidia , oftalmopatia o poate precede, poate debuta concomitent cu
aceasta sau tardiv, în evoluție. (vezi capitolul Orbitopatia tiroidiană)
Mixedemul pretibial (dermopatia infiltrativă) este o manifestare rară.
Cam 4% dintre pacienții basedowieni o pot dezvolta. Apare ca o infiltrație
tegumentară localizată mai frecvent la nivelul gambelor, uni – sau bilateral.
Pielea este roz strălucitoare, infiltrată și dură, cu aspect de „coajă de
portocală".
Semne clinice minore de hipertiroidie:
creşterea temperaturii cutanate cu termofobie
piele fină, caldă, catifelată, transpirată
tremurături ale extremităţilor
tahikinezie
tulburări de comportament (tahipsihie): iritabilitate, insomnii,
labilitate psihică, tulburări de concentrare, tahilalie
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astenie fizică (pe fondul atrofiei musculare)
scădere ponderală cu apetit păstrat sau crescut
tranzit intestinal accelerat (scaune frecvente)
tulburări ale ciclului menstrual la femei (spanio/oligomenoree sau
amenoree)
astenie sexuală şi impotenţă la bărbaţi
osteoporoză.
Diagnosticul pozitiv:
I. Clinic: - anamneza detaliată
- examenul fizic, care să includă: măsurarea frecvenței cardiace, a
tensiunii arteriale, a frecvenței respiratorii și a greutății corporale,
examinarea gușii, a prezenței edemelor periferice, edemului pretibial sau a
manifestărilor oculare.
II. Paraclinic
a. Teste de laborator:
Tabelul 12. Modificări ale explorărilor de laborator în boala Graves
Basedow
Investigația
Hemoleucograma

Teste biochimice:- glicemia
- colesterol
- trigliceride
- transaminaze
- proteine serice totale
- ionograma serică
- fosfataza alcalină
Dozări hormonale : - TSH
- FT4, FT3
Markerii autoimunitatii tiroidiene:
- Anticorpi Anti-TG şi anti-TPO
- Anticorpi Anti-receptori TSH (TRAb,
LATS)
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Modificări induse de
tireotoxicoză
Microcitoză, policitemie,
scăderea conţinutului de
hemoglobină, neutropenie,
creşterea numărului eozinofilelor şi a limfocitelor,
reducerea trombocitelor
- crește
- scade
- scad
- cresc
- scad
- hipercalcemie
- crește
- scade
- cresc
- pozitivi (nu sunt specifici)
- pozitivi

b. Ecografia tiroidiană oferă posibilitatea de a cuantifica volumul guşii şi
relevă un aspect marcat hipoecogen al parenchimului tiroidian
(determinat de modificările autoimune- infiltrat limfocitar), iar
examinarea Doppler evidențiază hipervascularizația.
c. Scintigrafia tiroidiană (cu I131 sau Tc 99), este mai puţin folosită în
prezent pentru diagnosticul bolii Basedow, deoarece aspectul ecografic
şi dozările hormonale sunt relevante pentru diagnostic. Scintigrafia este
necesară pentru diagnosticul diferenţial cu un adenom toxic (clinic: guşă nodulară şi hipertiroidie). În boala Basedow scintigrafia relevă o
hipertrofie difuză tiroidiană cu hipercaptare difuză a radiotrasorului.
d. EKG: ♦ tahicardie sinusală, fibrilație atrială
♦ interval PR alungit
♦ tulburări de conducere (blocuri de ramură sau fasciculare)
e. Osteodensitometria osoasă (DXA): osteoporoză/ osteopenie
f. Examenul oftalmologic: va include oftalmoscopia, aprecierea acuităţii
vizuale, exoftalmometria, campimetria, tonometria, aprecierea
amplitudinii mişcărilor globilor oculari, RMN orbite.
Evoluţie şi complicaţii:
cardiotireoză: fibrilaţie atrială, flutter, insuficienţă cardiacă
oculare: oftalmopatie severă
osteoporoză, mai severă la femei în menopauză
criza acută tireotoxică
Tratament
1. Tratament igienodietetic: • evitarea produlelor pe bază de iod
• evitarea eforturilor fizice şi psihice
2. Tratament curativ:
► Tratamentul medicamentos cu antitiroidiene de sinteză este de
elecție în boala Basedow .
Actiune: • blochează hormonosinteza tiroidiană
• blochează transformarea periferică a T4 în T3
• acţiune imunosupresivă în doze mari
Indicații: tineri, cazuri fără gușă sau cu gușă mică, gravide, pregătirea
preoperatorie și Contraindicații: agranulocitoză, colestaza intra- și extra
hepatică.
Avantaje: efecte prompte, toleranța bună, posibilitatea aplicării sale în
ambulator, efecte secundare reduse.
Efecte secundare: reacții cutanate alergice, leucopenie, agralunocitoză
(foarte rar)
Durata tratamentului: 1-2 ani.
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Doza de atac este de 10-40 mg Tiamazol/zi. După aproximativ 3 săptămâni
dozele se scad treptat până la cele de întreținere.
Diverse preparate de antitiroidiene de sinteză sunt prezentate în tabelul de
mai jos.
Tabelul 13. Preparate antitiroidiene
PREPARAT (doza/tabletă)

DOZA DE
ATAC
(mg/zi)
10-40
15-60
150-300
1200-2000

Tiamazol (5 mg, 10 mg, 20mg)
Carbimazol (5 mg, 10 mg, 20 mg)
Propiltiouracil (50 mg)
Perclorat

DOZA DE
ÎNTREȚINERE
(mg/zi)
2.5-10
5-15
50-200
100-400

► Tratament simptomatic:
sedative
beta-blocante (ameliorează palpitaţiile, tremurăturile şi semnele neurovegetative).
► Tratament chirurgical
Indicații: guşi voluminoase și nodulare (cu sau fără fenomene compresive),
suspiciune de malignitate, evoluţie nefavorabila sub tratamentul
antitiroidian.
Pregătire preoperatorie cu ATS până la obținerea eutiroidiei, iar cu 10-14
zile preoperator se administreaza soluție Lugol.
Intervenția chirurgicală constă în tiroidectomie totală. Postoperator se
instituie tratament substitutiv.
►Tratament cu Iod radioactiv (I131)
Indicații: absența răspunsului la ATS, efecte secundare severe ale ATS,
contraindicațiile curei chirurgicale, guși recidivate postoperator,
Contraindicații: oftalmopatie activă severă, sarcină, alăptare, guși
voluminoase, asocierea de noduli suspecți de malignitate.
Doza recomandată este de aproximativ 10–15 mCi (370–555 Mbq), într-o
singură ședință.
Efectele terapeutice se instalează relativ tardiv ( 6-12 luni), motiv pentru
care în acest interval se recomandă administrarea de ATS.
Complicații: hipotiroidia
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Criza acută tireotoxică
Criza acută tireotoxică (“furtuna tiroidiană”) reprezintă
complicația cea mai severă și de temut. Se caracterizează printr-o afectare
pluriorganică, cu o rată a mortalității de 8-25%.
A fost descrisă în 1953 de Zondek sub denumirea de “encefalopatie
tireotoxică” sau “forma comatoasă a hipertiroidiei “
Pacienții tireotoxici la care se asociază o decompensare sistemică ar
trebui luați în considerare ca suspiciune de criză acută tireotoxică. Apariția
acesteia este cel mai frecvent consecința unui act terapeutic stresant, la un
bolnav incorect pregătit (chirurgie, iod radioactiv) sau a unui stres la un
bolnav tireotoxic netratat sau insuficient tratat.
Factorii patogenetici esenţiali sunt:
Creşterea bruscă, pronunţată a concentraţie plasmatice a hormonilor
tiroidieni.
Agravarea insuficienţei corticosuprarenale relative.
Hiperactivitatea sistemului simpatoadrenal.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Tabloul clinic:
Starea generală este alterată.
Febra este aproape invariabil prezentă, 39-40 ºC; poate crește peste
41 ºC.
Deshidratare importantă datorită transpirației abundente, polipneei,
vărsaturilor, a unei diarei frecvent severe→ azotemie prerenală;
Tahicardie marcată de origine sinusală sau aritmii;
Manifestările gastrointestinale pot include abdomen acut, obstrucție
intestinală, dureri abdominale difuze, hepatomegalie, splenomegalie
și anomalii ale testelor hepatice funcționale. Hepatomegalia poate fi
prezentă datorită insuficienței cardiace sau necrozei hepatice; icterul
este un semn de prognostic negativ.
Tremorul și agitația sunt prezente, delirul sau psihoza francă pot
aparea. Pe măsura ce disfuncția progresează, apatia, stuporul și
coma pot interveni.
Semne musculare precum tetrapareza sau tetraplegia, cu deficit
predominant radicular sunt posibile.
Frecvent tabloul clinic este complicat de infecții secundare cum ar fi
pneumonia, infecțiile virale sau infecțiile tractului respirator
superior.
Moartea poate surveni datorita aritmiei cardiace, insuficienței
cardiace globale, hipertermiei sau altor factori neidentificați.
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Tratament
1. Înlăturarea cauzei declanşatoare
2. Micşorarea concentraţiei hormonilor tiroidieni în sînge:
Blocarea sintezei de hormoni prin administrarea imediată şi continuă de
doze mari de ATS. Dacă administrarea orală este imposibilă, ATS se vor administra pe sondă nazogastrică sau rectală (Propiltiouracil 100 mg, la
fiecare 2 ore, sau Tiamazol 60-80 mg iniţial, apoi 30 mg la fiecare 6-8 ore).
Inhibarea eliberării hormonilor tiroidieni prin administrare de doze mari
de iod per os sau intravenos (1g/zi), după ATS. Soluţie Lugol câte 8-10
picături la fiecare 8 ore per os sau intravenos cu soluţie Glucoză 5%
500–800 ml, cu înlocuirea prealabilă a Kaliului iodid cu Natriu iodid.
3. Înlăturarea insuficienţei corticosuprarenale:
Hidrocortizon hemisuccinat intravenos în doză zilnică de 100–150 mg în
6 prize sau în lipsa acestuia – Prednisolon 60–90 mg, în 3-4 prize.
Înlătură insuficienţa corticosuprarenală, stabilizează tensiunea arterială,
micşorează conversia periferică a tiroxinei în triiodtironină şi eliberarea
hormonilor tiroidieni de către glanda tiroidă.
4. Ameliorarea simptomelor adrenergice:
ß-adrenoblocante. Propranolol 2-10 mg intravenos la fiecare 3-4 ore sau
per os 80 mg la fiecare 6 ore: micşorează efectul catecolaminelor asupra
miocardului: micşorează necesitatea miocardului în oxigen, frecvenţa
contracţiilor cardiace, tensiunea arterială, posedă efect antiaritmic. Concomitent protejează miocardul de acţiunea hormonilor tiroidieni, inhibă
producţia hormonilor tiroidieni, blochează conversia periferică a tiroxinei în triiodtironină. În insuficienţă cardiacă severă sau astm bronşic se
va administra Verapamil.
5. Terapia de suport:
Reechilibrare hidroelectrolitică (sol. Clorură de sodiu 0,9%, sol.
Glucoză 5%, sol. Ringer pînă la 2000 ml pe zi; sol.; în caz de hipokaliemie – sol. Clorură de potasiu 7,4% 50 ml; în caz de hipocalcemie –
sol. Gluconat de calciu sau Clorură de calciu 10% 10–20 ml).
IV.2.2. Adenomul autonom (adenomul toxic Plummer)
Definiție: Nodul solitar hipersecretant de T3 și T4, obiectivat
palpatoriu, ecografic și scintigrafic.
Incidența/ repartiția pe sex:
- 9,2% din totalul hipertiroidiilor
- 5-20% dintre gușile nodulare se manifestă ca adenoame autonome
- incidența maximă interesează vârsta de aprox 50 ani
- raportul F/B este de aprox 4:1
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Istoric: În 1912, Henry Plummer de la Mayo Clinic a afirmat că un
nodul cald solitar poate fi cauză de hipertiroidism, acelaşi lucru
demonstrând şi Oliver Cope, care a numit sindromul „boala Plummer”
Etiologie/ patogenie
Adenoamele toxice au la bază mutații la nivelul receptorului de TSH
(20-70% cazuri) care duc la creșterea producției de hormoni tiroidieni, ce nu
mai răspunde la mecanismele obișnuite de reglare (secreție autonomă).
Clinic:
- semne pregnante sau discrete de hipertiroidie, în funcție de gradul
autonomiei
- oftalmopatia infiltrativă nu este prezentă niciodata.
Diagnostic pozitiv:
- Anamneza, semne clinice de hipertiroidie;
- Ecografie tiroidiană: nodul solitar, de aspect complex;
- Scintigrafia cu Tc 99: nodul hiperfixator ”nodul cald/fierbinte”, cu
scăderea sau cu absenţa captării izotopului în restul ţesutului tiroidian;
- Laborator: valorile TSH-ului, FT4, FT3 sunt grevate de stadiul
autonomiei, inițial constatându-se hipertiroidie subclinică.
Tratament
- administrarea de ATS până la obținerea eutiroidiei, urmată de cura
chirurgicală (lobectomia) sau radioiodoterapia (terapie cu I131).
IV.2.3. Guşa toxică multinodulară (GMNT)
Constituie una dintre cele mai frecvente forme de hipertiroidie. Gușa
comportă atât zone autonomizate, hiperfuncționale, cât și zone nefuncționale. Este frecventă în zonele endemice, cu guși vechi multinodulare.
Patogenia autonomizării nu este pe deplin lămurită. Hipertiroidismul
poate fi precipitat prin administrarea de iod (KI, medicamente conținând
iod- Cordarone, substanța de contrast iodată)
Clinic, este vorba de o hipertiroidie pură ca și în cazul adenomului
toxic, dar gușa este multinodulară, de obicei cu noduli mari, cu fenomene de
compresiune și calcificări.
Evoluţia naturală a GMNT este spre persistenţa sau agravarea
tireotoxicozei, în special în caz de supraîncărcare cu iod. Pacienţii cu guşă
toxică multinodulară prezintă în antecedente un istoric îndelungat de guşă
nodulară sau difuză, dar cu funcţie tiroidiană normală. Pacienţii, în special
cei vârstnici, ce locuiesc în zone cu carență de iod suferă timp îndelungat de
tireotoxicoză subclinică sau chiar biochimică (creşterea concentraţiei
hormonilor tiroidieni în sânge în lipsa manifestărilor clinice de
tireotoxicoză), des nediagnosticată, fără guşă detectabilă palpator, dar cu
prezenţa modificărilor ecografice (mărirea dimensiunilor, zone izoecogene).
Tireotoxicoza este precipitată de administrarea unei doze mari de iod.
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Diagnosticul se va stabili pe baza tabloului clinic, care poate fi oligo- sau
monosimptomatic la vârstnici. Tireotoxicoza este mai des moderată, cu predominarea manifestărilor cardiovasculare, neuropsihice sau atipice (alterarea
stării generale, apatie). Oftalmopatia şi mixedemul pretibial nu se dezvoltă la
pacienţii cu guşă toxică multinodulară. Examenul clinic trebuie să includă şi
palparea glandei tiroide, care este mărită de volum, cu prezenţa de noduli.
Tabelul 14. Diagnosticul diferenţial între diverse forme de tireotoxicoză
▫ Guşa este difuză, omogenă.
▫ Prezenţa oftalmopatiei, mixedemului pretibial.
▫ Prezenţa imunoglobulinelor tireostimulante (TSI)
▫ Ecografic - tiroidă mărită difuz, hipoecogenitate
difuză, vascularizație accentuată, difuz.
▫ Guşă uninodulară.
Adenomul toxic
▫ Ecografic – nodul solitar, de aspect complex,
bine vascularizat
▫ Scintigrama arată nodul hiperfixant „nodul
cald/fierbinte”, cu scăderea sau cu absenţa captării
izotopului în restul ţesutului tiroidian.
▫ Markerii autoimunităţii tiroidiene, oftalmopatia,
mixedemul, acropatia- lipsesc
▫ Guşa este multinodulară, de obicei cu noduli mari,
GMNT
pot fi prezente fenomenele de compresiune,
calcificări.
▫ Scintigrafic aspect caracteristic în „tablă de şah”,
cu zone hipercaptante, alături de zone hipo- sau
afixatoare.
▫ Lipsesc anticorpii tireostimulatori.
▫ Oftalmopatia, mixedemul pretibial, acropatialipsesc
Asociază tabloului tireotoxic simptomatologia
Tiroidita post
partum, nedureroasă caracteristică tipului respectiv de tiroidită. Se asoşi tiroidita subacută ciază cu RIC scăzută. În tiroidita subacută sunt
caracteristice durerea locală, semnele de inflamaţie,
febra.
Tiroidita autoimună, Glanda tiroidă la palpare este difuz mărită,
suprafaţă neregulată.
faza tireotoxică
(hashitoxicoza)
Sunt prezenţi marcherii autoimunităţii tiroidiene
Anti-TPO, Anti-TG. De regulă TRAb - negativ.
Scintigrafic glanda prezintă aspecte heterogene.
Boala GravesBasedow
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Tratament. Tratamentul cu ATS se va utiliza doar pentru înlăturarea
simptomelor tireotoxicozei ca etapă de pregătire preoperatorie. Sistarea
tratamentului cu ATS duce la reapariția semnelor de tireotoxicoză. De
aceea, tratamentul definitiv este cel chirurgical sau terapia cu iod radioactiv.
Tratamentul chirurgical se recomanda în cazul gușilor mari, cu efecte
compresive, pe când ablaţia cu I131 se alege în cazul unor guși mici-medii,
la cei cu risc anestezic și chirurgical crescut.

a

b

Fig. 8. Scintigrafie tiroidiană cu TC99
a .Nodul “fierbinte” în LTD
b. Gușă toxică multinodulară

IV.3. Orbitopatia tiroidiană
Definiție
Orbitopatia (oftalmopatia) tiroidiană se referăla complexul de simptome
și semne clinice, instalate secundar afectării structurilor orbitare, în boli
tiroidiene autoimune. Orbitopatia tiroidiană (OT) este cea mai frecventă și
mai severă manifestare extratiroidiană a hipertiroidiei autoimune – boala
Graves-Basedow. Rareori se poate întâlni și în tiroidita Hashimoto.
OT, prin complicațiile pe care le determină, afectează negativ calitatea
vieții pacienților. Calitatea vieții reprezintă un concept multidimensional,
care include aspect fizice mentale și sociale.
Epidemiologie
Sub aspect epidemiologic, incidența anuală a orbitopatiei Graves’ (OG)
este estimată la 16 femei și 3 bărbați /100 000. Incidența depinde și de
criteriile diagnostice aplicate (clinice, imagistice). Afectarea oftalmică este
prezentă la 50% dintre cazurile de boală Graves’ Basedow, fiind relevantă
clinic la 20-30 % dintre acestea. Afectarea subclinică (obiectivată prin RMN
sau TC) este prezentă la aproximativ 70 % cazuri.
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Interesarea oftalmică se constată în special la adulții cu vârsta medie de
46,4 ani, femeile fiind predominant afectate (F/B=5/1).OG se poate întâlni și
în patologia tiroidiană autoimună infantilă, unde deține forme mai puțin
severe.
Au fost identificați mai mulți factori de risc, cu implicații în apariția și
evoluția afecțiunii. Vârsta, sexul, factorii genetici, disfuncția tiroidiană,
anumite metode terapeutice (radioiodul), fumatul, titrele anticorpilor față de
receptorul TSH (TRAB= Thyroid Receptor Antibodies) sunt cei mai
importanți factori de risc.Dacă unii dintre acești factori nu pot fi preveniți,
fiind endogeni (vârstă, sex, etc.), alții, de ordin exogen, pot fi preveniți
(fumat, disfuncție tiroidiană, terapie cu radioiod). Intensitatea riscului relativ
imprimat de factorii enumerați este diferită. Un risc relativ puternic este
imprimat de fumat și disfuncția tiroidiană. Sexul, factorii genetici și TRAB
conferă bolii un risc mai atenuat.
Anatomie patologică
Sub aspect morfopatologic, OG se caracterizează prin leziuni de diverse
severități ale structurilor orbitare. Acestea sunt reprezentate de: infiltrate
limfocitare, hipertrofia fibroblastelor, acumulare de mucopolizaharide, edem
interstițial, creșterea producției colagenice și leziuni fibrotice și
degenerative ale musculaturii extraoculare (MEO). La nivelul orbitei, se mai
constată și o expansiune a țesutului adipos.
S-a demonstrat că aspectele morfopatologice consemnate sunt similare
într-o oarecare măsura celor întâlnite în dermopatia infiltrativă (mixedemul
pretibial), o altă complicație extratiroidană autoimună a afecțiunii.
Etiopatogenie
Procesul patologic intraorbitar include prezența de infiltrate
inflamatorii șiun proces intens deadipogeneză. Local, se constată o creștere
a producției de glicozaminoglicani (mai ales acid hialuronic), care
contribuie prin hidrofilie la hipertrofia structurilor orbitare (vezi Fig. 9)
Sub aspect etiopatogenic, OG este rezultanta unui proces autoimun
complex. Autoantigenul principal, prezent atât în tiroidă, cât și la nivelul
orbitei (fibroblaste, țesut adipos) este reprezentat de receptorul TSH
(Fig. 10).
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Fig. 9. Imunopatogenia oftalmopatiei Graves‘
TSH-R= receptor TSH; TRAB=autoanticorpi față de receptorul TSH;
AH=acid hialuronic
TRAB sunt îndreptați împotriva receptorului TSH (TSH-R) intraorbitar.
Secundar activării receptorului (TSH-R), fibroblastele orbitare produc
cantități sporite de acid hialuronic, iar o parte dintre acestea se diferențiază
în adipocite.
Limfocitele T activate, elaborează după interacțiune cu celulele B,
citokine proinflamatorii. Citokinele sunt responsabile de extinderea
procesului inflamator orbitar.Fenomenele enumerate determină: hipertrofia
MEO, expansiunea țesutului adipos și inflamație orbitară.
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Fig. 10. Intimitatea mecanismelor imunopatogenice implicate în
patogenia OG
Fiziopatologie
Sub aspect fiziopatologic, creșterea volumului conținutului orbitar
împinge globul ocular anterior (protruzie, exoftalmie) și impietează
circulația venoasă. Afectarea MEO conduce la diplopie (vedere dublă).
Leziunile corneene apar prin mecanisme complexe (lărgirea fantei
palpebrale, evaporarea filmului lacrimal, lagoftalmie). Compresiunea
nervului optic de către musculatura hipertrofiată la nivelul apex-ului orbitar
(neuropatie optică) compromite sever și uneori ireversibil vederea.
Diagnostic clinic
Relația temporală dintre disfuncția tiroidiană (hipertiroidie) și
oftalmopatie este variabilă. La majoritatea pacienților (85 %), hipertiroidia
și oftalmopatia se instalează concomitent (într-un interval de maximum 18
luni). Mai rar, OG precede instalarea hipertiroidiei sau urmează acesteia.
OG este bilaterală și asimetrică. La 15 % dintre pacienți, afectarea oftalmică
deține caracter unilateral, ridicând importante probleme diagnostice.
Diagnosticul clinic se bazează pe următoarele criterii:
a. prezența simptomelor și a semnelor oftalmice specifice
b. obiectivarea tirotoxicozei
c. demonstrarea autoimunității tiroidiene
d. excluderea altor afecțiuni orbitare
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a. Simptome și semne clinice oftalmice
Simptomele bolii sunt reprezentate de: lăcrămare abundentă, fotofobie,
disconfort ocular, dureri oculare (spontane, la mobilizarea globilor),
diplopie, vedere încețoșată, scăderea percepției culorilor, lipsa ocluziei
pleoapelor în somn (lagoftalmie).
Semnele clinice constau în: edeme palpebrale și periorbitare, eritem
conjunctival și a pleoapelor, edem conjunctival (chemosis), exoftalmie,
diplopie, leziuni ale corneei, scăderea acuității vizuale de diverse grade.
b. Obiectivarea hipertiroidiei
Majoritatea cazurilor prezintă hipertiroidie (clinică, subclinică),
confirmată de valorile TSH-ului și cele ale hormonilor tiroidieni periferici
(FT4, FT3). Diagnosticul întampină dificultăți la cazuri cu eutiroidie sau
hipotiroidie.
c. Demonstrarea prezenței autoimunității tiroidiene
Tabloul imunologic al bolii Graves’ Basedow se caracterizează în
principal prin prezența unor titre crescute de TRAB. Frecvent sunt sporite și
concentrațiile anticorpilor anti tiroperoxidazici (anti TPO).Prezența TRAB
la cei cu eutiroidie înlesnește stabilirea diagnosticului.
d. Excluderea altor afecțiuni orbitare
Există numeroase boli oftalmice care prezintă exoftalmie (mai frecvent
unilaterală sau marcat asimetrică) : tumori orbitare (primare, metastatice),
anomalii vasculare (anevrism carotidian, tromboză de sinus cavernos, fistulă
carotico-cavernoasă), boli granulomatoase, etc.
În cazul unei OG recent diagnosticate, este obligatorie stabilirea
activității și a severității acesteia. Activitatea bolii grevează tipul terapiei.
Activitatea OG se referă la prezența fenomenelor inflamatorii,
caracteristice fazei inițiale a afecțiunii. Activitatea bolii poate fi stabilită pe
baza unor criterii clinice sau paraclinice. Sub aspect clinic, se evaluează
scorul de activitate clinică (SAC), definit de 7 simptome și semne clinice.
Acestea sunt reprezentate de următoarele:
1. Dureri spontane retrobulbare;
2. Dureri la mișcările globilor oculari;
3. Eritem al pleoapelor;
4. Eritem conjunctival;
5. Edem palpebral;
6. Tumefierea carunculei (plicii);
7. Chemosis (edem conjunctival)
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Fiecare simptom sau semn este cuantificat cu 1. În cazul unui SAC ≥3,
se apreciază că boala este activă.
Activitatea bolii poate fi evaluată la cazuri selecționate și cu ajutorul
ecografiei orbitare, a RMN orbitar sau a scintigramei orbitare cu octreotid
(captarea octreotidului este intensă în faza activă a afecțiunii).
Severitatea OG se referă la simptomele și semnele induse de afectarea
cronică a structurilor orbitare. Pentru stabilirea severității bolii este necesară
evaluarea fantei palpebrale, a afectării țesuturilor moi (conjunctivă,
pleoape), a importanței exoftalmiei si a disfuncției MEO. Disfuncția MEO
determină diplopie de diverse grade (intermitentă, inconstantă și constantă).
Alte semne de severitate importantă sunt induse de interesarea corneei sau a
nervului optic.
Din punct de vedere al severității, OG recunoaște: forme ușoare (40 %),
forme cu severitate medie (33% și forme severe (28 %). Formele foarte
severe (sight-threatening), sunt determinate de ruptura de cornee,
neuropatia optică ș.a. și interesează 3-5 % cazuri.
Evoluție, complicații
Istoria naturală a OG recunoaște mai multe faze:
- faza inițială inflamatorie, bogată în simptome și semne clinice (3-6 luni);
- faza de stabilizare sau în platou (1-3 ani);
- faza de remisiune incompletă; dacă manifestările inflamatorii cedează în
timp, exoftalmia, retracția palpebrală și disfuncția MEO persistă, devenind
cronice.
Cea mai importantă complicație a OG este reprezentată de neuropatia
optică. La majoritatea cazurilor este determinată de compresiunea nervului
optic de către MEO hipertrofiată, la nivelul apexului orbitar. Din punct de
vedere clinic, debutul este insidios cu disconfort ocular important, vedere
încețoșată, afectarea simțului cromatic, scăderea acuității vizuale și defect
pupilar.
Diagnosticul imagistic
Investigațiile imagistice orbitare (TC, RMN) nu sunt obligatorii la toate
cazurile. Acestea se recomandă în orbitopatii marcat asimetrice (15-20 %)
pacienți, la cei fără hipertiroidie, în suspiciune de neuropatie optică și
înaintea practicării intervențiilor pe orbită. Metodele imagistice evidențiază
interesarea structurilor orbitare, respectiv MEO, exoftalmia, ponderea
țesutului fibroadipos ș.a.
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Fig. 11. TC la un caz de OG bilaterală și asimetrică (plan coronal)
Se constată interesarea asimetrică a mușchilor drepți (în orbita stângă sunt
interesați toți mușchii, în cea dreaptă predominant dreptul medial și inferior)
(din cazuistica Clinicii de Endocrinologie Timișoara)
Tratament
Tratamentul OG cuprinde măsuri profilactice și măsuri curative,
adaptate activității și severității afecțiunii.
Măsurile profilactice
La toate cazurile este necesară sistarea fumatului (încetinește evoluția
bolii, reduce severitatea exoftalmiei și a diplopiei, sporește eficiența
medicației imunosupresoare) și corectarea disfuncției tiroidiene
(hipertiroidie, hipotiroidie iatrogenă).
Tratamentul hipertiroidiei
Tratamentul hipertiroidiei vizează obținerea eutiroidiei prin
antitiroidiene de sinteza (ATS), tiroidectomie (totală) și mai puțin prin
radioiod. Indiferent de măsura terapeutică folosită, este necesară corecția cât
mai precoce a unei hipotiroidii iatrogene.
Terapia cu radioiod deține anumite riscuri, reprezentate de agravarea
unei OG preexistente sau apariția acesteia de novo. Radioiodul se poate
administra la cazuri selecționate, cu respectarea anumitor precauții (asociere
de corticosteroizi, tratarea hipotiroidiei).
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A. Tratamentul OG active
În forma ușoară a bolii, se aplică măsuri profilactice,măsuri locale
(lacrimi artificiale, prisme pentru corecția diplopiei) și medicație
antioxidantă (pentoxifilină 1200 mg/zi, preparate de seleniu 200 microg/zi,
timp de 12 luni).
Monitorizarea pacienților se face la 3-6 luni prin examen clinic,
oftalmologic și testarea funcționalității tiroidiene.
Forma moderată a OG ridică uneori în practica clinică probleme
terapeutice.
Există mai multe posibilități terapeutice.
a. Tratamentul imunomodulator cu glucocorticoizi (GCS)
Se aplică cazurilor cu debut recent (sub 1 an) active (SAC ≥3).
GCS se pot administra oral (doză de atac 40-100 mg/zi, cu reducere
progresivătimp de 10-24 săptămâni). Deși tratamentul nu este lipsit de
eficiență, poate conduce la efecte secundare importante.
GCS, administrați i.v. ca puls terapie recunosc mai multe scheme
terapeutice. În general se recomandă schema Kahaly, (metilprednisolon 500
mg/zi iv/o dată pe săptămână, timp de 6 săptămâni, apoi 250 mg /o dată pe
săptămână, alte 6 săptămâni). Tratamentul este mai eficient (cu răspuns
terapeutic prompt la aprox. 80 % cazuri), iar efectele secundare mult mai
reduse.
Contraindicațiile pentru GCS sunt reprezentate de: hepatita recentă,
disfuncția hepatică, morbiditate cardiovasculară, diabet zaharat decompensat
șiglaucom.
b. Alte alternative terapeutice medicamentoase la cei care nu
răspund la GCS sunt reprezentate de: asocierea de prednison (20 mg/zi) și
ciclosporină sau administrare de rituximab.
c. Radioterapia orbitară (retrobulbară) asociată cu glucocorticoizi se
prefera la cei cu tulburări severe ale motilității oculare. Un răspuns
terapeutic adecvat se constată la 60 % cazuri.Contraindicațiile sunt
reprezentate de: diabet zaharat cu retinopatie, vârstele sub 35 ani (risc
carcinogenetic pe termen lung).
Monitorizarea cazurilor cu severitate medie se face, indiferent de
terapia aplicată, la 3 si 6 luni.
Forma severă a OG (neuropatia optică) impune tratament de urgență cu
doze mari de GCS iv.Se administrează metilprednisolon 1g/zi iv, timp de 3
zile în prima săptămână, repetându-se aceeași schemă în a doua săptămâna.
Dacă parametrii oftalmici se ameliorează, se poate continua cu
corticoterapie p.o. Dacă nu se constată o ameliorare, se practică
decompresiune orbitara.
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B. OG forma inactivă
Forma inactivă de OG beneficiază de chirurgie reabilitativă, care se
aplică la 6 luni de la inactivarea bolii.
Există o ierarhizare a procedurilor chirurgicale, începându-se cu
decompresiune orbitară, urmată de chirurgia strabismului și in final de cea a
pleoapelor.
Un tratament corect, o bună aderență a pacienților și o monitorizarea
adecvată a cazurilor îmbunătățește semnificativ calitatea vieții pacienților.

IV.4. Hipotiroidia
Definiţie: Hipotiroidismul este un sindrom clinic, rezultat al
deficitului de hormoni tiroidieni, care duce pe rând la o încetinire
generalizată a proceselor metabolice.
Istoric: Sindromul clinic al hipotiroidismului a fost prima dată
descris de către Gull în 1874.
Asocierera dintre glanda tiroidă și cord a fost descrisă cu mult timp înainte,
iar Zondek în 1918 face prima descriere clasică a „ cordului mixedematos”.
Epidemiologie: Hipotiroidismul este cea mai frecventă tulburare a
funcției tiroidiene și are o prevalență de 2-5% în populația generala.
Hipotiroidia primară are o răspîndire mare în populaţie, având o incidenţă şi
o prevalenţă crescută în regiunile cu deficit iodat
La adulţi, prevalenţa hipotiroidiei manifeste este de 2%, la femei, şi de
0,2%, la bărbaţi. Incidenţa anuală a hipotiroidiei manifeste este de 4 : 1000,
la femei, şi de 0,6 : 1000, la bărbaţi .
Prevalenţa hipotiroidiei subclinice în populaţia generală variază între
1,3%–17,5% în funcţie de vârstă şi de sex. Incidenţa hipotiroidiei subclinice
este mai mare la femei decât la bărbaţi, crescând cu vârsta şi atingând 21%,
la femei, şi 16%, la bărbaţi, peste 70 de ani. Anual, 5% din cazurile cu
hipotiroidie subclinică evoluează spre hipotiroidie manifestă.
Fiziopatologie
Hipotiroidia exercită o serie de efecte negative asupra întregului
organism. Deficitul de hormoni
tiroidieni conduce la o încetinire
generalizată a proceselor metabolice. Complicaţiile sistemice apar ca urmare
a acestor perturbări metabolice, dar şi prin efectele directe exercitate de
infiltrarea mixedematoasă (acumulare de glicozaminoglicani în ţesuturi).
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În primele faze ale bolii intervin mecanismele compensatori prin care
nivelele de T3 se menţin in limite normale. Scăderea producției de T4
determină creșterea secreției de TSH din hipofiză.TSH-ul va stimula
hipertrofia şi hiperplazia glandei ceea ce va duce la creșterea activității
5'deiodinazei, menţinând astfel producția de T3.
▪ Sistemul cardiovascular - este unul dintre cele mai importante ţinte ale
acțiunii hormonilor tiroidieni.
Mecanismele de acțiune ale hormonilor tiroidieni sunt reprezentate de :
efecte directe la nivel celular
interacțiunea cu sistemul nervos simpatic
alterarea circulației periferice şi a metabolismului energetic
Hipotiroidia

▪ scăderea contractilităţi miocardice
▪ debit cardiac scăzut
▪ creșterea rezistenței vasculare periferice
▪ scăderea volumului circulant
▪ permeabilitate capilară crescută
▪ dispnee
▪ scăderea toleranței la efort
angină

Tabelul 15. Clasificarea etiologică şi patogenică a hipotiroidiei
1. Hipotiroidie primară (TSH↑, FT4↓,FT3↓)
A. Congenitală
Disgenezia glandei tiroide:
• hipoplazia glandei tiroide;
• aplazia glandei tiroide;
• ectopia tiroidiană.
Defecte congenitale de biosinteză a hormonilor tiroidieni (pot evolua cu
guşă):
• scăderea sensibilităţii la TSH;
• defect al transportării iodului;
• defect în organificarea iodului;
• defect în sinteza sau transportul Tg;
• defect al deiodării tirozinelor.
B . Dobândită (câştigată postnatal)
• postoperator (tiroidectomie);
• tratament cu iod radioactiv;
• tiroidita autoimună Hashimoto (poate evolua cu guşă);
• tiroidita silenţioasă şi post partum;
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• tiroidita subacută de Quervain;
• deficit iodat (guşa endemică, cretinism);
• boli infiltrative sau granulomatoase (amiloidoza, histiocitoza etc.);
• procese neoplazice tiroidiene;
• blocare medicamentoasă (antitiroidiene, săruri de Litiu, preparate de iod,
Amiodarona, substanţe de contrast iodate, percloratul, aminoglutetimida,
etionamida, acid aminosalicilic, fenilbutazonă, sulfamide, nitroprusiatul de
sodiu, Interferon-α
2. Hipotiroidia secundară (TSH↓, FT4↓ - boli ce afectează hipofiza şi
realizează deficit primar de TSH)
A. Deficit de ţesut funcţional:
• procese invazive (adenoame hipofizare, craniofaringioame, metastaze,
tumori SNC –
meningioame, glioame, tumori epidermoide, anevrism carotidian,
disgerminom);
• cauze vasculare (necroza ischemică a adenohipofizei – sindrom Sheehan,
hemoragii,
apoplexie hipofizară, anevrism al arterei carotide interne);
• procese infiltrative (sarcoidoza, hemocromatoza, histiocitoza X);
• iatrogenă (chirurgie, iradiere hipofizară);
• traumatisme craniocerebrale;
• autoimune (hipofizită cronică limfocitară);
• infecţioase (meningite, tuberculoza, sifilis, toxoplasmoza, micoze, abces);
• congenitale (hipoplazie hipofizară, encefalocel bazal, displazie
septooptică).
B. Defect funcţional al biosintezei şi al eliberării TSH:
• mutaţii ale genelor receptorului TSH;
• medicamente: dopamina, glucocorticoizi, Levotiroxina, rezerpina,
bromcriptină.
3. Hipotiroidia terţiară (afectarea funcţiei tiroidiene prin scăderea
sintezei TRH de către hipotalamus):
tumori, infecţii, ce afectează şi hipofiza
4. Hipotiroidia periferică (rezistenţa ţesuturilor periferice la hormonii
tiroidieni):
• inactivarea hormonilor tiroidieni de către anticorpii circulanţi;
• scăderea numărului sau afinităţii receptorilor tiroidieni în ţesuturile
periferice;
• afectarea conversiei T4 în T3
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Cea mai frecventă situaţie întâlnită în practica clinică este hipotiroidia
periferică determinată de afectarea glandei tiroide (tiroidita cronică
autoimună sau iatrogenă, care survine după tratamentul unei hipertiroidii cu
Iod radioactiv, chirurgical sau prin supradozaj cu antitiroidiene de sinteză).
În funcţie de evoluţie (secvenţa cronologică ), hipotiroidia recunoaşte:
- forme subclinice (creşterea moderată a TSH, T4 și T3 normal) şi
- forme clinice (TSH crescut şi T4, T3 scăzute).
TABLOUL CLINIC:
• Anamneza: carenţa de iod, antecedentele heredocolaterale, intervenţiile
chirurgicale (tiroidectomii, lobectomii), tratament cu iod radioactiv, uzul
unor medicamente.
• Simptome: fatigabilitate progresivă la efort, astenie musculară, oboseală;
• frilozitate (intoleranţă la frig);
• somnolenţă, tulburari de memorie şi concentrare, cefalee;
• artralgii, parestezii;
• câștig ponderal, edeme faciale, la nivelul membrelor, uneori tot corpul;
• constipaţie, scăderea poftei de mâncare;
• tegumente uscate, reci, căderea părului;
• îngroşarea vocii, hipoacuzie;
• dereglări sexuale, menstruaţii neregulate, infertilitate
• Semnele clinice sunt de intensitate variabilă, individualizată, în funcţie de
severitatea deficitului de hormoni tiroidieni.
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Tabelul 16. Semne clinice în hipotiroidie
Aparate si sisteme
Tegumente și
fanere

Aparat
cardiovascular

Sistem respirator

Semne clinice
• Facies: inexpresiv, cu tegumente uscate, infiltrate,
palide (pergament-like), edem palpebral, fante
palpebrale diminuate datorită edemului palpebral,
privire inexpresivă, depilarea jumătăţii externe a
sprîncenelor (semnul Herthoge), buze groase, şanţuri
nazolabiale şterse, nas trilobat
• Descuamare generalizată (rareori aspect de ihtioză),
cu hipercheratoză la nivelul regiunii cubitale,
genunchi, calcaneu.
• Tegumente reci si uscate, de aspect palid ceros (prin
exces de betacaroten rezultat din afectarea
conversiunii hepatice a carotenului în vitamina A).
• Pilozitatea cefalică: părul aspru, rar, uscat, lipsit de
luciu, fragil, cu creştere lentă, zone de alopecie.
• Edeme de la nivelul membrelor superioare şi
inferioare ce nu lasă godeu; în formele grave edemele
pot fi generalizate (afectând tegumentele, mucoasele,
seroasele, interstiţiile, cavităţile);
• Bradicardie.
• Hipertensiune arterială diastolică
• Zgomote cardiace asurzite.
• Pericardita (transudat pericardic)
•Ateroscleroza, cardiopatie ischemică, cardiomiopatie
• Hipotiroidia poate determina insuficienţa cardiacă.
- EKG: bradicardie, hipovoltaj, T aplatizat sau
negativ, alungirea intervalului PQ și QRS
• Toracele: fosele supraclaviculare dispar şi apar
reliefate, reliefurile osoase (claviculă, stern, coaste) se
şterg, toracele apărând globulos.
• Modificarea timbrului vocii (voce îngroşată,
nazonată).
• Respiraţie nazală îngreunată, sforăit nocturn, apnee
de somn.
• Alterarea funcției ventilatorii cu hipercapnie sau
hipoxie.
• Insuficiența respiratorie este o problemă severă la
bolnavii cu comă mixedematoasă
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Tract
gastrointestinal

Sistem
nervos/psihic

Sistemul
hematopoetic

Sistem endocrin

• Macroglosie, disfagie
• Constipaţie
• Aclorhidie histaminorezistentă
• Atonie intestinală cu meteorism, dureri abdominale,
ileus.
• Sindrom ascitic (rareori) cu hepatomegalie
• Bradipsihie- Încetinirea activităţii nervoase
• Somnolenţă permanentă, predominant diurnă
• Tulburări ale afectivităţii cu indiferenţă, lipsă de
participare, dezinteres
• Poate apărea amnezie anterogradă sau retrogradă
• Bradilalie-vorbire lentă, rară, cu vocabular redus, cu
articulare defectuoasă
• Bradikinezie-gesturile sunt lente
• ROT încetinite
• Surditate de percepţie, manifestări vestibulare
(tinitus, vertij)
• Deficite cognitive: de calcul, de memorie, de atenţie
•Anemia poate fi:
- normocromă, normocitară prin depresie medulară şi
scăderea sintezei eritropoietinei;
- macrocitară prin deficit de B12 şi Acid folic;
- hipocromă, microcitară în anemie feriprivă.
• Anomalii ale coagulogramei
• Hiperprolactinemie (2/3 dintre femei)
• Tulburari de ciclu menstrual: amenoree /
spaniomenoree sau menoragii cu deficit luteal,
sterilitate.
• Metabolismul hormonilor suprarenalieni se modifică:
se realizează o insuficienţa CSR funcţională şi
reversibilă.
• Secreţia hormonului de creştere este scăzută putând
determina retard în dezvoltarea fizică la copii.
• Asocierea hipotiroidiei primare determinată de
tiroidita autoimună cu insuficienţa corticosuprarenală
autoimună constituie sindromul Schmidt:
în aceste cazuri se asociază astenia, adinamia,
pigmentaţia.
• Paratiroida poate fi afectată direct sau secundar după
tiroidectomie cu manifestări de parestezii sau elemente
de tip spastic.
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DIAGNOSTICUL PARACLINIC:
1. Investigaţiile de laborator:
Tabelul 17. Modificări ale investigațiilor de laborator în hipotiroidie
Investigații
Hemoleucograma

Sumarul de urina

Modificări sugestive pentru
hipotiroidie
-Anemii diverse,
-Tendinţă spre leucopenie,
- Neutropenie, limfocitoză,
- VSH crescut
- Posibilă proteinurie
- Scăderea diurezei

Teste biochimice
- Glicemia
- Colesterolul
- Trigliceride
- Lipoproteidele
- HDL-colesterol
- LDL-colesterol
- Proteine serice totale
- Transaminazele
- Creatininfosfokinaza
- Lactatdehidrogenaza
- Ureea
- Creatinina
- Ionograma serică
Dozări hormonale
- TSH
-

FT4, FT3, T3, T4

Teste imunologice
- anticorpi anti TPO
(antimicrozomiali )
- anticorpi anti Tg (anti
tiroglobulină)
Alte teste suplimentare
- în asociere cu poliendocrinopatia
autoimună
– patologie hipotalamo-hipofizară

-

Scade
Creste
Cresc
Cresc
Scade
Crește
Scad
Cresc
Crește
Crește
Normală
Normală/Crescută
Hiponatremie

- Crescut În hipotiroidia primară
și
- Normal/Scăzut În hipotiroidia de
cauză centrală
- Scăzuți
- pozitivi
- pozitivi

în etiologia
autoimună
a bolii

- anticorpi anti 21 hidoxilaza
- anticorpi antiprolactina
- anticorpi antiovarieni
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2. Ecografia tiroidiană: Prin ecografie se măsoară volumul tiroidian, se apreciază ecogenitatea parenchimului tiroidian, omogenitatea
sau prezenţa formaţiunilor nodulare. Putem întâlni următoarele aspecte:
- volum tiroidian crescut, de aspect marcat hipoecogen- în tiroidita
cronică autoimună Hashimoto
- volum tiroidian scăzut, cu fibroza, aspect marcat hipoecogen - în
tiroidita cronică autoimună atrofică
- agenezii
- lobectomii/ tiroidectomii totale
3. RMN-ul este util în explorarea sistemului hipotalamo-hipofizar, şi
permite vizualizarea de hipofiză, tijă pituitară, chiasmă optică şi identifică
leziunile hipotalamo-hipofizare responsabile de hipotiroidia secundară şi cea
terţiară.
4. Examenul scheletului. Informaţii utile se obţin în studiul
scheletului la copilul hipotiroidian, cu aprecierea maturării şi a prezenţei
sau a absenţei nucleelor de osificare.
5. EKG: bradicardie, hipovoltaj, T aplatizat sau negativ, alungirea
intervalului PQ si QRS.
ECG: bradicardie
marcată (30 bpm)
ax QRS hipovoltat
inversarea undei
T, (tipic în
mixedem )
TSH = 120
mU/L (0.4-4.8)
FT4= 2 pmol/l
(10-22)
Fig. 12. ECG la un pacient cu mixedem
(din cazuistica Clinicii de Endocrinologie)
-

6. Ecocardiografia:
pericardită
hipertrofia septului interventricular
hipertrofia / îngrosarea peretelui posterior al ventriculului stâng
disfuncţii sistolice/ disfuncţii diastolice
creşte incidenţa leziunilor aterosclerotice arteriale şi valvulare
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A

B

Fig. 13. Ecocardiografie la un pacient cu mixedem
A. Pericardită mixedematoasă
B. Hipertrofia septului interventricular
la un pacient cu mixedem
la un pacient cu mixedem
(din cazuistica Clinicii de Endocrinologie şi Cardiologie)
EVOLUŢIE ŞI COMPLICAŢII:
Evoluţia bolii, în afara tratamentului duce spre coma mixedematoasă.
Complicaţii:
◙ Cardiace: • Bradicardie
• Bloc atrioventricular
• Agravarea angorului
• Pericardită
• Insuficienţă cardiacă
• Ateroscleroză
NB. Eutiroidizarea rapidă prin terapie substitutivă poate precipita
manifestările coronariene, tulburările de ritm.
◙ Neuropsihice: • Stări depresive,
• Stări confuzionale
◙ Hematologice: • Anemii
◙Ginecologice:•Infertilitate
• Avorturi spontane
Complicaţii în sarcină: • Preeclampsia
• Decolare de placentă,
• Abruptio placenta,
• Naştere prematură,
• Hemoragii în timpul sau după naştere,
• Nou-născut cu greutate mică sau făt
mort.
◙ Coma mixedematoasă - complicaţia cea mai severă şi de temut.
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DIAGNOSTICUL DIFERENȚIAL se face cu:
1. Afecțiuni psihiatrice ( demenţă, depresie)
2. Insuficienţa cardiacă
3. Anemie pernicioasă
4. Insuficienţa renală cronică
5. Sindromul nefrotic
6. Hiperlipoproteinemii
7. Afecţiuni sistemice (netiroidiene), severe ( sindroame lowT3/ T4).
Diferenţierea formelor etiologice ale hipotiroidiei:
Tip
Hipotiroidie primară
(boli tiroidiene)
Hipotiroidie secundară
(boli ale hipofizei)
Hipotiroidie terţiară
(afecţiuni hipotalamice)
Hipotiroidia subclinică
Sindromul de rezistenţă
la hormoni tiroidieni

TSH
↑

T4
↓

T3
↓

↓/N

↓

↓

↓

↓

↓

↑
↑

N
↑

N
N

TRATAMENT
• Tratamentul hipotiroidiei, indiferent de forma sa clinică, este substitutiv şi
permanent.
• Hormonii disponibili pentru tratarea hipotiroidiei includ hormonii de
sinteză: Levotiroxina, Liotironina sau combinaţia lor.
Preparate:
Euthyrox (Merk): Tb. 25–50–100–125–150-200 μg T4 (Levothyroxin-Na)
Novothyral (Merk): Tb. 100µg Levothyroxin-Na (T4)+20µg LiothyroninNa (T3)
L-Thyroxin (Berlin Chemie): Tb. 25–50–100–125–150-200 μg T4
(Levothyroxin-Na).
Dozele terapeutice: 2 µg/kg/corp/zi, individualizat.
Iniţial se administrează doze mici care se cresc progresiv, până la atingerea
dozei terapeutice optime. LT4 reprezintă tratamentul de ales.
Conduita terapeutică depinde de:
- vârstă
- durata afecţiunii
- severitate
- boli asociate.
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◘ La pacienţii vârstnici şi la coronarieni creşterea dozelor se face mult mai
lent, şi se administrează concomitent beta blocante.
◘ La unii bolnavi cu boală arterială coronariană, cunoscută sau suspectată
este necesară revascularizaţia coronariană înaintea substituției hormonale
tiroidiene.
◘ Intervenţiile chirurgicale la pacienţii hipotiroidieni – indiferent de tip şi
de organ – dacă este posibil, se vor amâna până la obținerea eutiroidiei.
Aprecierea eficacităţii tratamentului :
• Eficacitatea terapiei de substituţie se apreciază după starea clinică
(creşterea pulsului, scăderea în greutate, etc), normalizarea statusului
hormonal.
• Parametrul de control al compensării hipotiroidiei primare este nivelul de
TSH.
• Parametrul de compensare al hipotiroidiei secundare este nivelul de FT4
• Compensarea hipotiroidiei se face în funcţie de vîrstă, după cum urmează:
► Copiii sunt compensaţi până la atingerea eutiroidiei, preferabil ca
TSH-ul sa fie spre limita de jos a intervalului de referinta.
► Adulţi fără hipertensiune arterială, ateroscleroză – până la eutiroidie.
► Vârstnici sau la persoanele cu patologie cardiacă asociată –pănă la
obtinerea unui TSH la limita de sus a valorilor de referinţă.
Contraindicații majore: Infarctul miocardic acut.
Hipotiroidia secundară: La bolnavii cu disfuncţie asociată
corticosuprarenaliană, tratamentul cu hormoni tiroidieni poate agrava
insuficienţa suprarenaliană şi poate induce criza acută. Substituţia tiroidiană
se va institui după echilibrarea adrenală prin terapie cortizonică.
Hipotiroidia subclinică: reprezintă un diagnostic obișnuit de laborator,
definit de un nivel crescut al TSH-ului ( valori de referință 0.45-4.5mU/l),
asociat cu valori în limite normale ale hormonilor tiroidieni periferici.
În hipotiroidia subclinică tratamentul este indicat doar în anumite situaţii:
- valori ale TSH-ului peste 10 mU/l
- femei care doresc o sarcină, infertilitate/ anovulație, gravide.
- nou născuţi, pubertate.
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IV.4.1. Mixedemul congenital
Prevalența hipotiroidiei congenitale se situează între 1:3000-1: 4000
nou-născuți;
Cauze:
- tulburări de morfogeneză (agenezia, ectopia)
- tulburări de hormonogeneză, reprezentate de diverse deficite enzimatice
înnăscute ale sintezei hormonilor tiroidieni
- deficit sever de iod (vezi IDD)
- insensibilitate la TSH= mutații în domeniul extracelular al receptorului de
TSH
- hipotiroidia centrală, asociază deficitul altor tropi și se datorează unor
malformații cerebrale sau traumatisme craniocerebrale la naștere.
- hipotiroidii tranzitorii: administrarea de ATS pe parcursul sarcinii,
- anticorpi blocanti antireceptor de TSH materni transferați fătului
Tabloul clinic:
La majoritatea cazurilor diagnosticul este tardiv ( după 6-12 luni, poate
chiar în al 2-lea an de viață).
La naștere, tabloul clinic poate fi variat, mergând de la un aspect
caracteristic de mixedem până la o aparentă normalitate.
Nou-născutul hipotiroidian poate fi :
- post-maturat ( vârsta gestațională peste 42 săptămâni)
- supraponderal ( peste 4000g)
- tegumente reci, uscate, palide
- facies tipic (brahicefalie, macroglosie, nas trilobat)
- frontanele largi, care rămân mult timp deschise
- icter prelungit
- dificultăți la supt
Ulterior apar constipație, tegumente infiltrate, voce îngroșată.
Pe măsură ce înaintează în vârstă, apar noi și noi semne ca urmare a
întârzierii în dezvoltarea psihomotorie: nu tine capul la 3 luni, nu stă în
șezut la 6 luni, nu rostește primele cuvinte și nu face primii pași la vârstele
normale.
La încheierea perioadei infantile sunt manifeste anomalii de dezvoltare
ca:
- întârziere severă de creștere, cu habitus caracteristic ( nanism dizarmonic:
cap mare, extremități scurte)
- pubertate întârziată
- deficiențe intelectuale de diverse grade - de la aspect de cretinism
mixedematos în formele severe ale bolii până la diverse grade de reducere a
IQ, în formele medii sau fruste.
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Diagnostic
Clinic
Examinarea locală:
- absența tiroidei prin agenezie, ectopie, distrucție
- gușa, de obicei difuză, adesea avand un caracter familial (în caz de carența
iodată)
Investigații paraclinice Aplicarea programului de screening între ziua 3-5 de
viața. Acesta presupune determinarea de TSH și FT4 din sângele recoltat
din călcâi. In caz de test pozitiv, se impune o explorare rapidă clinică și
paraclinică.
Tratament
În hipotiroidia neonatală, tratamentul substitutiv trebuie sa fie prompt și
în doza corespunzătoare. Se începe cu 10-15 µg/Kgc/zi de LT4 în primele 6
luni, urmând ca apoi dozele să fie ajustate la 4-6 săptămâni, respectiv la 2-3
luni. Dozele se ajustează individual în funcție de vârstă.
Vârsta
0-3 luni
3-6 luni
6-12 luni
1-6 ani
6-12
>12 ani

Doza/kg corp/zi
10-15
8-10
6-8
5-6
4-5
2-3

Prognostic: bun în situațiile diagnosticului precoce și a terapiei
corect aplicate. Întârzierea inițierii terapiei duce la afectări ireversibile.

IV.5. Tiroiditele
Definiţie
Termenul de „tiroidite” încadrează afecţiuni tiroidiene foarte heterogene
care au ca substrat procese inflamatorii, autoimune sau fibrozante.
Istoric
În 1904, de Quervain descrie tiroidita subacută, iar în 1912, Hashimoto
descrie „struma limfomatoasă”, o formă de tiroidită cronică nespecifică,
prima boală autoimună din patologia umană, care îi va purta numele.
Cuprind forme acute, subacute și cronice.
În practică, pe primul plan ca frecvență se situează tiroiditele cronice
autoimune (TCA) şi în al doilea rând, tiroidita subacută de Quervain.
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Clasificarea tiroiditelor:
1. Tiroidite acute microbiene
-supurate
- nesupurate
2. Tiroidita subacută de Quervain;
3. Tiroidite cronice:
-nespecifice: - autoimune (limfocitară cronică)
- lemnoasă (Riedel)
-specifice: - TBC
- lues

IV.5.1. Tiroidita acută microbiană
Definiţie
Reprezintă inflamaţia acută a parenchimului tiroidian, cu manifestări
locale marcate, având în special etiologie bacteriană (stafilococ,
pneumococ), focarul infecţios putând fi în vecinătatea glandei tiroide sau la
distanţă.
Este o afecţiune rară. Reprezintă mai puţin de 0.5% din patologia
tiroidiană.
Tabloul clinic
Tabloul clinic evidenţiază o tiroidă mărită, cu caracter fluctuent
localizat, uneori cu roşeaţă tegumentară, dureri locale spontane şi la palpare.
Bolnavul prezintă febră, disfagie, dispnee, disfonie, tuse.
Date paraclinice
- Ecografia tiroidiană:- zonă hipoecogenă, uneori areale transonice.
- Tabloul hematologic: leucocitoză cu polinucleoză neotrofilă, VSH crescut.
- Tabloul hormonal nu prezintă modificări.
- Puncţia cu ac subţire, permite afirmarea naturii infecţioase şi izolarea
germenelui în vederea efectuării antibiogramei.
Tratament
- Antibioterapie
- Drenaj chirurgical în caz de supuraţie
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IV.5.2. Tiroidita subacută (de Quervain)
Definiţie
Reprezintă o inflamaţie tiroidiană cu caracter subacut şi tranzitoriu, de
etiologie virală.
Sinonime: tiroidita granulomatoasă, tiroidita cu celule gigante.
Este o afecţiune relativ frecventă, predominantă la femei în decadele
III-VI. Debutează mai frecvent vara. În majoritatea cazurilor se descriu
infecţii de căi aeriene superioare în antecedentele recente.
Virusurile mai frecvent implicate sunt: virusul urlian, Coxsackie,
enterovirusuri, adenovirusuri.
Tabloul clinic: manifestările locale intense asociază şi manifestări
generale.
Guşa este dură, dureroasă spontan şi la palpare. Durerea este exacerbată
de mişcările gâtului, deglutiţie şi iradiază la nivelul mandibulei şi occipital.
Caracteristic: caracterul saltant, migrator de la un lob la altul.
Asociază febră/frison, stare de curbatură, astenie, semne minore de
tirotoxicoză
Fazele tiroiditei
1. Faza de siderare funcţională (3-4 săptămâni): leziunile inflamatorii
foliculare determină deversarea coloidului în spaţiile interstiţiale, iar
hormonii tiroidieni stocaţi ajung în circulaţie (tirotoxicoza pasageră):
T3,T4=↑
TSH=↓
Ecografic: aspect pătat al tiroidei, cu zone hipo- alternând cu zone
izoecogene
Scintigrama= tiroidă necaptantă, scintigrama albă (prin distugerea
parenchimului care este nefuncţional şi prin TSH supresat)
2. Faza de recuperare (3-4 săptămâni)
- FT3, FT4 scad treptat, fiind preluaţi de ţesuturi, dar tiroida încă nu secretă
hormoni. Pe măsură ce hormonii tiroidieni scad, TSH-ul creşte şi se
restaurează eutiroidia, după o fază tranzitorie de hipotiroidie.
Parenchimul tiroidian se va reface atât morfologic, cât şi funcţional.
Majoritatea cazurilor se vindecă în 2-4 luni, complet (restitutio ad integrum,
cu eutiroidie) sau cu sechele (noduli reziduali) sau hipotiroidie (rar).
Diagnostic de laborator
-sindrom inflamator: VSH= ↑↑, fibrinogen=↑, Proteina C reactivă = ↑,
hiper α2 si β globulinemie
- în stadiul de tireotoxicoză: T3, T4=↑, TSH=↓
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- în faza de recuperare: TSH, FT4, FT3=N (aprox. o lună), apoi poate urma
o fază de hipotiroidie tranzitorie de 2-3 luni, în final se reinstalează
eutiroidia
Tratament
Tratamentul este necesar pentru a ameliora simptomatologia pacientului
şi pentru a evita o evoluţie nefavorabilă, întrucât tiroidita în sine se poate
vindeca spontan în câteva săptămâni-luni.
Forme uşoare: antiinflamatoare nesteriodiene: diclofenac,
ketoprofen, aspirina (2 g/zi), indometacin (3 x 25 mg/zi).
Forme medii şi severe: corticoterapie: Prednison 30 mg/zi, timp de
15 zile, apoi se scade treptat cu 1 tb/săpt, în funcţie de evoluţia
clinică și de valorile sindromului inflamator. Dacă se suspendă brusc
terapia, apare recidiva bolii şi este necesară reluarea terapiei în doze
de atac.
Ameliorarea tabloului clinic este rapidă, după 1-2 zile dispare durerea
localizată. Durata tratamentului trebuie să fie cam de 4-6 săptămâni pentru
prevenirea recidivelor.
În faza de siderare, tirotoxicoza nu se tratează cu antitiroidiene de
sinteză. Pentru cuparea tahicardiei și pentru scăderea conversiei periferice
T4 în T3, se poate administra un betablocant.
În faza de recuperare, când TSH începe să crească, se pot asocia
hormoni tiroidieni (50-75μg/zi), timp de 4 săptămâni.
IV.5.3. Tiroidita cronică autoimună
Predomină la adulţi, raportul femei/bărbaţi fiind de 9/1.
Forme:
- Forma cu guşă = tiroidită cronică Hashimoto
- Forma atrofică
- Tiroidita silenţioasă
- Tiroidita postpartum
Tiroidita cronică autoimună se poate asocia cu alte afecţiuni autoimune:
- endocrinopatii autoimune: diabet zaharat tip 1, insuficienţa CSR, ovarită
autoimună, insuficienţă hipofizară autoimună.
- vitiligo, anemie Biermer, lupus, poliartită reumatoidă, polimiozită,
miastenia gravis, glomerulopatii, sd. Sjogren
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Anatomo-patologic:
Se remarcă infiltrat limfoplasmocitar
intratiroidian, cu fibroză, distrucţia celulelor epiteliale foliculare (apar
celulele oxifile Askanasy), foliculi limfoizi, celulele foliculare sunt mărite în
volum şi conţin citoplasmă bazofilă (celule Hurtle).
Etiopatogenie
Tiroidita cronică este o afecţiune autoimună, în care limfocitele T, ca
răspuns la antigenele intratiroidiene, determină sinteza de autoanticorpi de
către limfocitele B.
Există o predispoziţie genetică, la care pot contribui factorii de mediu.
Afectarea ţesutului tiroidian implică mecanisme umorale şi celulare. În
tiroidita cronică Hashimoto, anticorpii majori implicaţi sunt: anticorpii anti
peroxidazici (anti TPO) şi anticorpii antitiroglobulină. Tiroida este infiltrată
masiv cu limfocite, ceea ce va determina în timp, alterarea arhitecturii
normale foliculare, cu afectarea secreţiei de hormoni tiroidieni.
Scăderea secreţiei de T4 şi T3 de la nivel tiroidian va determina, prin
feed-back negativ, creşterea TSH. Iniţial, TSH-ul crescut poate menţine
secreţia de hormoni tiroidieni, cu apariţia guşii ca şi consecinţă. În timp
însă, secreţia de T3 și T4 scade şi se instalează hipotiroidismul (TSH
crescut, hormoni tiroidieni serici scăzuţi).

Fig. 14. Reprezentarea schematica a mecanismelor implicate in procesul
autoimun tiroidian
Tablou clinic
În tiroidita Hashimoto guşa este difuză, de volum mediu, consistenţă dură,
uneori nodulară. Majoritatea cazurilor prezintă eutiroidie (80%), dar unele
cazuri pot să dezvolte și hipotiroidie (15%) sau tirotoxicoza (5%) =
Hashitoxicoza.
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Hashitoxicoza reprezintă un episod de tirotoxicoză tranzitorie pe fond de
tiroidită cronică, cu distrugerea reversibilă a foliculilor şi deversare de
hormoni tiroidieni în circulaţie.
Examenul paraclinic
• Date de laborator :
Prezenţa anticorpilor antitiroidieni (anti-TPO şi anti-Tg) confirmă
diagnosticul. Uneori se remarcă anticorpi antireceptor TSH (TRAB) de tip
inhibitor.
În forma cu:
- eutiroidie: TSH, FT4 sunt normale,
- hipotiroidie TSH=↑, FT4, FT3=↓
- hashitoxicoza: TSH=↓, FT4, FT3=↑ tranzitor.
• Ultrasonografia: parenchimul este de aspect marcat hipoecogen,
neomogen, cu fibroză.
Tratament
Formele asimptomatice cu eutiroidie (TSH normal, anticorpi
antitiroidieni serici prezenţi), nu se tratează, doar se monitorizează anual
funcţia tiroidiană. Excepţie fac pacientele la care se pune problema unei
sarcini imediate sau în cazul gravidelor, situaţii în care se administrează
tratament cu levo-thyroxina.
În formele cu hipotiroidie şi în cele cu eutiroidie și guşă, se administrează
hormoni tiroidieni (levo –thyroxina: Euthyrox), care determină:
- corectarea hipotiroidiei,
- scăderea TSH-ului și astfel scăderea volumului guşii (TSH-ul reprezintă
factorul major de stimulare a creşterii volumului tiroidian).
!!! Corticoterapia (Prednison) este ineficientă în procesul autoimun.
Tratamentul chirurgical (rareori necesar) se aplică doar:
- guşilor foarte voluminoase care induc fenomene compresive,
- guşilor nodulare apărute pe fond de tiroidită cronică, suspecte de a fi
maligne.
IV.5.4. Tiroidita fibroasă Riedel
Este o formă foarte rară de tiroidită.
Se caracterizează printr-o fibroză extinsă a tiroidei, cu guşă foarte dură,
care evoluează cu eutiroidie sau hipotiroidie. Se poate asocia cu fibroză
retroperitoneală sau mediastinală, sau boală Takayashu. Tratamentul este
exclusiv chirurgical.
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IV.6. Afecţiuni produse prin deficitul de iod
Afecţiunile produse prin deficit iodat (IDD= iodine deficiency
disorders), includ totalitatea efectelor carenţei iodate asupra proceselor de
creştere şi diferenţiere la populaţia expusă, ce pot fi prevenite prin
asigurarea unui aport normal de iod.
Afecţiuni produse prin deficit iodat (IDD):
La făt:
Avort spontan
Făt mort „in utero”
Malformaţii congenitale
Mortalitate perinatală crescută
Cretinism endemic
Retard psihomotor
La nou-născut:
Guşă
Hipotiroidism neonatal
Retard mental endemic
Creşterea sensibilităţii tiroidei la radiaţii nucleare
La copil şi adolescent:
Guşă
Hipotiroidism subclinic
Deficit mental
Întârzierea creşterii
Creşterea susceptibilităţii tiroidei la radiaţii nucleare
La adult:
Guşa endemică şi complicaţiile ei
Hipotiroidism
Deficit mental
Hipertiroidism spontan la vârstnic
Hipertiroidism iod-indus
Creşterea susceptibilităţii tiroidei la radiaţii nucleare
● DEFINIȚIA GUŞII = hipertrofia glandei tiroide, indiferent de etiologie
şi de caracterele locale.
INCIDENŢĂ/REPARTIŢIE PE SEXE
Carenţa iodată constituie cea mai frecventă cauză a guşilor cu
eutiroidie.
Aportul iodat normal se situează între 150-300 μg/zi. În anumite
condiţii fiziologice considerate perioade critice (vârsta 0-3 ani importantă
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pentru neurogeneză, pubertate, sarcină, lactaţie), necesarul de iod al
organismului creşte.
Aportul alimentar real din România variază între 60-130 μg/zi.
Guşa endemică există în diferite forme în zonele cu deficit
geoclimatic de iod . Repartiţia pe sexe F/B pentru guşile cu eutiroidie este
de aproximativ 5:1.
Carenţa iodată (aport iodat sub 50μg/zi) constituie cea mai frecventă
cauză a guşilor cu eutiroidie. Când aportul scade sub 25μg/zi,
hipotiroidismul congenital (HC) este frecvent. În condiţiile unui deficit iodat
sever (aport <20μg/zi) apare cretinismul endemic.
Guşa este endemică când peste 5% dintre copiii de 6-12 ani dintr-o
comunitate au volum tiroidian mărit clinic si ultrasonografic.
Studiul populaţional din anul 2001 din România arată că prevalenţa
guşii la elevii de 6-16 ani se situa între 6,4-31,8%.
Patogenie
Guşa endemică este o afecţiune adaptativă faţă de deficitul de iod.
Studiile efectuate au evidenţiat prezenţa intratiroidiană a unui complex de
factori locali implicaţi în procesul de creştere.
IGF1 (insulin-like growth factor)= factor stimulator al creşterii;
EGF (epidermal growth factor)= factor stimulator al creşterii;
TGF ( transforming growth factor)= factor inhibitor al creşterii;
Concentratia intratiroidiană a iodului grevează activitatea acestor factori.
În condiţiile unei concentaţii adecvate de iod, TGF este activ şi
supresează factorii stimulatori. Odată cu scăderea concentraţiei de iod
intratiroidian, factorii stimulatori devin activi, factorul TGF-ul este inhibat
şi glanda tiroidă dobândeşte o receptivitate sporită faţă de TSH.
În consecinţă, la nivelul glandei tiroide se iniţiază atât modificări
hiperplazice (induse de factorii locali de creştere), cât şi hipertrofice (TSHdependente).
Deoarece nu toți indivizii dintr-o regiune cu deficit de od fac gușă, se
presupune implicarea și a altor factori de mediu sau a unei predispoziții
genetice.
Diagnostic
Anamneza indică provenienţa dintr-o zonă cu carenţă iodată, prezenţa
antecedentelor heredocolaterale de guşă, utilizarea substanţelor guşogene,
multiparitatea.
Date clinice- semne şi simptome precum:
- disfagie
- disconfort în regiunea cervicală anterioară,
- disfonie intermitentă,
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- dispnee inspiratorie sau la modificări ale poziţiei capului,
- prezenţa guşii,
- sindrom Claude Bernard Horner în cazul guşilor voluminoase,
- circulaţie colaterală venoasă toracică sau/şi cervicală.
O guşă se apreciază prin:
a) mărime;
b) circumferinţa gâtului;
c) aspect (difuză, nodulară);
d) caractere: consistenţă, localizare (cervicală, intratoracică)
e) mobilitate la deglutiţie;
f) complicaţii locale
În cazul gușii endemice, creșterea volumului tiroidian este un proces
foarte lent, spre deosebire de creșterile tumorale, care se produc relativ
rapid.
Încadrarea guşilor în funcţie de mărime, după OMS/UNICEF/ICCIDD:
Gradul guşii
Gradul 0
Gradul 1
Gradul 2
Gradul 3

Descriere palpatorie
Guşă nepalpabilă şi invizibilă
Guşă palpabilă, dar invizibilă când gâtul se află în poziţie
normală (tiroida nu este vizibil mărită). Noduli tiroidieni întro tiroidă de dimensiuni normale.
Guşă vizibilă la deglutiţie (cu gâtul în poziţie normală) şi
palpabilă.
Gușă foarte mare

Date paraclinice:
Ecografia tiroidiană- apreciază volumul tiroidian. Drept repere se
folosesc volumele corespunzătoare vârstei şi sexului din zonele cu aport
normal iodat (aprox. 150μg/zi).
Limite superioare: 16 ml – femei
25 ml – bărbaţi
Indicatori biochimici:
- Iodul urinar: valoarea mediană normală pentru şcolari şi adulţi este de
peste 10µg/dl.
- TSH seric;
-Tireoglobulina (Tg) serică: valorile considerate patologice sunt peste
10ng/ml pentru adulţi şi 25 ng/ml pentru nou născuţi.
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Tratament
1. Tratamentul pofilactic
Constă în corectarea deficitului de iod prin suplimentarea iodată (cu sare
iodată şi/sau tablete iodate).
În România, în anul 2002 a intrat în vigoare legislaţia privind iodarea
universală a sării destinate consumului uman cu 34±8,5mg KI/Kg sare (4050mg KIO3/Kg sare), aplicată cu caracter obligator și în industria
alimentară, la iodarea pâinii, din anul 2004. În zonele endemice este
necesară şi suplimentarea prin administrarea de tablete iodate la gravide şi
în perioada de lactaţie.
Indicaţii: în regiunile cu carenţă marcată de iod la copii, adolescenţi (în
special la pubertate), gravide, mame care alăptează.
Doze. La copiii până la 10 ani: 100 μg iod/zi, copii peste 10 ani şi adulţi:
150-200 μg iod/zi (sau 1,5 mg iod/săptămână), gravide şi lehuze: 250 μg/zi.
Profilaxia recidivei postoperatorii: 100-200 μg iod/zi (bont tiroidian restant
de volum adecvat, în absenţa tireopatiilor autoimune); după
radioiodoterapie: iod 100-200 μg/zi la pacienţii eutiroidieni, fără boală
tiroidiană autoimună.
2. Tratamentul curativ
Alternative:
• terapie medicamentoasă (hormoni tiroidieni, iod sau combinaţii),
• tratament chirurgical
• radioiodoterapie.
a) Terapia medicamentoasă.
- Levotiroxina inhibă eliberarea de TSH.
- Iodul: restabileşte concentraţia intratiroidiană de iod, modificând
activitatea factorilor locali de creştere. Se administrează sub formă de
tablete iodate de 100 μg sau sub formă de capsule de ulei iodat (per os)
conţinând 200 mg iod (în CE).
- Terapie combinată (iod + levotiroxină): levotiroxina corectează
hipertrofia, iar iodul corectează hiperplazia glandei tiroide.
b) Tratament chirurgical:
Indicaţii:guşi voluminoase (difuze, nodulare), guşi care induc
manifestări compresive, guşi suspecte de malignitate, în cazul lipsei de
răspuns la tratamentul medicamentos, guşi retrosternale voluminoase.
Postoperator: profilaxia recidivei cu tiroxină sau iod.
c) Radioiodterapia – doze mari de Iod131 au fost folosite în gușile gigante,
dar experiența este limitată.

135

IV.7. Guşa nodulară
Gușa nodulară definește orice creștere în dimensiuni, simetrică sau
asimetrică a tiroidei. Gușa nodulară se poate decela clinic, la inspecție sau la
evaluările morfologice, de obicei ecografic.
Epidemiologie: În fața diagnosticului de gușă nodulară trebuie să
avem în vedere următoarele aspecte cu valoare la nivel populațional:
- 3-5 % din populația generală are un nodul tiroidian palpabil
- 50% din populația generală are un nodul tiroidian detectabil ecografic
- cancerele tiroidiene sunt prezente la 4.5-23.4% dintre intervențiile
chirurgicale tiroidiene
- 10% dintre cancerele tiroidiene apar la pacienți sub 21 de ani
- cancerul tiroidian va deveni cancerul numărul 3 ca frecvență la femei,
începând cu 2019
- identificarea corectă a leziunilor nodulare care trebuie considerate
maligne, reprezintă încă o provocare pentru clinicieni
Patogenie
Se descriu mai multe mecanisme posibile de apariție a proliferărilor focale:
creșterea TSH (dishormonogenezii, deficit sever de iod, boală
tiroidiană autoimună)
TSH crescut
Hiperplazie tiroidiană difuză
Necroză/hemoragii
Arii de hiperplazie focală
Proliferare clonală: secreție de Tg cu incapacitate de captare a iodului
proliferare autonomă prin mutații ale proteinei G, cu activare de
oncogene
Cauzele posibile ale gușilor nodulare:
1. Carența de iod
2. Boala tiroidiană autoimună
3. Dishormonogenezii
4. Uz cronic de substanțe gușogene:fenoli, glicozide cianogene,
goitrină(semințe, varză de Bruxelles, rapiță), ftalați, piridine,
hidrocarburi poliaromatice
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Simptomele trebuie sistematizate în:
a. induse de compresiunea pe structurile învecinate:
- disfagia la lichide,solide sau ambele= compresiune esofagiană
- disfonia (voce răgușită/metalică) = compresiune nerv laringian
- dispnee inspiratorie = compresiune traheală
- sd Claude Bernard Horner = ptoză, mioză, enoftalmie =
compresiunea simpaticului cervical
- semnul Pemberton = flushing facial + dilatarea venelor cervicale
odată cu ridicarea brațelor deasupra capului = compresiunea
drenajului venos jugular
- circulație colaterală venoasă în regiunea cervicală =
compresiunea drenajului venos jugular
b. simptome sugestive pentru malignitate:
- paralizia de corzi vocale
- adenopatie laterocervicală
- fixarea față de structurile supra- și subjacente
- fermitate la palpare
- noduli de dimensiuni mari (minim 4 cm)
- orice nodul cu creștere rapidă
c. semne de disfuncție tiroidiană: semne tipice de hipotiroidie și
hipertiroidie cu intensitatea proporțională cu severitarea disfuncției
tiroidiene
Examen clinic local al gușii
Inspecție + Palpare
GRAD 0
= tiroidă invizibilă și nepalpabilă
GRAD 1
= îngroșarea regiunii cervicale
1A
= palpabilă dar invizibilă cu gâtul în poziție normală
1B
= palpabilă și vizibilă cu gâtul în extensie
GRAD 2
= îngroșarea gâtului vizibilă în poziție normală
GRAD 3
= gușă de dimensiuni mari
Din punct de vedere anamnestic anumite situații sunt considerate de risc
pentru malignitate:
Istoric de iradiere a regiunii cervicale/craniene
Iradierea totală a corpului = transplant medular
Istoric familial de cancer tiroidian
Istoric familial de bolii familiale: sd Cowden, Sd Werner, polipoza
familială
Expunere la radiații în copilărie/adolescență (accidente nucleare)
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1.
2.
3.
4.
5.

În caz de suspiciune clinică, etapele diagnostic sunt:
evaluare morfologică
evaluarea fenomenelor de compresiune
evaluare substrat etiopatogenetic
evaluare funcțională
puncție cu ac fin în cazurile selectate

1. evaluare morfologică = examenul ecografic:
prima evaluare de tip screening în caz de suspiciune clinică
permite stratificarea riscului de malignitate a fiecărui nodul în parte
selecția nodulilor ce trebuie evaluați prin puncție cu ac fin (indiferent
de substratul etiopatogenetic sau de funcția tiroidiană)
ghidarea puncției cu ac fin
evaluarea compartimentului laterocervical
Criteriile ecografice cu suspiciune de malignitate sunt:
forma mai înalt decât lat (forma rotunda, ax principal vertical)
margini:prost definite/infiltrative/neclare/spiculate
ecogenitate marcat scăzută
omogenitate: inomogenitate
calcificări: microcalcificări/macrocalcificări intranodulare
Halou: absent
Vascularizație: intranodulară marcată, neomogenă, tortuoasă
Localizare subcapsulară
Capsulă: integritate afectată/întreruptă
Adenopatii: rotunde, cu ștergerea desenului hilar central
Cu cât numărul de caractere suspecte este mai mare, cu atât clasa de risc
nodulară este mai mare. Nu există niciun semn ecografic absolut de
malignitate.
2. Evaluarea fenomenelor de compresiune se indică în funcție de
suspiciunile clinice:
Compresiunea esofagiană = gastroscopie
Compresiune traheală = radiografie cervicală și toracică anterioară
Compresiune mediastinală = radiografie toracică anterioară
Compresiune nerv laringeu = examen ORL cu evaluare edoscopică
cu evaluarea motilității corzilor vocale
3. Evaluare funcțională
Dozare TSH
Dozare FT3 și FT4
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Tabelul 19. Variante posibile ale funcționalității hormonilor tiroidieni
Eutiroidie
Hipotiroidie
subclinică
Hipotiroidie
Hipertiroidie
sublinică
Hipertiroidie
clinică

TSH
N

FT4
N

FT3
N

N

N

N

N

4. Substrat etiopatogenetic
Boala tiroidiană autoimună = AC anti TPO, ac anti TG
IDD = iodurie
Dishormonogenezii = diagnostic de excludere
5. Puncția cu ac fin se indică, mai devreme sau mai târziu, la toate
formațiunile nodulare, astfel:
diametre de peste 5 mm = nodul clasă de risc mare + risc anamestic
diametru de peste 1 cm = nodul clasă de risc mare
diametru de peste 1.5 cm = nodul clasă de risc intermediar
diametru de peste 2 cm = noduli clasă de risc mic, spongiformi
diameru de peste 2.5 cm = noduli chistici
Raportarea citologiei se face după sistemul BETHESDA.
6. Evaluarea morfo-funcțională = Scintigrafia tiroidiană se indică exlusiv
cazurilor cu autonomie funcțională. NU se indică de rutină, la cazurile
cu eutiroidie.
Singurele situații de guși nodulare cu eutiroidie la care este indicată
scintigrafie sunt următoarele:
- suspiciune ectopie tiroidiană
- suspiciune gușă plonjantă
Diagnosticul final trebuie structurat după cum urmează
GUȘĂ:
TIP: uninodulară/polinodulară
LOCALIZARE: istm/LTD/LTS (în cazul celor uninodulare)
cu sau fără COMPRESIUNE
FUNCȚIONALITATE: EU/HIPO sau HIPERTIROIDIE
FORMĂ subclinică sau clinic manifestă
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Tratament
1. Profilactic
Profilaxia gușilor nodulare este relativă. Având în vedere mecanismele
etiopatigenetice, teoretic profilaxia presupune:
Combaterea carenței de iod cu preparate de iod 100-200 mcg/zi
Reglarea valorilor crescute ale TSH, la cazurile cu hipotiroidie:
tratament de substituție cu hormoni tiroidieni
2. Curativ = TRATAMENT CHIRURGICAL este indicat în
următoarele situații:
A. citologie malignă –BETHESDA IV+V se indică tiroidectomie totală
indiferent de numărul, locul sau dimensiunile formațiunilor nodulare
B. Citologie intermediară – BETHESDA III se indică:
a. tiroidectomie totală dacă avem factori de risc asociați: mutație și
factori de risc de cancer tiroidian, nodul mai mare de 4 cm, risc
anamnestic, aspect ecografic înalt suspect, localizare bilaterală
b. lobectomie dacă nu avem niciun fel de risc asociat
C. Citologie benignă – impune indicație chirurgicală doar în cazul
fenomenelor de compresiune
a. Tiroidectomie totală= gușă polinodulară bilaterală cu
compresiune
b. Lobectomie = localizare unilobulară cu compresiune
D. Autonomie funcțională
a. Tiroidectomie totală = gușă polinodulară hipertiroidizată
b. Lobectomie = adenom toxic
3. URMĂRIRE ACTIVĂ = evaluare periodică ultrasonografică, cu
repetarea, la nevoie a puncției cu ac fin:
a) Repetare puncție la 1 an = noduli ecografici înalt suspecți +
citologie inițială benignă
b) Repetare puncție la 2 ani = noduli moderat suspecți ecografic +
citologie inițială benignă
c) Strict monitorizare ecografică anuală = noduli nesuspecți
ecografic
d) Repetarea puncției în cazul oricărei creșteri nodulare (creștere de
50% în volum sau de 20% în 2 dimensiuni)
4.

Tratament cu radioiod a cazurilor cu cancer tiroidian (tratament adjuvant posttiroidectomie totală) sau de compensare a autonomiei funcționale, în cazuri selectate (pacient peste 40 de ani, cu noduli mai mici de
5 cm, cu risc chirurgical asociat, fără fenomene de compresiune)
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Sumarizând indicațiile de tratament, în cazul tuturor gușilor nodulare este
următorul:
1. supraveghere = nodulii cu celularitate benignă confirmată
2. tratamentul disfuncției tiroidiene asociate
a. gușile nodulare cu hipotiroidiei – tratament de substituție,
conform indicațiilor generale de la hipotiroidie
b. gușile nodulare cu hipertiroidie
i. antitiroidiene de sinteză în cazul unei hipertiroidii
generate de parenchimul tiroidian
ii. cura definitivă în cazul autonomiei tiroidiene
circumscrise, conform recomandărilor prezentate la
capitolul de Hipertiroidie
3. tiroidectomie în caz de:
a. COMPRESIE/PLONJARE
b. AUTONOMIE FUNCȚIONALĂ
c. MALIGNITATE
Tabelul 20. Indicațiile de tratament în cazul hipertiroidiilor nodulare
ADENOM
AUTONOM

GUȘĂ HIPERTIROIDIZATĂ

RADIOIOD

LOBECTOMIE

Pacienți (> 45 de ani)
Noduli mici
Fără planuri de concepție
Pacienți (> 45 de ani)

Noduli mari
Simptome obstructive
Tineri (< 45 de ani)
Tineri (< 45 de ani)

Noduli< 4 cm
Fără compresie

Noduli foarte mari
Simptome compresive

IV.8. Cancerul tiroidian
Cancerul tiroidian, deşi reprezintă doar aproximativ 1% din totalul
tumorilor maligne, se situează pe primul loc în rândul tumorilor endocrine,
semnificând până la 90% dintre acestea.
Istoric
În 1510, Paracelsius face prima menţiune asupra cancerului tiroidian.
Apoi, în 1791, Desault, de la Spitalul „Hotel Dieu” Paris, realizează prima
extirpare a unui cancer tiroidian. Prima tiroidectomie totală este practicată
de Hedene, în 1800.
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În 1995, Wells realizează tiroidectomia profilactică bazată pe
modificările genetice în cancerul tiroidian medular.
Incidenţa anuală a cancerului tiroidian variază considerabil în funcţie
de regiune geografică, vârstă şi sex.
Din punct de vedere histologic, există o distribuţie variabilă a tumorilor
maligne tiroidiene, 90% dintre acestea fiind carcinoame bine diferenţiate
(carcinoame papilare şi foliculare), 5-9% carcinoame medulare, 1-2%
carcinoame anaplazice, 1-3% limfoamele şi sub 1% sarcoame.
Clasificarea tumorilor tiroidiene maligne
Datorită marii diversităţi a tumorilor maligne tiroidiene clasificarea lor
este destul de dificilă, realizarea ei necesitând combinarea mai multor
criterii: arhitectural, citologic, histogenetic şi gradul de diferenţiere al
tumorii.
Tumorile derivate din celula foliculară pot prezenta uneori aspecte
citoplasmatice caracteristice celulelor oncocitare, clare, pavimentoase,
mucinoase, aspecte care pot apărea separat sau combinate. Prezenţa acestor
trăsături citologice a făcut ca acele tumorile ce le prezintă să fie clasificate
ca şi tipuri tumorale speciale.
Clasificarea cancerelor tiroidiene:
1. Tumori derivate din celulele foliculare
1.1.Carcinoame bine diferenţiate
a. Carcinomul papilar clasic şi variantele sale
1. microcarcinom
2. încapsulată
3. foliculară
4. foliculară încapsulată
5. solidă şi/sau trabeculară
6. sclerozantă difuză
7. cu celule înalte
8. cu celule cilindrice
b. Carcinomul folicular şi variantele sale
1. tipul minim invaziv (încapsulat)
2. tipul larg invaziv
1.2. Carcinoame slab diferenţiate
a. Carcinomul insular
1.3. Carcinoame nediferenţiate (anaplazice)
a. Scuamoid (malpighian)
b. Cu celule fuziforme
c. Cu celule gigante
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2. Tumori derivate din celulele C parafoliculare: Carcinomul medular
clasic şi variantele sale
3.Tumori mixte ale celulelor foliculare şi parafoliculare C
4. Limfoame1e tiroidiene: - Limfomul non-Hodgkin
- Limfom Hodgkin
5. Sarcoame tiroidiene
6.Tumori secundare (metastaze)
Etiopatogenie:
Etiopatogenia cancerului tiroidian reproduce mecanismele carcinogenezei
comune tuturor cancerelor, cu particularităţile specifice acestui organ.
Mecanismul carcinogenezei
iniţierea - prin expunerea la agenţi cancerigeni, de exemplu la
radiaţii ionizante, interne sau externe, urmate de transformări
metabolice şi neoplazice ireversibile (mutaţii celulare);
promovarea şi stimularea proliferării celulare tiroidiene, proces
reversibil
Alţi factori implicaţi;
- distrofia endemică tireopată: argumentul potrivit căruia deficitul de iod
ar juca un rol în determinismul cancerului tiroidian a fost observaţia
potrivit careia, stimularea prelungită a TSH-ului, consecutivă deficitului,
poate produce tumori tiroidiene şi favorizează creşterea tumorală.
- radiaţia ionizantă: singurul factor unanim recunoscut în etiologia
cancerului tiroidian este expunerea la radiaţiile ionizante, iar riscul, în
special cel de carcinom papilar, este mai mare la subiecţii care au fost
expuşi la vârste mai tinere. S-a observat creşterea incidenţei cancerului
tiroidian la copii şi adolescenţi în Ucraina, Belarus şi anumite regiuni
din Rusia încă de la 4 ani după accidentul de la Cernobîl. Incidenţa
cancerului tiroidian la copiii ucrainieni era foarte redusă înainte de
Cernobîl (0,5-1,0 la 1 000 000 de copii).
- TSH-ul: posedă caracterul de agent provocator care acţionează asupra
„celulei transformate” de către agentul iniţiator. În general, carcinoamele
tiroidiene diferenţiate au dezvoltarea stimulată de TSH.
- factori de mediu
- factorul genetic: dovedit în special în carcinomul medular
- factorul imunologic: este cunoscut faptul că bolile tiroidiene cu determinism autoimun prezintă un risc crescut de dezvoltare a cancerului tiroidian.
Cancerele tiroidiene sunt monoclonale la origine, ceea ce susţine ipoteza
că sunt determinate de mutaţii care conferă unei singure celule un avantaj
selectiv de creştere. Proliferarea monoclonală este implicată în patogenia
adenoamelor şi carcinoamelor tiroidiene (activarea oncogenelor) sau a guşii
nodulare (mutaţii la nivelul receptorului de TSH).
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Factorii de risc:
• Factori dependenţi de pacient
1) Vârsta
2) Sexul
• Factori dependenţi de tumoră
1) Mărimea şi extinderea extratiroidiană a tumorii: mărimea tumorii de
peste 4 cm diametru şi evidenţa clinică a extensiei extratiroidiene sunt
factori independenţi de prognostic prost.
2) Multifocalitatea tumorii
3) Metastazele în limfonodulii cervicali şi la distanţă
4) Tipul şi gradul histologic
Singurul factor de risc din mediu demonstrat pentru carcinomul tiroidian
este expunerea la radiaţiile ionizante, iar riscul, în special cel de carcinom
papilar, este mai mare la subiecţii care au fost expuşi la vârste mai tinere.
Stadializare
Sistemul de clasificare unanim acceptat este sistemul TNM, care are la
bază 3 componente:
T0 Nu se evidenţiază tumora primară
T1 = tumoră cu dimensiune ≤2cm limitată la tiroidă
T2 = tumoră cu dimensiune >2cm dar <4 cm, limitată la tiroidă
T3 = tumoră cu dimensiune >4 cm, limitată la tiroidă sau tumoră de orice
dimensiuni cu extensie extratiroidiană minimala (de ex: în mușchiul
sternocleidomastoidian sau ţesutul moale peritiroidian)
T4a=tumoră de orice dimensiune, extinsă în afara capsulei tiroidei şi care
invadează următoarele structuri: ţesutul moale subcutanat, laringele,
traheea, esofagul, nervul recurent.
T4 b= tumora invadează fascia pretraheală, vasele din mediastin sau artera
carotidă.
N0 = fără metastaze în limfonodulii regionali
N1 = metastaze în limfonodulii regionali
N1a= metastaze în limfonodulul (limfonodulii) pretrahal, paratraheal,
incluiv prelaringean şi Delphian
N1b= metastaze în limfonodulul (limfonodulii) cervical sau mediastinal
contralateral sau bilateral
M0 = fără metastaze la distanţă
M1 = metastaze la distanţă
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CARCINOMUL TIROIDIAN PAPILAR (CTP)
CTP a fost definit ca „tumoră malignă de origine epitelială” caracterizată prin formarea de papile şi prin trăsături distincte ale nucleilor. Microcarcinomul papilar (MCP) este definit de OMS ca CTP cu diametrul ≤1cm .
CTP este de departe cel mai frecvent tip de carcinom tiroidian,
constituind 70-90% din totalul cancerelor tiroidiene bine diferenţiate .
Este considerată cea mai puţin agresivă tumoră tiroidiană.
Frecvenţă maximă între 30-50 de ani .
Se dezvoltă din celulele tiroidiene epiteliale. Această leziune are o
creştere lentă, este de obicei neîncapsulată şi poate disemina prin
capsula tiroidiană spre structurile vecine din zona gâtului, în special în
ganglionii limfatici regionali, unde poate rămâne asimptomatică mai
mulţi ani.
Caracteristicile nucleare din carcinomul papilar care sunt la fel de
importante pentru diagnostic ca şi prezenţa papilelor, constau în:
pseudoincluziile nucleare,
nucleii clari, optic vizi,
incizurile nucleare.

A

B

Fig. 15. A. Carcinom tiroidian papilar (HEX10) B. Frotiu malign
(carcinom tiroidian papilar) HEx100

CARCINOMUL TIROIDIAN FOLICULAR (CTF)
Se defineşte ca tumora epitelială malignă care prezintă diferenţiere spre
celula foliculară, are un aspect pur folicular şi nu conţine nici un element
papilar sau de alt tip.
Histologic se aseamănă cu epiteliul tiroidian normal, este încapsulat şi
diferă de adenomul folicular benign doar prin prezenţa invaziei
capsulare şi/sau vasculare.
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După aspectul morfologic, prognosticul şi gradul de invazie, carcinomul
folicular se poate divide în două categorii:
- tipul minim invaziv, încapsulat - care este cel mai frecvent
- tipul larg invaziv
Carcinomul folicular diseminează hematogen devreme, iar pacientul se
poate prezenta cu o metastază la distanţă, de obicei în plămâni, oase sau
sistemul nervos central. Leziunile osoase sunt osteolitice.
Prezintă o supravieţuire la 5 ani de 30% dar scade la 10% la 10 ani.

CARCINOMUL NEDIFERENŢIAT (ANAPLAZIC)
Este o tumoră rară, cu malignitate ridicată, parţial sau total
nediferenţiată, reprezentând aproximativ 5% din toate carcinoamele
tiroidei, după unii chiar mai mult – 11%
Vârsta medie la diagnosticare este cu 2-3 decade mai mare decât în
carcinoamele bine diferenţiate (63-74 ani), iar distribuţia pe sexe tinde
să fie ceva mai uniformă (raport femei/bărbaţi = 1/1).
Macroscopic, tumorile nu prezintă capsulă şi sunt de regulă extinse la
ţesuturile din jur. În momentul diagnosticului ele depăşesc, în general, 5-6
cm diametru.
Majoritatea tumorilor prezintă un caracter expansiv pronunţat, cei mai
mulţi pacienţi prezentându-se într-un stadiu clinic avansat, cu invazia
traheei, a laringelui, nervului laringian recurent sau chiar a esofagului.
În ciuda efectuării unei intervenţii chirurgicale radicale, prognosticul
este prost, cu o supravieţuire de 6-8luni.
Leziunea este rapid fatală din cauza invaziei locale extinse, care este
refractară la iradierea externă şi la tratamentul cu iod radioactiv
(deoarece tumora nu concentrează iodul).

A

B

Fig.16. A. Carcinom anaplazic cu atipii nucleare şi pleomorfism marcat
(HEx10); B.Carcinom anaplazic-tumoră cu pattern sarcomatoid şi cu reacţie
pozitiv difuză pentru Vimentină
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CARCINOMUL MEDULAR TIROIDIAN (CMT)
CMT este un neoplasm al celulelor C (celule parafoliculare) tiroidiene,
secretante de calcitonină.
Reprezintă 5-10% din totalul tumorilor tiroidiene, apare obişnuit după
vârsta de 50 de ani şi este mai frecvent la femei, având o incidenta de 14.9% la 100.000 de locuitori.
În aproximativ 80 % din cazuri apare sub formă sporadică, iar restul sub
formă familială în asociere cu sindroamele de neoplazie endocrină
multiplă şi/sau neuroectodermale. Transmiterea este de tip autozomal
dominant.
Cazurile familiale sunt prezente la vârste mai tinere, sunt adesea
bilaterale, cu supravieţuiri mai lungi şi prognostic mai bun şi sunt
precedate de o perioadă de hiperplazie a celulelor C, în care tiroidectomia
este urmată de vindecare.
Sunt 3 forme familiare:
Carcinom medular familial fără asocierea altor afecţiuni endocrine
(FMTC);
Carcinom medular în cadrul MEN 2A, unde se asociază cu
feocromocitom şi hiperparatiroidism;
Carcinom medular în cadrul MEN 2B, unde se asociază cu
feocromocitom, ganglioneuromatoză gastrointestinală, habitus marfanoid.
MEN 2B reprezinta cea mai distinctă şi agresivă variantă clinică a MEN2.

A

B

Fig. 17. A.Carcinom medular cu celule mici şi prezenţa amiloidului în
stromă (HEx200); B. Imunoreactivitatea Calcitonin (+) pledează pentru
carcinom medular cu celule mici şi face diagnosticul diferenţial cu
carcinomul insular
CMT metastazează limfatic (în ganglioni cervicali, mediatin)și
hematogen (în ficat, plămân, os). Evoluția spontană este lentă, prognosticul
rezervat.
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Fig. 18. Gușă voluminoasă într-un caz de cancer tiroidian
(din cazuistica Clinicii de Endocrinologie)
Diagnosticul
A. Diagnosticul clinic al cancerului tiroidian:
Clinic, suspiciunea de malignitate se ridică în faţa unui nodul apărut la
vârste foarte tinere sau foarte înaintate, în special la persoane de sex
masculin, care a crescut rapid în dimensiuni şi care prezintă semne de
invazie locală (paralizie unilaterală de corzi vocale, etc.). La examenul
local, nodulul suspect de malignizare este dur la palpare şi, de multe ori,
fixat la planurile superficiale şi profunde.
Cancerul tiroidian evoluează de obicei cu normotiroidie sau eventual
hipotiroidie si foarte rar (2%) cu hipertiroidie.
În evoluţie, cancerul tiroidian determină compresiunea organelor din jur,
ducând la apariţie unor simptome sugestive:
- voce bitonală, răguşită (disfonie) indică invazia nervului recurent,
- dispnee apare ca o consecinţă a invaziei traheei, deviaţiei şi compresiunii
ei,
- disfagie - manifestare tardivă, indică infiltrarea neoplazică a esofagului.
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Semnele de suspiciune ale unei degenerescenţe maligne tiroidiene sunt:
- creşterea în volum în interval de timp scurt,
- induraţia şi imobilizarea unei guşi preexistente.
Examen obiectiv local:
Se apreciază :
- dimensiunile,
- consistenţa,
- localizarea nodulului,
- aderenţa la planurile superficiale în poziţie statică şi la deglutiţie,
- prezenţa adenopatiei.
Cancerul tiroidian se prezintă de cele mai multe ori ca o formaţiune
tiroidiană neregulată şi dură, imobilă atât la deglutiţie cât şi la palpare.
B. Diagnosticul paraclinic:
Ultrasonografia tiroidiană este o metodă utilizată pe scară largă (în
linia întâi a investigaţiilor de diagnostic paraclinice), pentru identificarea
şi caracterizarea bolii nodulare tiroidiene .
Caracteristicile ecografice care sugerează caracterul malign sunt:
- hipoecogenitatea,
- prezenţa microcalcificărilor,
- absenţa haloului periferic,
- margini neregulate,
- aspectul solid,
- fluxul sanguin intranodular şi
- forma (mai înalt decât lat - „taller than wide”), vezi gușa nodulară
Puncţia aspirativă cu ac fin
.Examinarea citologică prin puncţie aspirativă cu ac fin (FNAB) este
considerată cea mai fiabilă metodă de diagnostic preoperator a unei leziuni
tiroidiene.
Pentru obţinerea unui specimen adecvat cei mai mulţi autori recomandă
între 3-6 aspirări per nodul. FNAB este recomandată pentru toţi nodulii
tiroidieni > 1 cm, iar pentru cei < 1 cm dacă există suspiciunea clinică
(istoric de iradiere la nivelul capului şi gâtului, istoric familial de cancer
tiroidian, caracteristici suspecte identificate prin examinare clinică sau
ultrasonografică), vezi gușa nodulară
Computer tomografia (CT)
Avantajul CT îl constitue abilitatea sa în diagnosticul şi aprecierea
extensiei guşilor substernale, mult mai precis decât oricare altă metodă. CT
este mai puţin sensibilă decât ultrasonografia în detecţia metastazelor
limfonodulare. La pacienţii cu cancer tiroidian CT este folosit în special în
detectarea metastazelor din mediastin şi plamân.
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RMN nu poate distinge între nodulii benigni şi cei maligni şi nu poate
aprecia statusul funcţional. RMN este comparabilă ca şi acurateţe cu CT.
RMN este util de asemenea în aprecierea metastazelor osoase, care nu sunt
bine vizualizate prin scintigrafia osoasă. În ceea ce priveşte evidenţierea
metastazelor pulmonare, RMN este mai puţin folosit decât CT.

Fig. 19. RMN: tumoră polinodulară voluminoasă cu extindere
spre mediastin şi fenomene compresive
(din cazuistica Clinicii de Endocrinologie)
Date de laborator
Teste pentru stabilirea funcţionalităţii tiroidiene: FT3, FT4, TSH
Markeri tumorali:
1. Tireoglobulina - valoare doar la pacienţii cu tiroidectomie totală,
- creşterea sa reflectă o recidivă sau metastazare.
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2. Calcitonina, hormon secretat de celulele C parafoliculare, reprezintă
un marker tumoral în:
- diagnosticul precoce al cancerului medular tiroidian;
- diagnosticul diferenţial între cancerul medular şi cel anaplazic;
- diagnosticul precoce al recidivelor cancerului medular (local sau
metastaze);
- screening-ul familial al cazurilor care fac parte din neoplaziile
endocrine multiple;
3. Antigenul carcinoembrionar. Acest marker a fost găsit în:
- celule C normale,
- hiperplazia cu celule C,
- celule C neoplazice şi în serul bolnavilor cu carcinom medular.
Este considerat un marker sensibil la urmărirea evoluţiei pacienţilor cu
carcinom medular.
TRATAMENUL
1.Tratamentul chirurgical:
Tratamentul iniţial al carcinomului tiroidian constă în tiroidectomie
totală sau subtotală dacă diagnosticul a fost stabilit înainte de intervenţia
chirurgicală. Pot fi acceptate şi intervenţii chirurgicale mai limitate în cazul
CTD monofocal diagnosticat prin examen histologic la finalul operaţiei
efectuate pentru afecţiuni tiroidiene benigne, dacă tumora este mică,
intratiroidiană şi are un tip histologic favorabil (papilar clasic sau varianta
foliculară a cancerului papilar sau folicular minim-invaziv).
În CMT se indică tiroidectomie totală+disecție cervicală profilactică a
ganglionilor din compartimentul central +/- lateral.
Complicaţii postoperatorii:
-hipocalcemie temporară la 7-10% cazuri şi permanentă la 0,5- 1%;
- paralizia permanentă a corzilor vocale survine la <1 % din cazuri;
2. Terapia cu I131, (radiiodoterapia) se administrează postoperator din
următoarele motive:
Produce ablaţia ţesutului tiroidian restant şi creşterea sensibilităţii pentru
body scan-ul ulterior;
Creşte specificitatea determinării Tg pentru detectarea recurenţelor.
Poate distruge carcinomul microscopic şi scade rata recurenţelor pe termen
lung
Este o metodă utilă în detectarea carcinomului persistent.
Doza de radioiod trebuie strict individualizată, în concordanţă cu factorii
de risc asociaţi, nivelul Tg serice, volumul ţesutului restant, uptake -ul de iod
la 24h. Doza de ablaţie pentru ţesutul restant este în medie între 50-70 mCI.
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Pentru o ablaţie tiroidiană eficientă este necesară o stimulare adecvată
cu TSH. Metoda de elecţie pentru pregătirea în vederea unei ablaţii cu iod
radioactiv se bazează pe administrarea TSH uman recombinant (rhTSH).
Nu este eficientă în carcinomul tiroidian medular și anaplazic.
Tabelul 21. Indicaţiile terapiei de ablaţie a ţesuturilor restante
Ablaţia cu iod radioactiv este
Ablaţia cu iod radioactiv nu este
recomandată
recomandată
Toţi pacienţii cu metastaze la Pacienţii cu cancer unifocal < 1 cm, fără
distanţă cunoscute
alţi factori de risc înalt asociaţi
Metastaze demonstrate la nivelul
ganglionilor limfatici

-

Extensie extratiroidiană tumorală
macroscopică, indiferent de
dimensiunile tumorii

-

Dimensiuni ale tumorii primare
> 2 cm chiar şi în absenţa altor
factori de risc înalt

-

3. Terapia cu levotiroxină
Terapia hormonală tiroidiană supresivă reprezintă o parte importantă a
tratamentului din cancerul tiroidian. Această terapie are dublu scop:
corectarea hipotiroidismului indus chirurgical şi supresia TSH.
Reducerea semnificativă a concentraţiei de Tg se obţine prin
administrarea unei doze de L-T4 care scade TSH-ul la valori cuprinse
între 0.1- 0.4 µU/ml.
Medicamentul de elecţie este levotiroxina (LT4), iar doza supresoare
variază în funcţie de vârstă şi indicele de masă corporală
În CMT, administrarea levothyroxinei se face doar în doze substitutive,
pentru menținerea TSH între 0,5 – 2,5 mUI/l. Pentru recurențele locale
inoperabile, se poate încerca radioterapie externă.
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IV.9. Tirotoxicoza indusă de amiodaronă
Amiodarona (AMD) reprezintă un antiaritmic de clasa a III-a Vaughan
Williams, dar are proprietăţi electrofiziologice caracteristice şi celorlalte
clase. Este eficientă în tratamentul aritmiilor supraventriculare, dar şi a celor
ventriculare simptomatice. Structura este similară cu cea a hormonilor
tiroidieni, iar unele dintre acţiunile antiaritmice şi toxice pot fi atribuite
interacţiunii cu receptorii nucleari ai acestora.
AMD conţine doi atomi de iod per moleculă, corespunzând la 75 mg
iod/ tabletă. Doza de întreţinere de 200-400 mg/zi generează 6-12 mg iod
liber/zi, ceea ce depăşeşte cu mult aportul de iod recomandat de OMS
(0,15-0,25 mg/zi). Afectarea tiroidei de către AMD se produce prin
intermediul iodului prezent în structura moleculei, sau prin efectul direct
toxic asupra celulelor tiroidiene.
Modificările parametrilor funcţionalităţii tiroidiene în cursul
tratamentului cu AMD
Afectarea tiroidei de către AMD se produce prin intermediul iodului din
structura moleculei şi/sau prin efectul direct toxic asupra celulelor
tiroidiene.
AMD modifică concentraţiile serice de TSH şi hormoni tiroidieni, în
funcţie de durata şi doza administrată.
În administrarea acută, primul parametru care se modifică este TSH-ul,
care creşte tranzitoriu în primele 3 luni de tratament. Datorită excesului de
iod, are loc scăderea sintezei de tiroxină de la nivelul tiroidei, prin inhibarea
organificării iodului. După aproximativ două săptămâni de tratament, tiroida
"scapă" de această inhibiţie şi se va restabili secreţia normală de tiroxină.
Ulterior, la câteva săptămâni de la începerea tratamentului, TSH-ul seric se
normalizează.
AMD determină creşterea concentraţiei plasmatice a tiroxinei prin
inhibarea tipului I a 5´ deiodazei (cu scăderea conversiei periferice a T4 în
T3) şi scăderea clearance-ului metabolic al tiroxinei.
Efectele AMD asupra funcţiei tiroidiene la subiecţii eutiroidieni, sunt
redate în tabelul 22.
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Tabelul 22. Efectele AMD asupra parametrilor funcţionalităţii tiroidiene
Durata tratamentului
Parametru

Subacut (< 3 luni)
Creşte moderat

Cronic (> 3 luni)
Rămâne la limita superioară a
normalului sau uşor peste (cu până
la 40% faţă de bazal)

T3

Scăzut,de obicei la
limita inferioară a
normalului

Rămâne la limita inferioară a
normalului, sau uşor scăzut (cu 2030%) faţă de bazal

TSH

Creşte tranzitoriu

Normal,
± perioade tranzitorii de creştere sau
scădere

T4

Disfuncţii tiroidiene induse de AMD
Deşi majoritatea pacienţilor rămân eutiroidieni în cursul tratamentului
cu AMD, un procent de 2-24% dezvoltă disfuncţii tiroidiene.
Hipotiroidia indusă de AMD (HIA) se poate produce atât la pacienţi
cu tiroidă aparent normală, cât şi la pacienţi cu anomalii tiroidiene
prealabile, prin mecanisme multiple.
Principalul factor de risc îl constituie prezenţa tiroiditei cronice
autoimune, 40% din bolnavi prezentând anticorpi antitiroidieni pozitivi.
Diagnosticul pozitiv de laborator al HIA clinice, include: valori crescute
ale TSH-ului şi valori scăzute ale tiroxinei serice.
Dezvoltarea hipotiroidiei pe parcursul tratamentului cu AMD nu
impune întreruperea terapiei, aceasta poate continua în paralel cu terapia de
substituţie cu tiroxină, în doze crescute treptat până la normalizarea TSHului.
Tirotoxicoza indusă de AMD (TIA) a fost clasificată arbitrar în
două forme majore, pe lângă acestea existând numeroase forme mixte.
Poate apărea oricând în cursul tratamentului şi chiar la luni de zile de la
întreruperea terapiei cu AMD, datorită timpului lung de înjumătăţire al
antiaritmicului.
În apariţia tirotoxicozei sunt implicate trei mecanisme posibile:
hipertiroidia indusă de excesul de iod, mecanismul inflamator-destructiv şi
mecanismul imunologic.
Examenul de laborator confirmă diagnosticul, respectiv: TSH-ul seric
este supresat, asociat cu valori crescute ale T3 total şi liber.
Diferenţierea celor două tipuri majore de tirotoxicoză se face pe baza
mai multor parametri clinici şi paraclinici, sumarizaţi în tabelul 23.

154

Tipul 1 de TIA apare la bolnavii cu afecţiuni tiroidiene preexistente
(guşă difuză sau nodulară, boală Graves-Basedow latentă). La aceşti
pacienţi glanda tiroidă nu se adaptează adecvat excesului de iod. Aportul
mare de iod declanşează sinteza de hormoni tiroidieni şi eliberarea lor în
circulaţie.
Tipul 2 de TIA apare la bolnavi cu tiroidă aparent indemnă,
tirotoxicoza rezultând din distrugerea ţesutului glandular cu eliberare de
hormoni tiroidieni preformaţi şi declanşarea procesului inflamator (prin
mecanisme puţin elucidate).
Tabelul 23. Parametrii morfofuncţionalităţii tiroidiene ale tirotoxicozei
induse de AMD, în funcţie de tipul patogenic
Parametru
Tiroida înaintea
trat. cu
amiodaronă
Ecografie
tiroidiană
Doppler color

Anticorpi
antitiroidieni
Radioiodocaptare

Tip 1
Guşă nodulară
Boală GravesBasedow
guşă nodulară
boală GravesBasedow latentă

Tip 2
tiroidă normală

unul sau mai
mulţi noduli
vascularizaţie
normală sau
crescută
absenţi

volum normal
sau guşă difuză
vascularizaţie
normală sau
crescută
prezenţi

aspect
heterogen
vascularizaţie
scăzută/
absentă
absenţi

scăzută, normală
sau crescută

scăzută, normală
sau crescută

foarte scăzută

TIA apare brusc şi se manifestă prin: semne cardiace (agravarea
aritmiei, cu tahicardie sinusală, fibrilaţie atrială, tahicardie ventriculară,
angină pectorală, agravarea insuficienţei cardiace), scădere ponderală,
tremor al extremităţilor, astenie marcată musculară, inapetenţă, termofobie,
subfebrilităţi, accelerarea tranzitului intestinal, apariţia guşii.
Tratamentul tirotoxicozei induse de amiodaronă presupune un
tratament complex. Se recomandă întreruperea terapiei cu AMD, dar aceasta
este de multe ori dificilă, în special în cazul aritmiilor ventriculare rezistente
la alte terapii antiaritmice.
Măsurile terapeutice includ: antitiroidienele de sinteză, percloratul de
potasiu, corticoterapia, tratamentul cu iod radioactiv, tiroidectomia.
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În tipul 1 de TIA se indică terapie cu antitiroidiene de sinteză cu/fără
perclorat de potasiu.
Dozele utilizate de tionamide (metimazol, propiltiouracil) sunt mai mari
decât cele utilizate în mod obişnuit. Întrucât majoritatea pacienţilor cu acest
tip de tirotoxicoză prezintă patologie tiroidiană preexistentă (boală GravesBasedow, guşă nodulară), tirotoxicoza va recidiva şi se impune un tratament
definitiv.
Asocierea percloratului de potasiu poate avea efect benefic în blocarea
captării tiroidiene a iodului. Percloratul blochează competitiv intrarea
iodului în tiroidă, prin efect asupra simporterului Na+/I+, prevenind astfel
sinteza de hormoni tiroidieni.
Din cauza captării în general scăzute, pacienţii cu TIA de tip 1 nu
răspund la radioiodterapie, în momentul diagnosticului. La pacienţii cu
aritmii severe, refractare, care necesită continuarea terapiei cu AMD,
radioioterapia reprezintă o opţiune terapeutică de tratament definitiv al
tirotoxicozei.
Tiroidectomia (totală sau subtotală) reprezintă o opţiune terapeutică
pentru pacienţii cu tirotoxicoză severă rezistentă la tratamentul
medicamentos combinat (tionamide + perclorat + corticoterapie), pacienţii
cu aritmii severe, ventriculare, neresponsive la alt antiaritmic.
Conduita terapeutică în tipul 2 de TIA constă în general în întreruperea
AMD şi instituirea corticoterapiei, datorită efectelor antiinflamatorii, de
stabilizare a membranelor celulare şi de inhibare a activităţii 5 ´deiodazei,
cu scăderea producerii tisulare a T3.
Înaintea instituirii tratamentului cu AMD este necesar screening-ul
funcţiei tiroidiene, care trebuie să cuprindă: determinarea serică a TSH
(eventual şi a FT3, FT4) şi a anticorpilor antitiroidieni, precum şi efectuarea
ecografiei tiroidiene.
Prima evaluare a funcţionalităţii tiroidiene este necesară la 3 luni de la
iniţierea terapiei, apoi se recomandă monitorizare regulată la intervale de 6
luni (prin dozarea TSH) sau în cazul unei suspiciuni clinice de disfuncţie
tiroidiană.
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Cap. V. GLANDELE PARATIROIDE
V.1. Generalități
Introducere. Paratiroidele sunt mici glande endocrine, situate de obicei
pe faţa posterioară a lobilor tiroidieni (Fig.1). Ele secretă parathormonul
(PTH), principalul hormon implicat în homeostazia calciului. Cu toate că
volumul lor este mic, ele au un rol vital în menţinerea echilibrului fosfocalcic al organismului.
Istoric. Glandele paratiroide au fost descoperite târziu, abia în anul
1849, acestea fiind, practic, ultimele glande endocrine clasice descoperite.
Ele au fost descrise prima dată de Sir Richard Owen, un chirurg britanic.
când a disecat, în iarna anului 1849, un rinocer indian mort la grădina
zoologică din Londra. Raportul său de disecţie a fost făcut public în articolul
„On the anatomy of the Indian Rhinoceros” din 1862, unde se găseşte prima
descriere detaliată anatomică a paratiroidelor: „a small compact yellow
glandular body attached to the thyroid at the point where the vein
emerged”. Piesa de disecţie poate fi văzută şi astăzi la Muzeul Hunterian al
Royal College of Surgeons of England, din Londra.
Descoperirea paratiroidelor la om a fost realizată de către suedezul Ivar
Sandström în 1877. Observaţiile clinice şi experimentale realizate la
sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX au dus la concluzia că la
baza tetaniei stă insuficienţa paratiroidiană prin hipocalcemia pe care o
determină.
O contribuție importantă a avut-o Collip care în anul 1925 a descoperit
că un extract al acestor glande ajută și previne tetania, reglând nivelul
calcemiei. Prin cercetările sale, acesta a descoperit, practic, rolul fiziologic
al paratiroidelor.
Începând cu anul 1959, PTHul a fost izolat și purificat, ceea ce a dus la
identificarea structurii și purificarea sa. În anul 1987 a început dozarea de
rutină a PTHului în laborator, ce a permis un diagnostic de laborator cert în
patologia paratiroidian.
Embriologie. Paratiroidele inferioare iau naștere din a 3-a pungă
branhială, împreună cu primordiile timice. Aceste primordii se vor separa în
cursul coborârii de paratiroidele inferioare, care se vor plasa în partea
anterioară sau postero-laterală a jumătății inferioare a lobilor tiroidieni.
Paratiroidele superioare iau naștere din pungile branhiale a 4-a și a 5-a și
migrează spre partea posterioară a treimii medii a fiecărui lob tiroidian.
Paratiroidele superioare având un traseu de migrare mai scurt, prezintă o
topografie mai stabilă comparativ cu cele inferioare.
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Anatomie. Paratiroidele sunt glande de mici dimensiuni, cântărind în
medie 40 mg fiecare. Dimensiunile unei glande paratiroide normale sunt de
aproximativ 6-8mm lungime, 2-4mm lățime și 1-2mm grosime. De obicei
sunt în număr de patru, două superioare situate pe fața posterioară a lobilor
tiroidieni și două inferioare, situate la polul inferior al lobilor tiroidieni,
adiacent capsulei. Numărul glandelor paratiroide este, însă, extrem de
variabil, între 12-15% dintre persoanele sănătoase prezentând cinci glande
paratiroide. S-au găsit paratiroide supranumerare, chiar până la 12.
Localizarea lor este la fel variabilă, unele dintre glande putând fi situate în
poziții ectopice și nu pe fața posterioară a lobilor tiroidieni. Aceste
paratiroide ectopice sunt situate de-a lungul traseului de migrare
embrionară, ce pornește de la baza limbii și coboară în jos, spre mediastin.
Dimensiunile reduse, variabilitatea poziției și numărului lor fac din chirurgia
paratiroidiană un lucru extrem de dificil.
Histologie. Paratiroidele au o formă ovoidă sau lenticulară, cu suprafața
netedă, delimitată de o capsulă fină și culoare brun-gălbuie. Ele sunt
alcătuite din lobuli parenchimatoși dispersați într-o stromă adipoasă și
înconjurați de o fină lamă conjunctivă cu rol de capsulă. Celulele
paratiroidei sunt de trei tipuri: principale („chief cells”), oxifile și clare.
Toate reprezintă de fapt aspecte morfologice și funcționale diferite ale
aceluiași tip de celulă. Celulele principale, mai numeroase și cu citoplasma
clară, au rolul de a sintetiza și produce PTH. Celulele oxifile sunt mai mari
și prezintă citoplasmă granulară eozinofilă. Ele lipsesc la copilul mic,
numărul lor crescând progresiv cu vârsta. Și ele conține granule de PTH.
Celulele clare sunt celule principale mai bogate în glicogen.

Paratiroida
Tiroida

Fig. 1. Glandele paratiroide (superioare şi inferioare),
pe faţa posterioră a tiroidei
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Fiziologia glandelor paratiroide
PTH-ul este singurul hormon secretat de paratiroide. El este
sintetizat și eliberat de celulele principale, fiind implicat în homeostazia
fosfo-calcică, alături de alţi hormoni, cum sunt calcitonina, vitamina D şi
factorul de creştere fibroblastic-23 (FGF-23). Are o structură polipeptidică,
conţinând 84 de aminoacizi (Fig.2) și este codat de o genă localizată pe
cromozomul 1.
Pre
Pro

Fragmentul biologic activ

Fragmentul C-terminal

Fig. 2. Structura PTH-ului
La nivelul celulelor paratiroidiene se sintetizează inițial un precursor
denumit pre-pro-PTH, format din 115 aminoacizi. Acest complex este, apoi,
clivat în reticulul endoplasmic formându-se pro-PTH, care este clivat la
rândul său, în aparatul Golgi, de către o enzimă numită furină, rezultând
PTH-ul biologic activ. Acesta din urmă este concentrat în vezicule secretorii
de tip neuroendocrin, de unde este eliberat în circulaţie.
PTH-ul are specificitate de specie. Pentru a exercita efecte biologice
sunt necesari doar primii 34 de aminoacizi din moleculă.
PTH-ul secretat în sistemul circulator are un timp de înjumătățire scurt,
de 2-4 minute. PTH-ul intact (1-84) este metabolizat în principal la nivel
hepatic și renal.
Mecanismul de acţiune a PTH-ului la nivelul receptorilor
PTH-ul acţionează pe receptorii situaţi la nivelul membranei celulare
din cele două ţesuturi-ţintă: os şi rinichi. Receptorii membranari fac parte
din clasa mare a receptorilor legaţi de proteinele G.
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Principalul rol al PTH-ului este de a regla nivelul plasmatic al calciului
ionic, prin efectele exercitate la trei niveluri: rinichi, os şi intestin (fig.3).

Fig. 3. Acțiunea PTH-ului la nivel osos și renal
La nivel renal, PTH-ul creşte reabsorbţia tubulară de calciu în nefronul
distal şi scade reabsorbţia tubulară de fosfor în tubul contort proximal.
Aproape toată cantitatea de calciu ce este filtrată glomerular este ulterior
reabsorbită în tubii renali. Mai mult de jumătate din calciul filtrat este
reabsorbit pasiv în tubii contorţi proximali. PTH nu influenţează
semnificativ fluxul calciului de la acest nivel. Din cantitatea de calciu
rămasă, 20% este reabsorbită în porţiunea ascendentă a ansei lui Henle
printr-un mecanism mai complex – pasiv şi activ, influenţat într-o mică
măsură de PTH. În nefronul distal este reabsorbită aproximativ 10% din
cantitatea totală de calciu filtrată glomerular, printr-un mecanism de
transport activ transcelular, controlat de PTH.
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Reabsorbţia fosforului filtrat la nivel glomerular este de 80% în tubii
proximali și 8-10% în tubii distali, restul de 10-12% fiind excretat în urină.
PTH inhibă reabsorbţia fosforului, efectul pe nefronul proximal fiind mai
important.
Tot la nivel renal, PTH-ul stimulează formarea metabolitului activ al
vitaminei D (1,25 dihidroxivitamina D) prin hidroxilarea 25 OH-vitaminei
D în poziţia 1-alfa.
Efectele renale ale hormonului nu implică prezenţa vitaminei D.
La nivel osos, efectele PTH-ului sunt complexe, deoarece hormonul
acţionează pe mai multe tipuri de celule, atât direct cât şi indirect. La acest
nivel PTH-ului creşte atât resorbţia cât şi formarea osoasă. În raport cu doza
şi modul de administrare, domină unul dintre cele două efecte.
Administrarea intermitentă a unor doze mici de PTH determină creşterea
netă a masei osoase trabeculare, cu modificarea doar tranzitorie a calcemiei,
efectele fiind minime în osul cortical. Acest efect este folosit în tratarea
osteoporozei cu preparate ce conțin PTH. Acțiunea continuă a PTH-ului
duce, însă, la reducerea masei osoase corticale prin stimularea procesului de
resorbție. Acest efect se întâlneşte în hiperparatiroidism.
La nivel intestinal, PTH-ul stimulează absorbţia de calciu prin
intermediul vitaminei D. Astfel, în celulele intestinale, 1,25(OH)2-vitamina
D determină sinteza unei proteine implicate în transportul calciului prin
peretele enterocitului. Prin urmare, acţiunea intestinală a PTH-ului necesită
prezenţa vitaminei D.
Reglarea secreţiei PTH
Nivelul calciului ionic din sânge reprezintă factorul major care reglează
secreţia acestui hormon. Receptorii membranari sensibili la calciu ai celulei
paratiroidiene – "calcium-sensing receptor″ (CaSR) - detectează creşterea
concentraţiei de calciu circulant. Consecutiv sunt activaţi mesagerii
secundari intracelulari ce favorizează deschiderea canalelor de calciu, cu
creşterea rapidă a calciului intracelular din celulele paratiroidiene.
Consecutiv acestor modificări sunt inhibate sinteza şi eliberarea de PTH.
Astfel, modificările plasmatice ale calciului ionic sunt detectate de
receptorii membranari şi influenţează secreţia PTH-ului prin intermediul
unui sistem asemănător celui de tip feedback negativ. Astfel, secreţia PTHului este maximă la valori scăzute ale calcemiei ionizate, apoi scade brusc
pe măsură ce este atinsă concentraţia normală a calciului ionic şi apoi se
inhibă, dar nu complet, pe măsură ce creşte nivelul calciului ionic (fig.4).
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Fig. 4. Secreția PTH-ului în funcție de calcemia ionizată
Alţi stimuli care pot influenţa secreţia PTH sunt catecolaminele şi
magneziul. Catecolaminele stimulează secreţia PTH-ului printr-un
mecanism mediat de AMPc. Efectele magneziului asupra secreţiei PTH-ului
sunt asemănătoare calciului, dar mai reduse cantitativ: hipermagneziemia
inhibă secreția de PTH, în timp ce hipomagneziemia moderată stimulează
secreția sa. Totuși, hipomagnezemia severă și prelungită determină blocarea
secreției de PTH, inducând o formă reversibilă de insuficiență
paratiroidiană.
V.1.1. Alţi factori hormonali care intervin în metabolismul
fosfo-calcic
Calcitonina
Calcitonina este un hormon cu structură polipeptidică, alcătuit din 32 de
aminoacizi. Ea este secretată de celulele C parafoliculare, situate
intratiroidian, în spaţiile dintre foliculii tiroidieni (Fig.5). Acestea sunt
celule neuroendocrine cu origine în creasta neurală şi care sunt ulterior
încorporate în tiroidă.
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parafoliculare

Foliculi
tiroidieni

Fig. 5. Celulele C parafoliculare intratiroidiene
Gena care codează calcitonina se află pe braţul scurt al cromozomului
11. Sinteza şi secreţia hormonului sunt stimulate de creşterea bruscă a
calcemiei.
Receptorii pentru calcitonină se găsesc în osteoclaste şi în tubul contort
proximal renal. Creşterea bruscă a calcitoninei în circulaţie inhibă resorbţia
osoasă mediată de osteoclaste şi reduce reabsorbţia renală a calciului.
Totuși, s-a constatat că nivelele constant scăzute ale calcitoninei la pacienţii
cu tiroidectomie sau concentraţiile crescute ale hormonului la bolnavii cu
carcinom medular tiroidian nu sunt însoţite de fenomene metabolice osoase
semnificative sau de modificări ale calcemiei, sugerând ideea că, la om,
calcitonina nu are un efect semnificativ asupra metabolismului fosfocalcic.
În patologia umană, calcitonina este un marker tumoral specific pentru
carcinomul medular tiroidian derivat din celulele C parafoliculare. De
asemenea, ea poate fi folosită în terapia de scurtă durată a osteoporozei, mai
ales în formele algice.
Vitamina D
Vitamina D nu este considerată cu adevărat o vitamină, deoarece aportul
nutritiv nu este esenţial la persoanele care se expun la soare. Ea se poate
sintetiza în piele sub acţiunea razelor ultraviolete, din precursorul 7dehidrocolesterol (Fig.6) şi reprezintă, mai degrabă, un prohormon pentru
1,25(OH)2-vitamina D sau calcitriol. Cea din urmă reprezintă forma activă a
vitaminei D, ce se comportă ca un adevărat hormon, acţionând pe receptori
specifici. În cazul expunerii insuficiente la soare, sursa alternativă de
vitamina D pentru organism rămâne alimentaţia. Ea se găseşte în cantităţi
mari în ficat, ouă, uleiul de peşte, dar poate avea şi origine vegetală.
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7-Dehidrocolesterol

Pro-Vitamina D3

Piele
Ficat
25 –OH-Vitamina D3

Rinichi
1α,25(OH)2-Vitamina D3 (calcitriol)

Fig. 6. Sinteza şi activarea vitaminei D3
Vitamina D de origine vegetală se numeşte vitamina D2 sau
ergocalciferol, iar cea de origine animală, formată în piele sub influenţa
razelor ultraviolete, este denumită vitamina D3 sau colecalciferol (Fig.7).

Vitamina D2 - Ergocalciferol

Vitamina D3 – Colecalciferol

Fig. 7. Structura vitaminelor D2 şi D3
Cele două forme sunt activate la fel de hidroxilazele umane, dar studii
recentă arată că suplimentarea cu vitamina D3 este mai eficientă în creșterea
nivelului 25- OH-vitamina D.
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Odată absorbită din intestin, vitamina D trece întâi în circulaţia
limfatică şi pătrunde în circulaţia sanguină legată de proteine de transport.
Ajunsă în ficat, vitamina D este hidroxilată în poziţia 25 sub acţiunea 25hidroxilazei din mitocondrii şi microsomi, formându-se 25 OH-vitamina D
(Fig.6). Procesul hepatic de 25-hidroxilare a vitaminei D nu este influențat
de mecanisme de reglare. De aceea, concentraţia din sânge a 25 OHvitaminei D se consideră că reflectă cantitatea de vitamină D existentă în
circulaţie. A doua etapă a procesului de activare a vitaminei D are loc în
rinichi, sub acţiunea unei enzime mitocondriale – 1 α-hidroxilaza, ce se
găseşte în tubul contort proximal. Se formează 1,25(OH)2-vitamina D sau
calcitriolul, care reprezintă forma finală, activată, a vitaminei D. Spre
deosebire de procesul de 25-hidroxilare, 1 α-hidroxilarea renală este
controlată prin mecanisme de reglare. PTH-ul şi hipofosforemia stimulează
acest proces, în timp ce creşterea calcemiei şi produsul final - 1,25(OH)2vitamina D, inhibă activitatea enzimei.
Acţiunea calcitriolului se realizează prin legarea sa de un receptor
intranuclear, care reglează transcripţia ADN în ARN. Receptorii pentru
1,25(OH)2-vitamina D se găsesc în multe ţesuturi şi organe.
În intestinul subţire, 1,25(OH)2-vitamina D stimulează absorbţia activă a
calciului. La acest nivel, vitamina D activată controlează transportul
transcelular al calciului prin stimularea sintezei proteinelor de transport:
„calcium binding protein” sau calbindină, calmodulina şi Ca2+ - ATP-ază.
Se poate spune că absorbţia intestinală a calciului nu se face în absenţa
vitaminei D activate. Absorbţia intestinală de fosfor este secundară celei de
calciu.
În os, efectele 1,25(OH)2-vitaminei D sunt numeroase. Principalul rol la
nivelul osului este, însă, de a asigura condiţiile de mineralizare adecvată,
prin realizarea unor concentraţii corespunzătoare de calciu şi fosfor în
sânge.
În paratiroide, 1,25(OH)2-vitamina D inhibă secreţia de PTH. Acest
efect se produce prin mecanism genomic, reprezentat de inhibarea
transcripţiei genei care codifică PTH-ul şi are aplicabilitate clinică pentru
tratarea cu vitamina D activată a pacienţilor cu insuficienţă renală cronică şi
hiperparatiroidism secundar.
Recent au fost descrise şi alte acţiuni ale 1,25(OH)2-vitaminei D,
denumite „non-clasice” sau „non-calcemice”, exercitate pe celule sau
ţesuturi care posedă receptori specifici: ţesut muscular, sistem nervos
central, sistem imun, tegumente şi chiar unele celule neoplazice. Astfel, în
ultimii ani, se crede că vitamina D ar putea avea roluri importante în
imunomodulare, diferenţierea celulară, inhibarea proliferării celulare
anormale, creşterea forţei musculare.
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Factorul de creştere fibroblastic-23 (Fibroblast growth factor 23,
FGF-23)
FGF-23 este, probabil, cel mai important reglator al concentraţiei serice
a fosfatului, alături de PTH. Acest hormon are o structură polipeptidică,
fiind alcătuit din 251 de aminoacizi şi este secretat de osteocite şi
osteoblaste, ca răspuns la creşterea concentraţiei serice a fosfatului.
Acţionează la nivelul rinichiului, pe tubii contorţi proximali, unde scade
reabsorbţia fosfatului, similar cu PTH-ul. Pe lângă efectul fosfaturic, FGF23 diminuă sinteza renală a 1,25(OH)2-vitaminei D prin inhibarea 1-α
hidroxilazei. În condiţii fiziologice, FGF-23 inhibă sinteza PTH-ului. Se
consideră că are un rol esenţial în reglarea nivelului de fosfat circulant la
pacienţii cu boală cronică de rinichi.
V.1.2. Metabolismul fosfo-calcic
Organismul uman conţine aproximativ 1000 g de calciu, din care 99%
este situat în os, iar 1% în lichidul extracelular şi ţesuturile moi. Din calciu
osos, 99% se găseşte sub formă stabilă, iar 1% reprezintă „pool-ul
schimbabil”, care poarte fi mobilizat rapid şi pătrunde în mediul extracelular
şi intracelular. Cantitatea mică a acestor ioni din lichidul extracelular şi din
spaţiul intracelular are un rol important în desfăşurarea unor procese
fiziologice. Calciu extracelular intervine în mineralizarea oaselor şi
cartilajelor, serveşte drept co-factor pentru mai multe enzime extracelulare,
în mod special pentru cele care intervin în cascada coagulării, şi reprezintă o
sursă de ioni de calciu pentru o serie de procese celulare. Astfel, calciul
intervine în activitatea neuromusculară, în contractilitatea miocardică şi a
musculaturii netede, în eliberarea neurotransmiţătorilor şi în secreţia
hormonală. În circulaţie, 50% din calciu este legat de proteine, în principal
albumine, sau de anioni (bicarbonaţi, fosfaţi). Calciul ionizat se găseşte în
cantitate de aproximativ 5mg/l şi reprezintă fracţia activă biologic, care este
controlată prin mecanismele de reglare hormonale.
În ceea ce priveşte fosforul, organismul conţine circa 500g, sub formă de
ioni fosfat, repartizat astfel: 425g în oase, 75g în celule şi 2,8-4mg/100ml în
plasmă. Aproximativ 85% din cantitatea totală de fosfor a organismului
este depusă în os. Restul se găseşte sub formă organică şi anorganică în
spaţiul intracelular şi extracelular. Fosforul organic intră în compoziţia a
numeroase moleculele şi structuri celulare, cum sunt ADN-ul, membranele
celulare şi unii mesageri secundari. Mai mult, procesul de fosforilare
proteică intervine în reglarea activităţii enzimatice şi a receptorilor. Spre
deosebire de calciu, în circulaţie doar 12% din fosfor este legat de proteine
sau formează complexe cu calciu, magneziu şi alţi cationi.
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Concentraţiile calciului şi fosfatului din circulaţie sunt menţinute relativ
constante, prin mecanisme complexe în care intervin, în principal, PTH,
vitamina D activată şi FGF-23. La rândul lor, nivelurile plasmatice ale
calciului şi fosfatului intervin în reglarea secreţiei PTH-ului, 1,25(OH)2vitaminei D şi FGF-23.
În exemplele următoare vom vedea cum intervin mecanismele
homeostatice în cazul unei hipocalcemii sau hipercalcemii. În cazul scăderii
concentraţiei calciului ionizat din circulaţie are loc, în primul rând, creşterea
absorbţiei intestinale a ionului. Aceasta este consecinţa intervenţiei
mecanismelor homeostatice declanşate de scăderea calcemiei ionizate.
Hipocalcemia activează secreţia de PTH, care, la rândul ei, creşte sinteza
1,25(OH)2-vitaminei D în tubii proximali renali. Vitamina D activată
acţionează direct pe enterocit sporind transportul transcelular activ al
calciului. Absorbţia intestinală mai mare a calciului reprezintă mecanismul
cel mai important care intervine în caz de hipocalcemie, dar nu este
singurul. La nivelul rinichiului creşte reabsorbţia calciului filtrat, prin
mecanism activ, sub influenţa PTH, dar şi prin transport transepitelial pasiv,
independent de PTH sau vitamina D. Sub acţiunea PTH şi a 1,25(OH)2vitamina D este stimulată resorbţia osoasă cu eliberarea calciului de la acest
nivel. În urma procesului de resorbţie osoasă se eliberează şi fosfaţi, care ar
putea duce la scăderea calcemiei ionizate prin chelarea calciului şi formarea
de compuşi insolubili. Mai mult, excesul de fosfaţi din circulaţie ar putea
inhiba şi sinteza renală a 1,25(OH)2-vitamina D şi chiar procesul de
resorbţie osoasă. Acest acţiuni sunt, însă, contracarate de efectul fosfaturic
al PTH-ului şi FGF-23. Prin toate aceste mecanisme complexe
homeostatice, nivelul calcemiei ionizate este readus în limite normale.
Hipercalcemia stimulează mecanisme opuse hipocalcemiei: inhibă
secreţia paratiroidiană şi scade sinteza renală a 1,25(OH)2-vitamina D.
Consecinţele deficitului de PTH şi de vitamina D activată sunt: scăderea
absorbţiei intestinale a calciului, creşterea excreţiei renale de calciu şi
scăderea excreţiei renale a fosfaţilor, reducerea resorbţiei osoasă. Toate
aceste mecanisme determină, în condiţii fiziologice, revenirea calcemiei la
valori normale.
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V.2. Hipoparatiroidismul
Definiţie. Insuficienţa paratiroidiană reprezintă o situaţie patologică
determinată de hipofuncţia glandelor paratiroide. În această afecțiune există
hipocalcemie asociată cu valori ale parathormonului (PTH) scăzute sau la
limita inferioară a normalului.
Istoric. Tetania a fost descrisă la copii de Clark în 1815, iar termenul de
„tetanie‟ a fost introdus în 1852 de Corvisart, pentru a o deosebi de tetanos.
Tabloul clinic a fost descris magistral de Trousseau, în anul 1862.
Descoperirea paratiroidelor la om a fost realizată de către Sandström în
1880, iar observaţiile clinice şi experimentale realizate la sfârşitul secolului
XIX şi începutul secolului XX au dus la concluzia că la baza tetaniei stă
insuficienţa paratiroidiană prin hipocalcemia pe care o determină.
O contribuție importantă a avut-o Collip care în anul 1925 a descoperit
că un extract al acestor glande ajută și previne tetania, reglând nivelul
calcemiei. Astfel, prin cercetările sale, acesta a descoperit rolul fiziologic al
paratiroidelor.
PTHul a fost izolat și purificat în anul 1959, iar în anul 1987 a început
dozarea de rutină a PTHului, fapt ce a permis un diagnostic de laborator cert
în insuficiența paratiroidiană.
Epidemiologie. Hipoparatiroidismul este rar întâlnit în practica clinică
curentă, fiind încadrat în rândul bolilor „orfane‟ de către Comisia europeană
(www.ema.europa.eu/ema/index.jsp). În ceea ce privește prevalența exactă a
bolii, există foarte puține date publicate.
Incidența insuficienței paratiroidiene postoperatorii variază foarte mult
de la un centru la altul, fiind influențată de experiența chirurgului și de tipul
intervenției chirurgicale. În centre cu experiență în chirurgia tiroidei,
insuficiența paratiroidiană cronică a fost raportată la 0,9-1,6% dintre cazuri.
In schimb, insuficiența paratiroidană tranzitorie a fost raportată mult mai
frecvent, la 6,9-46% dintre cazuri.
Anatomie patologică. Hipoparatiroidismul apare atunci când mai mult
de 70% din parenchimul paratiroidian lipsește. Cel mai frecvent acesta este
îndepărtat sau lezat în urma intervențiilor chirurgicale, dar mai există și alte
cauze.
Agenezia paratiroidelor este rară și survine izolat sau în cadrul
sindromului Di George, cu absența dezvoltării celei de-a 3-a și a 4-a pungă
branhială, în asociere cu timusul și celulele C.
În cazul etiologiei autoimune, parenchimul, dacă poate fi identificat, este
foarte atrofic, fiind înlocuit în mare parte din țesut adipos infiltrat cu
limfocite, plasmocite și țesut fibros.
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Etiologie: Hipoparatiroidismul poate fi înnăscut sau dobândit. În cazul
formei dobândite, aceasta pot fi tranzitorie/funcțională sau definitivă/
lezională (vezi tab.1).
Cea mai frecventă cauză a hipoparatiroidismului o constituie lezarea sau
îndepărtarea chirugicală a glandelor paratiroide în cursul unei operaţii pe
tiroidă. Hipoparatiroidismul tranzitor după intervențiile chirurgicale pe
tiroidă este relativ frecvent, însă insuficiența paratiroidiană cronică parțială
sau totală este destul de rar întâlnită. Diagnosticul de insuficiența
paratiroidiană cronică se stabilește atunci când hipoparatiroidismul persistă
mai mult de 6 luni postoperator.
Etiologia autoimună este pe locul al doilea ca și cauză a insuficienței
paratiroidiene care apare la adulți. Aceasta poate să fie izolată sau în cadrul
unei poliendocrinopatii autoimune. În aceste cazuri insuficiența
paratiroidiană este determinată de anticorpi ce se dezvoltă împotriva
receptorului pentru calciu (anticorpi anti-CaSR), pe care-l blochează, astfel
fiind inhibată secreția PTH-ului.
Și cauzele genetice trebuie luate în considerare ca și etiologie a
hipocalcemiei și insuficienței paratiroidiene. Aceasta poate fi întalnită în
cadrul sindromului di George sau poate fi determinată de mutații care
afectează gena ce codează pre-pro-PTH sau receptorul sensibil la calciu
(CaSR) de la nivelul celulei paratiroidiene.
Hipomagnezemia severă sau hipermagnezemia pot să inducă un
hipopartiroidism funcțional. Un nivel seric normal al magneziului este
esențial pentru secreția normală a PTHului și pentru acțiunea hormonului la
nivelul receptorilor renali sau osoși. Corectarea nivelului anormal de
magneziu determină restabilirea unei funcții normale a paratiroidelor.
Uneori etiologia hipoparatiroidismului nu poate fi stabilită, acesta fiind
etichetat ca idiopatic (Tab. 1).
Fiziopatologie. În toate cazurile, indiferent de etiologia insuficienţei
paratiroidiene, scăderea secreţiei de parathormon diminuă absorbţia
calciului la nivelul intestinului şi reduce actvitatea osteocitelor şi
osteoclastelor. La nivelul rinichiului scade fosfaturia. Tot la acest nivel, în
lipsa PTH-ului scade hidroxilarea vitaminei D. Consecinţele sunt reducerea
concentraţiei calciului din sânge şi creşterea fosforemiei. Hipocalcemia duce
la creşterea excitabilităţii neuro-musculare, senzitive, vegetative şi a
sistemului nervos central. Tulburările trofice sunt secundare hipocalcemiei,
iar o parte din fosfatul tricalcic ce se formează în circulaţie datorită
hiperfosforemiei, se depune în oase, viscere şi vase.
La o scădere a calcemiei totale sub 7 mg/dl apare criza de tetanie.
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Tabelul 1. Cauzele insuficienţei paratiroidiene
Mecanism

Cauza
Posttiroidectomie
Postiradiere

Insuficienţă
paratiroidiană
lezională

Afectarea secundară a paratiroidelor prin infiltrarea
lor cu metale grele
Infiltrarea
metastatică
Autoimună

Neonatală
(genetică)
Idiopatică
La nou-născut

Hipomagnezemia
severă
Insuficienţă
paratiroidiană
funcţională
(tranzitorie)
Hipermagnezemia

Postchirurgical
Rezistența la
acțiunea PTH

Pseudohipoparatiroidism

Comentarii
- extirparea paratiroidelor
- necroza ischemică a paratiroidelor
- după tratament cu iod radioactiv
(foarte rar)
- sarcoidoză
- boală Wilson
- hemocromatoză
- poate fi întâlnită în diverse tumori
maligne, dar este foarte rară
- anticorpii antiparatiroidieni pot fi
crescuţi
- se poate asocia cu alte boli autoimune în poliendocrinopatia autoimună de tip I sau poate fi izolată
- agenezie paratiroidiană izolată
- sindromul di George (când se
asociază cu aplazie timică)
- alte cauze genetice care afectează
sinteza PTH
- rară, când nu se găseşte altă cauză
- indusă de hipercalcemia maternă
- în anumite afecțiuni cronice ca
alcoolism, malnutriţie,
malabsorbție, diaree, diabet,
- indusă de unele medicamente:
diuretice, aminoglicozide,
amfotericina B, ciclosporina,
- în unele afecțiuni renale însoțite de
pierdere urinară de magneziu
- după perfuzii cu magneziu
- la pacienți cu IRC care primesc
suplimente cu magneziu, antiacide
sau laxative ce conțin magneziu
- posttiroidectomie
- postparatiroidectomie pentru un
hiperparatiroidism primar
- este o afecțiune genetică în care
este afectat receptorul pentru PTH
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Diagnostic clinic. Manifestările clinice sunt reprezentate de criza de
tetanie, semnele de tetanie latentă şi tulburările trofice.
A. Criza de tetanie constă în contractura spastică, simetrică a membrelor,
contractura musculaturii peribucale şi hiperextensia trunchiului (opistotonus).
Este precedată de crampe, parestezii şi stare de rău general. Contractura
mâinii se traduce prin spasmul carpal, care dă aspectul descris sub denumirea
de „mâna de mamoş" caracterizată prin flexia articulaţiilor cotului, pumnului
şi metacarpo-falangiene, cu extensia articulaţiilor interfalangiene şi adducţia
forţată a policelui (Fig. 8). Spasmul pedal se manifestă prin extensia şi
adducţia forţată a coapsei şi gambei, flexia degetelor şi a piciorului.
La copil apare destul de frecvent spasmul laringian. În cazuri severe apar
tulburări de respiraţie, cianoză şi sufocare. La adult, spasmul laringian poate
fi confundat cu astmul bronsic. Spasmele generalizate se însoţesc de
fotofobie, dificultăți în vorbire (disartrie) şi spasme viscerale (tetanie
gastrica, spasm piloric).
Tulburările psihice sunt frecvente, de la iritabilitate, anxietate, depresie
şi panică, până la delir şi stupor.

Fig. 8: Semnul Trousseau („mâna de mamoş”)
(Din cazuistica Clinicii de Endocrinologie Timişoara)
B. Semnele latente ale tetaniei au o importanţă deosebită, deoarece pot fi
căutate, fiind prezente în perioadele dintre crizele paroxistice. Ele sunt manifestări de hiperexcitabilitate neuromusculară, fiind evidenţiate de exemplu
prin semnul Chvostek, manevra Trousseau, testul hiperpneei provocate etc.
Semnul Chvostek sau al facialului se obține prin percuţie, la nivelul
treimii externe a unei linii care uneşte comisura bucală cu lobul urechii. Se
notează contracţia în secusă a buzei superioare de partea percutată. După
nivelul hipocalcemiei se obţin 4 grade: gradul I când se contractă buza
superioară de partea percutată; gradul II când se contractă şi aripa nasului;
gradul III când se contractă hemifaţa şi gradul IV când se contractă şi buza
de partea opusă.
Manevra Trousseau: se aplică un garou sau manşeta unui tensiometru pe
braţul bolnavului şi se induce o ischemie totală. După 3 minute, în
insuficienţa paratiroidiană apare “mâna de mamoş”.
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Testul hiperpneei provocate: ventilaţia amplă şi forţată, cu ritm respirator
de 30-40 respiraţii pe minut, timp de 3 minute, induce la hipoparatiroidieni
“mâna de mamoş”, uni sau bilateral, uneori chiar criza completă de tetanie.
C. Manifestările cronice ale hipopartiroidismului sunt determinate de
hipocalcemia prelungită şi se traduc printr-o serie de tulburări trofice.
Tegumente şi fanere. Tegumentele sunt uscate, scuamoase, părul este
uscat şi friabil, unghiile sunt friabile, casante, cu striaţii transversale şi cu
pete albe pe suprafaţa lor (leuconichii).
Tulburări dentare. Dacă boala apare în perioada de erupţie dentară se
observă o aplazie sau hipoplazie dentară, cu rădăcini scurte, mai ales la
molari. La orice vârstă apar tulburări trofice ale smalţului, care prezintă
striaţii brune sau pete punctiforme, mai ales la incisivi, ce dă aspectul de
dantură neîngrijită. Dinţii sunt casanţi şi se cariază uşor.
Ochii. La 10-15% dintre cazuri apare o cataractă de tip endocrin,
subcapsulară.
La nivelul scheletului creşte densitatea osoasă, datorită lipsei PTH-ului ce
determină reducerea remodelării osoase şi prin depunerea de fosfat tricalcic
în os.
Calcificarea nucleilor cenuşii de la baza creierului (sindromul Fahr), rară,
este observată mai ales la cazurile cu insuficienţă paratiroidiană cu debut în
copilărie şi se manifestă prin tulburări extrapiramidale, crize comiţiale
generalizate sau episoade epileptice focale, ameţeli, sincope, delir, deficit
intelectual. Aceste calcificări pot fi decelate prin examenul CT cerebral.
Diagnostic de laborator şi paraclinic:
1. Parametrii metabolismului fosfo-calcic:
- Calcemia totală corectată (în raport de albuminemie) şi calciu ionic
sunt scăzute la mai multe determinări;
- Fosforemia este crescută sau la limita superioară a normalului;
- Fosfataza alcalină este normală;
- Calciuria şi fosfaturia sunt scăzute;
- Magneziemia trebuie determinată pentru a exclude o hipo- sau
hipermagneziemie ca și cauză a insuficienței paratiroidiene;
- 25-OH-vitamina D trebuie determinată pentru a exclude un deficit de
vitamina D ca și cauză de hipocalcemie. În deficitul de vitamina D,
hipocalcemia este însoțită de o fosforemie scăzută sau la limita
inferioară a normalului și de valori crescute ale PTH.
2. Dozarea PTH-ului:
- PTH-ul este scăzut, dar poate fi și normal, valoare care este
considerată inadecvată în raport cu hipocalcemia (în condițiile unei
funcții normale a glandelor paratiroide, hipocalcemia ar fi însoțită de
o creștere reactivă a PTH).
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3. Explorări electrice:
- Electromiograma (EMG) evidenţiază activitate musculară repetitivă
– dublete, triplete sau multiplete în repaus sau după hiperpnee;
- Electrocardiograma (ECG) prezintă modificări caracteristice:
alungirea intervalului Q-T, iar unda T este amplă, ascuţită şi simetrică;
modificările ECG se remit după administrarea de calciu I.V.;
- Electroencefalograma (EEG) poate evidenţia modificări iritative
difuze, dar fără ca să existe un traseu caracteristic tetaniei;
4. Testele genetice pot fi utile și sunt indicate pentru a stabili etiologia
insuficienței paratiroidiene, atunci când aceasta nu este cunoscută:
- analiza genei care codifică CaSR, GATA3 sau proteina AIRE
(autoimmune regulator),
- teste pentru diagnosticul sindromului di George;
5. Teste hormonale, utile pentru diagnosticul altor insuficiențe hormonale,
în cadrul poliendocrinopatiilor autoimune.
1.

2.

3.

4.

Diagnostic diferenţial se impune să se facă cu următoarele:
Spasmofilia (tetania cronică constituţională normocalcemică) prezintă,
din punct de vedere clinic, aceleaşi manifestări ca şi insuficienţa
paratiroidiană: contracţii musculare spontane, crampe musculare, până la
criza majoră de tetanie. La aceşti bolnavi fondul comun calcic este
diminuat, dar calcemia este normală. Spasmofilia este o boală
normocalcemică, dar hipocalcică. Este determinată de o carenţa de
calciu prin aport insuficient, absorbţie deficitară (dată de carenţa de
vitamina D sau de diverse enterite) sau prin spolierea organismului
(după sarcină, alăptare, etc).
Pseudo-hipoparatiroidismul este rar şi reprezintă un sindrom de rezistenţă
a receptorului la PTH. Afecţiunea a fost descrisă pentru prima dată de
Albright în 1942, fiind primul sindrom de rezistenţă la hormoni. Afecţiunea este familială şi asociază semne de tetanie şi tulburări trofice similare
hipoparatiroidismului. Pacienţii prezintă un aspect clinic particular: talie
mică, obezitate, facies rotund, brahimetacarpie, brahimetatarsie, calcificări
subcutane şi debilitate mintală. Explorările de laborator arată
hipocalcemie, hiperfosforemie, dar nivelul PTH-ului este crescut.
Cu alte tetanii:
- din alcaloza metabolică sau respiratorie;
- din cursul rahitismului şi osteomalaciei, prin deficit de vitamina D;
- din hipomagneziemia severă;
Cu alte stări convulsive din:
- epilepsie,
- tumori cerebrale,
- encefalita saturnină.
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Evoluție și complicații: Insuficiența paratiroidiană este o suferință
cronică. Din momentul diagnosticului, afecțiunea impune tratament și
monitorizarea pacienților pentru tot restul vieții.
Complicațiile cele mai frecvente ale acestei afecțiuni sunt reprezentate de
litiaza renală și insuficiența renală ce se poate dezvolta ulterior, determinate
de o excreție crescută a calciului și fosforului, cu creșterea produsului calciufosfat urinar. Astfel, s-a demonstrat că pacienții cu insuficiență paratiroidiană
prezintă un risc sporit de a ajunge la dializă. Între factorii de risc incriminați
în apariția insuficienței renale sunt: vârsta pacientului, durata hipoparatiroidismului și a perioadelor de hipercalcemie induse de tratament.
Tratamentul în hipoparatiroidism urmărește înlăturarea simptomelor
induse de hipocalcemie și creșterea calității vieții pacienților.
Tratamentul igieno-dietetic presupune administrarea unei diete bogată
în lactate și săracă în fosfați. Dintre alimente, laptele și brânzeturile
reprezintă cea mai importantă sursă alimentară de calciu.
Tratamentul profilactic se referă la o serie de precauţii care trebuie
luate în cursul operaţiilor pe tiroidă şi paratiroide.
Obiectivele tratamentului în insuficiența paratiroidiană sunt:
- normalizarea calcemiei sau cel puțin menținerea ei la valori
apropiate de limita inferioară a normalului,
- dispariția simptomelor și semnelor clinice determinate de
hipocalcemie,
- menținerea excreției urinare de calciu în limite normale,
- normalizarea fosforemiei, astfel încât produsul calciu-fosfat să
fie sub 55mg2/dl2
Tratamentul de urgență, în criza de tetanie, trebuie instituit rapid.
Scăderea calcemiei se combate cu calciu gluconic 10% administrat în
injecţie intravenoasă lent, 20 - 60 ml, dar doza poate fi și mai mare. Practic
nu se scoate acul din venă până când nu se rezolvă criza de tetanie. Uneori
este necesară continuarea administrării de calciu gluconic în perfuzie lentă
cu ser sau glucoză. Se asociază întotdeauna şi un sedativ injectabil
intramuscular, cum ar fi Fenobarbital, Diazepam, Clorpromazină, etc.
Tratamentul de fond se face prin administrarea preparatelor de calciu
şi vitamina D activată. Acest tratament are ca obiectiv menţinerea calcemiei
normale, prevenirea crizelor de tetanie şi a complicaţiilor determinate de
hipocalcemiei.
Calciul necesar poate proveni din suplimente administrate oral sau din
alimentație. Se recomandă un aport zilnic de calciu elemental de 800-2000
mg/zi, adminstrat în mai multe prize. Capacitatea de absorbție a calciului
este limitată la 500 mg per adminstrare, de aceea se recomandă ca
tratamentul să fie divizat în mai multe prize zilnice.
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Calciul cel mai folosit este carbonatul de calciu. Este bine ca
adminstrarea să se facă în timpul mesei sau după mâncare, eventual cu o
băutură pe bază de citrice, pentru creşterea acidităţii gastrice, ce favorizează
ionizarea și absorbția calciului.
Citratul de calciu se recomanda pacienților cu aclorhidrie sau celor ce
folosesc antisecretorii gastrice.
Vitamina D se asociază obligatoriu preparatelor de calciu orale, preferabil
sub formă activată, deoarece în insuficienţa paratiroidiană este redusă hidroxilarea renală a vitaminei D, aceasta fiind dependentă de PTH. Se recomandă
Alpha-D3 (Alpha-calcidol) 0,5-4 μg/zi sau Calcitriol în doză de 0,25-2 μg/zi
Tratamentul substitutiv cu PTH intact (rhPTH(1-84)) sau analogi de
PTH (rhPTH(1-34)) nu se recomandă de rutină. El poate fi prescris cazurilor
la care nu se reușește menținerea calcemiei și calciuriei în limite normale cu
terapia standard cu preparate de calciu și vitamina D activată și, deocamdată,
nu a fost aprobat de forurile competente din Europa, ci doar de U.S. Food and
Drug Administration (FDA) în SUA. Preparatul Natpara (rhPTH(1-84)) poate
fi recomandat pacienților cu hipoparatiroidism la care hipocalcemia nu poate
fi corectată doar prin administrarea suplimentelor de calciu și vitamina D
activată. Natpara se adminstrează zilnic, injectabil subcutan, la nivelul
coapsei, doza inițială fiind de 50 µg. Aprobarea FDA care permite utilizarea
acestui preparat conține o atenționare specială legată de riscul crescut de
osteosarcom ce a fost observat la șoarecii tratați cu rhPTH.
Monitorizarea tratamentului la pacienții cu insuficiență paratiroidiană se
face la 3-6 luni interval, prin determinarea calcemiei, calcemiei ionizate și
calciuriei, care trebuie să se normalizeze ca rezultat al terapiei administrate.

V.3. Hiperparatiroidismul
Hiperparatiroidismul reprezintă secreția în exces de parathormon (PTH).
El se clasifică în:
- primar,
- secundar,
- terțiar.
V.3.1. Hiperparatiroidismul primar
Definiție. Hiperparatiroidismul primar (HPP) este o afecțiune determinată de secreția excesivă și autonomă de PTH de la nivelul uneia sau mai
multor glande paratiroide (de regulă tumorale), caracterizată prin hipercalcemie, hipofosfatemie și resorbție osoasă excesivă. Această afecțiune
reprezintă una din cauzele sindromului hipercalcemic. Rareori, pacienții pot
prezenta normocalcemie.
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Istoric: In anul 1891, von Recklinghausen a descris cazul unui pacient
care prezenta numeroase fracturi atraumatice și tumefacții osoase, cu
dezvoltarea de fibroză, chiste și tumori brune osoase. Aceste modificări
osoase au fost denumite ulterior „osteită fibrochistică“ și, în prezent se știe
că reprezintă una din manifestările clinice ale hiperparatiroidismului.
Legătura dintre leziunile osoase și o afecțiune paratiroidiană a fost
sugerată aproape 25 de ani mai târziu, de F. Schlagenhaufer, profesor de
anatomie patologică la Viena. Felix Mandl este cel care a realizat in anul
1925 prima paratiroidectomie la un pacient cu hiperparatiroidism primar,
intervenție ce a dus la dispariția manifestărilor clinice date de această
afecțiune.
Epidemiologie: Hiperparatiroidismul primar a devenit o afecțiune
frecventă, după anul 1970 când a început să se determine pe scară largă
calcemia. Într-o statistică a Clinicii Mayo din SUA se arată că incidența
hiperparatiroidismului primar a crescut de 4-5 ori după introducerea
determinării de rutină a calcemiei. Ei descriu o incidență anuală de 22 cazuri
la 100000 de locuitori. Afecțiunea are o prevalență de 3-4 ori mai mare la
femei, comparativ cu bărbații, survenind cu frecvența cea mai mare în
decada 50-59 ani, la ambele sexe.
Etiopatogenie
HPP se poate prezenta sub 2 forme clinice: sporadic și familial.
Hiperparatiroidismul primar poate fi determinat de:
- un adenom autonom al unei glande paratiroide, ce secretă în
exces PTH -cauza cea mai frecventă (aproximativ 80% din
cazuri),
- două sau mai multe adenoame paratiroidiene (5% din cazuri)
- o hiperplazie a tuturor glandelor paratiroide – circa 12-15% din
cazuri,
- un carcinom paratiroidian – foarte rar, reprezintă 1-2% din
cazuri.
Formele familiale determină, în general, leziuni care afectează mai multe
glande paratiroide prin hiperplazie sau adenoame multiple, în timp ce
formele sporadice de boală sunt determinate mai frecvent de adenoame
izolate ale unei singure paratiroide.
Dezvoltarea adenoamelor paratiroidiene apare cel mai frecvent prin multiplicarea unei clone de celule paratiroidiene anormale, la care este modificat
nivelul calcemiei care determină inhibarea secreției PTHului. Cu timpul, concentrația PTHului circulant crește si prin sporirea numărului de celule
anormale. Etiopatogenia HPP este considerată multifactorială, fiind descoperite mai multe gene ale căror mutații pot determina apariția acestui sindrom.
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În prezent se știe că hiperplazia paratiroidiană nu se dezvoltă prin
extensia policlonală a celulelor existente, cum se întâmplă la alte glande
endocrine, ci printr-un mecanism asemănător cu dezvoltarea adenoamelor,
fiind implicate mutații somatice multicentrice.
HPP cu caracter familial apare în: sindroamele MEN (1 și 2),
hiperparatiroidismul asociat cu sindrom tumoral de mandibulă, HPP familial
izolat și hipercalcemia hipocalciurică familială (tab.2).
Sindromul MEN1 (sindromul lui Wermer) este un sindrom neoplazic
ereditar, cu transmitere autosomal dominantă, determinat de mutaţii la nivelul
genei MEN1 (Menina), localizată pe cromozomul 11. El este constituit din
combinaţii variate a peste 20 de tumori diferite, endocrine şi non-endocrine.
Hiperparatiroidismul primar reprezintă de obicei prima endocrinopatie și cea
mai frecventă, afectând 95-100% din pacienți spre vârsta de 50 de ani. Alte
tumori mai frecvente în cadrul acestui sindrom sunt cele pancreatice și
adenoamele hipofizare. Tabloul clinic al HPP prezintă diverse grade de
severitate, fiind totuși ceva mai atenuat în majoritatea cazurilor.
Sindromul MEN2 este un sindrom tumoral ereditar, transmis dominant
autozomal, care afectează ţesuturile ectodermului neural. Predispoziţia
pentru acest sindrom este rezultatul mutaţiilor germinale ale protooncogenei
RET, situată pe cromozomul 10. HPP apare în forma MEN2A, care este cea
mai comună, fiind responsabil de mai mult de 90% din toate cazurile de
sindrom MEN2. În cadrul acestui sindrom, cel mai frecvent HPP este
asociat cu carcinomul medular tiroidian și feocromocitom.
Sindromul hiperparatirodism-tumoră mandibulară reprezintă o
afecțiune cu transmitere autozomal dominantă care asociază HPP (90%) cu
tumori mandibulare sau maxilare (30%), la care se mai pot adăuga tumori
renale (chiste -10%, mai rar hamartoame sau tumoră Wilms). Sindromul
este determinat de o mutație germinală a genei HRPT2 de la nivelul
cromozomului 1. Mutațiile acestei gene determină inactivarea produsului
său reprezentat de parafibromină.
Hiperparatirodismul familial izolat include sindroame familiale care
nu se încadrează la formele genetice menționate anterior.
Hipercalcemia hipocalciurică familială (HHF) este determinată de o
mutație inactivatoare la nivelul genei care codifică receptorul pentru calciu
al celulei paratiroidiene (CaSR). Datorită acestei mutații receptorul își
modifică pragul la care este stimulat, prin creșterea nivelului calcemiei care
determină stimularea sa. Rezultă că inhibarea secreției PTHului se produce
la valori mai mari ale calcemiei. Pacienți cu această formă sunt în general
tineri, afecțiunea fiind de fapt prezentă din perioada copilăriei. De obicei
există și rude de gradul I care au prezentat hipercalcemie asimptomatică.
Deoarece mutația afectează și receptorul pentru calciu de la nivel renal,
există o reabsorbție crescută a calciului, cu hipocalciurie, raportul
177

calcemie/clearence de creatinină fiind <0,01. Este important de diferențiat
pacienții cu HPP de cei cu HHF, deoarece aceștia din urmă nu beneficiază
de tratament chirurgical.
HPP primar neonatal sever se manifestă cu hipercalcemie severă,
valori crescute ale PTH, hipotonie și detresă respiratorie. El reprezintă de
fapt o situație particulară a HHF, existând două copii ale unei gene mutante
care codifică CaSR.
Tabelul 2. Formele de HPP cu transmitere ereditară (5%)
MEN 1
MEN 2A
HPP cu sindrom tumoral
mandibular
HPP familial izolat
Hipercalcemia
hipocalciurică familială
HPP neonatal

HPP, afectare pancreatică,
adenom hipofizar(prolactinom)
HPP, carcinom medular tiroidian,
feocromocitom
HPP, tumori mandibulare, tumori renale
HPP fără alte leziuni ale glandelor endocrine
Hipercalcemie, PTH crescut, hipocalciurie
Hipercalcemie severă în perioada neonatală

Nu există manifestări clinice specifice care să permită diferențierea între
adenomul paratiroidian izolat și boala pluriglandulară.
Anatomie patologică: Adenomul paratiroidian este răspunzător de
aproape 90% dintre cazurile de HPP. Este o leziune solitară în majoritatea
cazurilor, frecvent având o localizare inferioară. Are o formă regulată,
rotundă sau elipsoidală, uneori aplatizat și foarte alungit, de culoare brunportocaliu și consistență moale. Microscopic, este constituit din celule
principale, care sunt majoritare, organizate în travee sau lobuli, asociate
unui număr variabil de celule oxifile, dispersate sau aranjate în cuiburi.
În caz de hiperplazie, cele 4 glande paratiroide sunt toate mărite în
volum, de o manieră simetrică sau asimetrică. Acestea sunt alcătuite dintr-o
proliferare parenchimatoasă compactă polimorfă ce asociază celule
principale, oxifile sau clare. Pe acest fond de hiperplazie difuză se
individualizează, mai mult sau mai puțin complet, noduli sau pseudonoduli.
În caz de carcinom paratiroidian, leziunea poate fi de dimensiuni
vaiabile, dar de consistență foarte fermă, aproape lemnoasă, de culoare
cenușie. Aspectul microscopic este destul de variabil, fiind uneori foate greu
de deosebit de un adenom. Invazia vasculară reprezintă criteriul principal de
malignitate, din punct de vedere microscopic, și măsurarea indicelui de
proliferare Ki-67, care este de 3 ori mai mare în cazul carcinoamelor
comparativ cu adenoamele paratiroidiene.
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Fiziopatologie: Secreţia crescută a PTHului determină:
la nivel intestinal, creşterea absorbţiei Ca;
la nivel osos, creşterea activităţii osteoclastelor şi osteoblastelor, cu
osteoliză și rezorbţie osoasă, apariţia de geode, subţierea compactei
osoase;
la nivel renal:
→ creșterea reabsorbției tubulare a calciului și inhibiția reabsorbției
tubulară a fosfaților cu hiperfosfaturie,
→ stimularea sintezei de 1,25(OH)2 vit. D (implicată în absorbția
intestinală a calciului),
→ scăderea eliminărilor urinare de H+ și creşterea eliminărilor de
HCO3-, cu alcalinizarea urinii şi apariţia litiazei renale,
nefrocalcinozei, pielonefritei uropatice, în final ajungându-se la IRC.
Hipercalcemia care apare secundar excesului de PTH determină leziuni la
nivelul tubilor renali distali şi colectori, cu poliurie hipostenurică ADHrezistentă. În cazuri severe se pot dezvolta calcificări ale ţesuturilor moi.
Diagnostic clinic. Hiperparatiroidismul primar se prezintă sub mai multe
forme: simptomatice, oligosimptomatice şi asimptomatice.
Când a fost descris pentru prima dată de către von Recklinghausen, în
1920, pacienții cu hiperparatiroidism primar prezentau adenoame
paratiroidiene, leziuni osoase severe (osteita fibrochistică) și litiază urinară
recurentă. Diagnosticul mult mai precoce realizat astăzi, datorită screeningului calcemiei, face ca tabloul clinic să fie mai atenuat sau absent la mulți
dintre pacienți. În prezent, aproximativ 85% dintre pacienți sunt
asimptomatici sau prezintă simptomatologie minimă.
Debutul bolii este în general insidios.
- Manifestările osoase
Afectarea osoasă clasică se numeşte osteita fibrochistică sau boala
Recklinghausen, care se manifestă prin:
dureri osoase (ale oaselor lungi, vertebrale, bazin), accentuate la
presiunea directă asupra osului,
tumefacţii osoase, localizate, cu dimensiuni variate, determinate de
chistele osoase sau de tumorile brune,
scăderea densităţii osoase cu apariţia osteoporozei secundare şi a
fracturilor la nivelul tumefacţiilor, apărute la solicitări minime (fracturi
pe os patologic) şi care evoluează cu calus vicios,
tasările vertebrale ce apar datorită osteoporozei pot determina cifoză,
scolioză.
Prevalența manifestărilor osoase clasice a scăzut de la 23% în urmă cu
50 de ani la 2% în prezent în SUA. Cu toate acestea nu se poate spune că nu
179

există deloc afectare oasoasă în HPP, alterarea densității osoase evaluate
prin osteodensitometrie fiind prezentă chiar și în formele "asimptomatice"
de boală. Osteodensitometria arată că densitatea osoasă este cel mai frecvent
redusă la nivelul radiusului distal, apoi la nivelul colului femural, coloana
lombară fiind, în general, cea mai puțin afectată. Aceste modificări se
explică prin acțiunile PTHului, care are efecte catabolice pe osul cortical și,
în anumite circumstanțe, efecte anabolice pe osul trabecular.
- Manifestările renale sunt reprezentate de:
poliurie hipostenurică (prin afectarea capacităţii de concentrare a urinii
de către hipercalcemie): până la 5litri/24h, cu polidipsie. Urina are
densitate de aprox. 1000, poliuria fiind rezistentă la administrarea de
ADH;
litiaza renală (în prezent sunt mai rare, <15%): pot să apară calculi
uni/bilaterali, formaţi din oxalaţi şi fosfaţi de calciu, ce recidivează rapid
după litotriţie. Cauzele litiazei sunt reducerea eliminării de H+ în urină,
creşterea HCO3 urinari şi alcalinizarea urinii;
nefrocalcinoza: reprezentată de depunerea Ca în parenchimul renal;
în stadii avansate scade funcţia renală, cu IRC (prin: litiaza renală,
nefrocalcinoză sau nefrită interstiţială).
Și frecvența litiazei renale a scăzut semnificativ, de la 60% în urmă cu
50 de ani la sub 20% în prezent. Totuși, litiaza renală rămâne una din cele
mai frecvente manifestări clinice ale HPP.
- Manifestările cardiovasculare sunt reprezentate de:
bradicardie,
aritmie extrasistolică,
HTA,
hipertrofia ventriculului stâng,
calcificări valvulare și miocardice în caz de hipercalcemie severă,
scurtarea intervalului Q-T pe EKG.
- Alte manifestări nespecifice datorate hipercalcemiei:
astenie psihică, depresie, dificultăţi de concentrare, modificări de
personalitate,
scădere ponderală (30%),
astenie musculară, în general proximală la nivelul membrelor inferioare,
anorexie, dispepsie, greaţă, vărsături, constipaţie,
risc de pancreatită, ulcer gastroduodenal,
manifestări articulare: foarte rar condrocalcinoza poate da atacuri de
pseudogută,
calcificări metastatice: subcutanate (prurit), viscerale ( de ex. vasculare,
renale, pulmonare, etc.).
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Criza hipercalcemică reprezintă o complicație severă, relativ rar
întâlnită. Se instalează la valori importante ale hipercalcemiei, peste
14mg/dl în general, tabloul clinic fiind dominat de manifestări acute
gastrointestinale, cardiovasculare sau ale sistemului nervos central (SNC).
Formele clinice ale HPP
În prezent HPP se prezintă sub două forme clinice: simptomatice şi
asimptomatice.
HPP simptomatic prezintă tabloul clinic descris mai sus, cu afectări
multisistemice, dominate de cele osoase şi renale. Incidenţa acestei forme sa redus mult în ultimele decenii. La ora actuală ea este mai frecventă în
ţările unde determinarea calcemiei este limitată (de ex. China, Brazilia), mai
ales dacă în zona geografică respectivă este frecventă şi carenţa de vitamină
D. Această carenţă agravează hiperparatiroidismul, imprimând în unele
cazuri caracterul simptomatic al bolii.
HPP asimptomatic. Pacienţii încadraţi în această formă de boală nu
prezintă semne sau simptome specifice induse de hipercalcemie. Ei sunt
depistaţi de obicei întâmplător, prin determinarea calcemiei, care apare
crescută. O parte din pacienţi pot să prezinte unele acuze mai mult sau mai
puţin specifice, cum ar fi hipertensiune arterială, leziuni cardiace valvulare,
ulcer peptic, astenie, tendinţă la depresie. Cei mai mulţi din pacienţii
încadraţi în această formă de HPP nu prezintă niciun fel de acuze.
Practicarea sistematică a screening-ului biochimic pentru calcemie a dus la
descoperirea acestei forme de boală, a cărei incidenţă a crescut semnificativ
în ultimele două decenii.
În prezent, incidenţa HPP asimptomatic este net superioară celui
simptomatic.
Explorările de laborator și paraclinice
Pentru evaluarea funcției paratiroidiene se recomandă determinarea
simultană de: PTH, calciu seric total și/sau calciu ionic, fosfor seric,
magneziu seric, calciu urinar, fosfor urinar și 25 OH-vitamina D.
Parametrii metabolismului fosfo-calcic:
Calcemia şi calciu ionic sunt crescute la mai multe determinări,
frecvent peste 11mg%;
Fosforemia este scăzută, sub 3 mg% (prin efectul fosfaturic al
PTH);
Fosfataza alcalină şi osteocalcina sunt crescute, prin accelerarea
turnover-ului osos;
Hidroxiprolina urinară creşte,
Calciuria şi fosfaturia sunt crescute, raport P ur/P pl>20;
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Dozarea PTH-ului: PTH-ul este crescut.
Stabilirea diagnosticului necesită determinări repetate ale calcemiei totale
sau a celei ionizate. Pentru recoltare se vor respecta anumite precauții:
prelevare de sânge à jeun, ocluzie venoasă minimă, suprimarea terapiei
prealabile cu tiazidice.
HPP se caracterizează prin valori crescute ale PTH-ului seric în prezența
unei hipercalcemii.
Hipercalcemia însoțește aproape întotdeauna HPP. Absența acesteia se
întâlnește în: carența de vitamina D, hipoalbuminemii, acidoză metabolică,
hiperparatiroidism secundar.
În HPP asimtomatic se constată o hipercalcemie mai discretă, valorile
calcemiei fiind cu aproximativ 1 mg/dl mai mari decât limita superioară a
normalului. Rareori HPP asimptomatic prezintă calcemii normale și valori
mari ale PTH-ului seric – HPP normocalcemic.
Evaluarea concentrațiilor serice ale calcemiei și PTH-ului, diferențiază
trei categorii de pacienți:
1. 75% cu valori crescute ale ambelor determinări;
2. 20-23% cu calcemii crescute și PTH la limita superioară;
3. 2-5% cu calcemii normale și PTH crescut.
Creșterea turnover-ului osos este atestată atât de markerii de formare
osoasă - fosfataza alcalină, osteocalcina, cât și de cei de resorbție:
piridinoline, deoxipiridinoline urinare, care sunt crescuți.
Examenele radiologice pot să evidenţieze leziunile osoase:
osteoporoza - compacta osului se subţiază, canalul medular se
măreşte, apar geode în sistemul trabecular, vertebrele se
demineralizează şi pot să apară tasări vertebrale;
lamina dura de la nivelul alveolei dentare poate dispărea apărând
parodontoza;
craniul apare vătuit, demineralizat, ca şi în boala Paget;
la nivelul oaselor mici ale mâinii se observă demineralizarea
epifizelor, ce apar pe radiografii ca mâncate de molii;
la nivelul oaselor lungi apar chiste osoase ca nişte cavităţi unice sau
polichistice, înconjurate de compactă;
tumorile cu mieloplaxe se pot dezvolta la suprafaţa oaselor lungi, ca
o arie clară, delimitată de corticală, uneori aspectul fiind polichistic
(ca şi spuma de săpun) (fig. 9);
fracturile pot să apară la nivelul chistelor sau tumorilor cu
mieloplaxe.

182

Fig. 9. HPP – Radiografie de humerus bilateral, tibie şi peroneu: tumori cu
mieloplaxe (cazuistica Clinicii de Endocrinologie Timişoara)
Osteodensitometria DXA evidenţiază pierdere de masă osoasă.
Testele imagistice se consideră că nu au valoare pentru diagnosticul
pozitiv al HPP. Aceste investigaţii sunt utile pentru localizarea adenomului
paratiroidian. Sunt indicate în cazurile de hiperparatiroidism persistent sau
recidivat postoperator, fiind utile şi pentru ghidarea intervenţiei chirurgicale.
Investigaţiile imagistice paratiroidiene sunt reprezentate de:
scintigrafie paratiroidiană cu Tc99mSestamibi (Fig.11),
ecografie de înaltă rezoluţie a regiunii cervicale (Fig.10),
tomografie computerizată (CT),
rezonanţă magnetică nucleară (RMN).

Fig. 10. Ecografie cervicală – adenomul paratiroidian apare ca o formațiune
intens hipoecogenă pe fața posterioară a lobului tiroidian drept
(cazuistica Clinicii de Endocrinologie Timişoara)
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Fig. 11. Scintigrafie paratiroidiană: (99mTc-sestamibi): acumulare a
radionuclidului de intensitate crescută la nivelul lobului stâng tiroidian care
persistă după 90 de minute (cazuistica Clinicii de Endocrinologie Timişoara)
Scintigrafia paratiroidiană cu Tc99mSestamibi (Fig.11) este considerată
metoda cea mai sensibilă şi specifică. Ea permite scanarea atât a regiunii
cervicale cât şi a mediastinului.
Coroborarea mai multor investigații imagistice sporește acuratețea
diagnosticului. Localizarea preoperatorie corectă a adenomului paratiroidian
permite o abordare chirurgicală minim invazivă. Utilizarea explorărilor
imagistice este importantă în cazul localizărilor paratiroidiene ectopice sau
în recidivele postoperatorii.
Diagnostic diferenţial
În cazul HPP diagnosticul diferenţial se face cu alte cauze de
hipercalcemie:
hipertiroidism,
intoxicaţia cu vitamina D sau vitamina A,
intoxicația cu aluminiu
intoxicația cu litiu
sindromul lapte-alcaline,
boala Addison,
imobilizarea prelungită,
tumori maligne,
boala Paget,
sarcoidoză,
tratament cu diuretice tiazidice,
insuficiența renală acută,
tulburări ale proteinelor serice,
HHF
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Dozarea PTH-ului ajută la diagnosticul diferenţial. Valorile mari ale
PTH-ului apar în HPP, pe când în celelalte situaţii hipercalcemia determină,
în general, supresia PTH-ului.
Tratament
a) Tratament igieno-dietetic: se recomandă dietă cu aport mai redus
de lactate şi evitarea căderilor care favorizează apariţia fracturilor;
b) Tratamentul chirurgical reprezintă terapia curativă în această boală.
Intervenţia depinde de substrat: dacă este un adenom, se excizează glanda
afectată. Dacă intraoperator toate cele 4 paratiroide apar mărite in volum,
fiind vorba de hiperplazie, se înlătură 3+1/2 din glande, lăsându-se o ½ dintro paratiroidă pentru evitarea hipocalcemiei sau se extirpă toate paratiroidele şi
se implantează o jumătate dintr-o glandă la nivelul antebraţului.
O intervenție corespunzătoare restabilește normocalcemia la 95-98% din
cazuri.
Dacă postoperator apare insuficienţa paratiroidiană, se administrează
preparate de calciu şi vitamina D.
Dacă indicația de tratament chirurgical este absolută în cazurile de HPP
simptomatic, opiniile nu sunt unanime în cazul HPP asimptomatic. Conform
celui mai recent ghid, publicat în anul 2008, intervenția chirurgicală în HPP
asimptomatic se indică bolnavilor cu:
- vârsta sub 50 de ani,
- valori ale calcemiei cu > 1mg/dl față de limita superioară a normalului,
- clearence-ul creatininei scăzut <60ml/min/1,73m2,
- scorul T la osteodensitometrie DEXA <-2,5 sau prezența unei fracturi
de fragilitate,
Intervenția chirurgicală se indică și pacienților cu HPP asimptomatic care
nu pot fi monitorizați corespunzător.
c) Tratamentul medicamentos are ca scop scăderea calcemiei. Se
administrează în hipercalcemiile acute, în formele asimptomatice care nu se
operează şi preoperator, când valoarea calcemiei este foarte mare. Criza hipercalcemică apare când calcemia > 14 mg/dl și reprezintă o urgență medicală,
punând în pericol viața bolnavului. Pentru scăderea calcemiei se recomandă:
hidratare adecvată, per os sau perfuzie endovenoasă cu ser fiziologic 24 l/zi,
reducerea aportului de calciu şi vitamina D,
administrare de diuretice de ansă (Furosemid – până la 80 mg/zi I.V.),
calcitonina s.c.,
bisfosfonaţii: au efecte benefice, reducând calcemia prin inhibarea
resorbţiei osoase,
estrogenii (la femeile postmenopauzale) sau modulatori selectivi de
receptori estrogenici (Raloxifen): scad calcemia având, de asemenea,
efect benefic antiresorbtiv pe os,
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Agenţii calcimimetici (Cinacalcet 30, 40 sau 50mg de 2 ori/zi):
influențează receptorii pentru calciu de la nivelul celulei paratiroidiene,
crescându-le sensibilitatea la calciu circulant şi, astfel, determină
scăderea secreţiei de PTH.
Efectele de normalizare a calcemiei ale bisfosfonaţilor şi estrogenilor nu
sunt mari.
Monitorizarea HPP asimptomatic se va face pe termen lung, pentru a
identifica cazurile cu evoluţie progresivă. Se urmăresc următorii parametri:
- Calcemia – anual,
- Creatinina serică – anual,
- DMO prin efectuarea DEXA la coloană, sold și antebraț, la 1-2 ani.
Monitorizarea postoperatorie a HPP se face prin determinarea
calcemiei la 12 ore după intervenția chirurgicală. Hipocalcemia care se
dezvoltă postoperator confirmă rezolvarea HPP și este indusă de sindromul
″oaselor flamânde″ (″hungry bone syndrome″) și de insuficiența
paratiroidiană funcțională. Trebuie tratată imediat prin administarea de
calciu gluconic în perfuzie și, apoi, după reluarea alimentației orale, prin
administrarea de preparate de calciu per os 2-4 g/zi și vitamina D activată –
AlphaD3 sau Calcitriol (Rocaltrol) 0,5-1 µg/zi. Dozele de calciu și de
vitamina D se reduc apoi treptat.
Vindecarea postoperatorie a unui HPP este atestată la 6 luni de valori
normale ale calcemiei și PTHului.
V.3.2. Hiperparatiroidismul secundar
Hiperpartiroidismul secundar reprezintă o secreţie în exces de PTH
ce apare prin perturbarea mecanismelor care influenţează secreţia acestui
hormon: hipocalcemie, scăderea nivelurilor plasmatice de calcitriol şi
hiperfosfatemie.
Etiologie:
carenţa prelungită de Calciu şi/sau vitamina D,
osteomalacie,
rahitism,
sindroame de malabsorbţie,
rezecţie extinsă intestinală, by-pass intestinal,
insuficienţa renală cronică.
Fiziopatologie
Hipocalcemia cronică stimulează permanent glandele paratiroide, care se
vor hiperplazia.
În insuficienţa renală cronică mecanismele fiziopatologice care conduc
la instalarea hiperparatiroidismului secundar sunt (fig. 12):
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diminuarea masei parenchimului renal funcţional, care determină
reducerea producţiei de calcitriol prin scăderea hidroxilării renale a 25OH-vitamina D,
hipocalcemia ce apare secundar reducerii absorbţiei intestinale datorită
deficitului de calcitriol, determină stimularea secreţia de PTH,
scăderea excreţiei urinare de fosfat duce la creşterea sa în ser. Fosforul
seric în exces chelează calciul din ser, determinând accentuarea hipocalcemiei; hiperfosfatemia amplifică şi inhibarea hidroxilazei renale.
↓ masei de nefroni:

↓excreţiei de P3+

↓ sintezei de 1,25(OH)2D
↓ absorbţie intestinală de Ca

Retenţie de P3+

hipo Ca
stimularea şi hiperplazia glandelor paratiroide
Fig. 12. Mecanismele fiziopatologice implicate în dezvoltarea
hiperparatiroidismului secundar din IRC
Excesul de PTH din hiperparatiroidismul secundar are ca substrat o
hiperplazie paratiroidiană. La nivel osos PTH-ul determină o creştere a
turnover-ului cu dezvoltarea, în timp, a osteopatiei renale.
Tratament: calcitriol (Rocaltrol), preparate de calciu şi scăderea aportului
de fosfor, calcimimetice (Cinacalcet) sau analogi de vitamina D (Zemplar).
Tratamentul urmăreşte corectarea hipocalcemiei şi a deficitului de calcitriol. În
formele severe se poate efectua paratiroidectomie totală cu autotransplant de
ţesut paratiroidian în antebraţ sau subtotală (3+ ½ din paratiroide).
V.3.3. Hiperparatiroidismul terţiar
Hiperparatiroidismul terţiar reprezintă transformarea unei hiperplazii
în tumoră paratiroidiană. Secreţia de PTH dobândeşte caracter autonom,
care nu mai răspunde la mecanismele de reglare.
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Cap. VI. GLANDELE SUPRARENALE
VI.1. Glanda corticosuprarenală
1. ANATOMIA GLANDELOR SUPRARENALE
Glandele suprarenale au o formă piramidală și sunt situate retroperitoneal, pe fața posteromedială a polilor renali superiori. Au o greutate de
aproximativ 4 grame fiecare, 2 cm lățime, 5 cm lungime și 1 cm grosime.
Glandele suprarenale sunt formate din 2 structuri distincte din punct de
vedere embriologic, structural şi funcţional:
zona corticală (reprezintă 80 - 90% din greutatea suprarenalei), care
derivă din mezoderm
zona medulară (10 - 20%), care se dezvoltă din neuroectoderm.
Zona corticală (cortexul, corticosuprarenala [CSR]) reprezintă zona
periferică a glandei. Cuprinde din punct de vedere histologic şi funcţional 3
zone care secretă 3 categorii de hormoni steroizi (Fig. 1):
1. Zona glomerulară este situată imediat sub capsulă, reprezentând
aproximativ 15% din greutatea cortexului. Este formată din celule
dispuse asemănător glomerulilor renali (de unde îi provine
denumirea) şi secretă hormoni mineralcorticoizi (steroizi cu 21 de
atomi de carbon: aldosteron, deoxicorticosteron).
2. Zona fasciculată reprezintă 75% din masa cortexului. Este formată
din celule bogate în lipide (celule clare), dispuse sub formă de
fascicule dispuse radial într-o rețea fibro-vasculară. Secretă în
principal hormoni glucocorticoizi cu 21 atomi de carbon: cortizol,
corticosteron.
3. Zona reticulată este situată la interior, clar demarcată de zona
fasciculată, în contact cu glanda medulosuprarenală. Este formată
din celule dispuse sub formă de reţea (de unde îi provine denumirea)
şi secretă hormoni sexuali reprezentaţi predominant de hormoni
androgeni. Aceşti steroizi conţin 19 atomi de carbon şi sunt
reprezentaţi de: dehidroepiandrosteron (DHEA), DHEA-sulfat,
androstendionă.
Zona medulară este formată dintr-o aglomerare („ghem”) de ţesut
nervos înconjurat de numeroase vase sanguine şi reprezintă sediul formării
hormonilor adrenalină şi noradrenalină.
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Fig. 1. Structura glandelor suprarenale (adaptare după biologyarticle.ro)
Vascularizaţia glandelor suprarenale
Glandele suprarenale sunt printre cel mai bine vascularizate organe.
Vascularizația este asigurată de aproximativ 12 ramuri arteriale provenite
din: artera suprarenală superioară (ramură a arterei frenice inferioare), artera
suprarenală medie (ramură a aortei abdominale) și artera suprarenală
inferioară (ramură a arterei renale). Aceste ramuri formează un plex
arteriolar subcapsular, din care pornesc capilare radiale care pătrund în
cortex. În zona reticulată se formează un plex venos dens, care drenează
într-o venă centrală.
Drenajul venos este asigurat de două vene: vena suprarenală dreaptă (care
drenează sângele venos spre vena cavă inferioară) și vena suprarenală stângă
(care drenează sângele venos spre vena renală stângă sau, uneori, spre vena
frenică inferioară stângă).
Inervația glandelor suprarenale
Cortexul conține numeroase fibre nervoase aferente și eferente.
Terminațiile nervoase vin în contact direct cu celulele adrenocorticale.
Inervația simpatică este reprezentată de ramuri ale simpaticului toracolombar, iar cea parasimpatică este asigurată de ramuri vagale.
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2. SINTEZA HORMONILOR CORTICOSUPRARENALIENI
Toți hormonii steroizi conțin un nucleu steran, care este derivat din
ciclopentanoperhidro-fenantren.
Precursorul hormonilor steroizi este colesterolul provenit majoritar din
circulaţie (furnizat de LDL-colesterol) şi sintetizat local în celulele
steroidogenice. După legarea LDL-colesterolului de receptorii specifici
situați pe suprafața celulelor adrenale, are loc endocitoza, internalizarea și
formarea de vezicule care fuzionează cu lizozomii. În urma hidrolizei, se
eliberează colesterol liber intracelular.
De la colesterol la hormonii steroizi, biosinteza este dirijată prin
activitate enzimatică (enzime ale citocromului P450). Enzimele
steroidogenice au o distribuție "zonală" la nivelul cortexului. Zona
glomerulară nu poate sintetiza cortizol, întrucât nu exprimă 17α-hidroxilază.
Pe de altă parte, aldosteronul poate fi sintetizat doar de zona glomerulară,
întrucât doar aici este exprimată enzima aldosteron-sintetază.
ACTH stimulează steroidogeneza prin activarea adenilat-ciclazei. AMPc
la rândul său stimulează sinteza enzimelor protein-kinazei, care vor induce
fosforilarea proteinelor care vor activa sinteza steroizilor.
Prima etapă a steroidogenezei este reprezentată de transportul
colesterolului liber intracelular de pe membrana mitocondrială externă pe
cea internă, sub acțiunea proteinei care reglează răspunsul steroidogenic
acut la ACTH ("steroidogenic acute regulatory protein"- StAR). După
transportul colesterolului la nivelul mitocondriilor, acesta este convertit în
pregnenolon, sub acțiunea enzimei de clivare a catenei laterale a
colesterolului (P450scc). După ce este transportat din mitocondrii la
reticulul endoplasmatic, din pregnenolon se formează, prin acţiunea unor
enzime specifice, hormonii caracteristici celulelor din zonele steroidogenice
(Fig. 2):
- sinteza cortizolului: 17 hidroxilarea pregnenolonului formează 17hidroxi[OH]-pregnenolonul. Acesta este transformat în 17-OHprogesteron sub acţiunea enzimei 3 β hidroxisteroid dehidrogenazei (3
β HSD). 21-hidroxilaza (21-OH) va transforma 17-OH-progesteronul în
11-deoxicortizol, care sub acţiunea 11 β hidroxilazei (11 β-OH) va
forma cortizolul.
- sinteza androgenilor: după formarea 17-OH-pregnenolonului, sub
acţiunea enzimei 17,20 liază, se vor îndepărta 2 atomi de carbon pentru
formarea DHEA. Enzima 3 β HSD va duce la transformarea DHEA în
androstendionă. Androstendiona poate fi transformată la nivel CSR în
testosteron (sub acțiunea 17-ketosteroid-reductazei), deşi sinteza
suprarenală a acestuia este minimă. Conversia androstendionei la
testosteron are loc la nivelul celulelor țintă pentru androgeni.
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- sinteza aldosteronului: în zona glomerulară, sub acţiunea 21-OH,
progesteronul este transformat în 11-deoxicorticosteron (DOC), care
apoi este transformat în corticosteron, sub acţiunea enzimei 11 β-OH.
Enzima aldosteron-sintetaza va determina formarea 18-OHcorticosteronului şi în final a aldosteronului.

Fig. 2. Sinteza hormonilor steroizi
Pe lângă hormonii clasici, în CSR se sintetizează peste 50 de tipuri de
hormoni steroizi. Însă, nu toți acești hormoni sunt secretați în circulație și
mulți sunt biologic inactivi. În plus, celulele adrenocorticale pot secreta
citokine, peptide active, dar și alți hormoni.
3. CIRCULAŢIA ŞI METABOLIZAREA HORMONILOR
CORTICOSUPRARENALIENI
Hormonii steroizi ai CSR circulă în plasmă legaţi de proteine. O cantitate
foarte mică circulă sub formă liberă, biologic activă.
a) Cortizolul circulant prezintă 2 forme:
− legată de proteine. Proteinele sunt reprezentate de: corticosteroid
binding globulin (CBG sau transcortină), în proporţie de 75% şi
albumină.
− liberă, activă metabolic, reprezintă aproximativ 5% din concentraţia
totală.
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CBG este sintetizată la nivel hepatic, concentrația sa putând fi influențată
de numeroși factori. Factorii care cresc sinteza CBG sunt: estrogenii,
sarcina, contraceptivele orale, hipertiroidia, diabetul zaharat, factori
genetici, etc. Astfel, la femeile însărcinate sau care iau contraceptive,
concentrația totală a cortizolului seric poate fi crescută, dar fracția liberă a
acestuia se menține în limite normale. Sinteza de CBG poate scădea în:
afecțiuni hepatice, sindrom nefrotic (hipoproteinemie), hipotiroidie,
obezitate, mielom multiplu, afecțiuni genetice.
Rata de secreţie a cortizolului este de 15-25 mg/zi, iar valorile
cortizolemiei variază în funcție de ritmul circadian, având valori maxime
dimineaţa şi minime la miezul nopţii.
Cortizolul este metabolizat la nivel hepatic, prin hidroxilare formându-se
dihidro-, tetrahidro- şi hexahidro-cortizol. Ulterior, acești conjugați inactivi,
prin glucuronoconjugare se elimină la nivel renal, sub formă de 17-hidroxicorticosteroizi. Mai puțin de 1% se elimină sub formă de cortizol liber
urinar.
b) Hormonii androgeni steroizi circulă în cea mai mare parte legaţi de
albumină. La nivelul țesuturilor-țintă, sunt convertiți în forme mai active.
Din androstendionă, sub acțiunea 3-β-HSD se formează testosteronul, care
poate fi 5α-hidroxilat la 5α-dihidrotestosteron. Sub acțiunea aromatazei,
testosteronul poate fi convertit în estradiol. Androgenii de origine adrenală
sunt metabolizați la nivel hepatic și eliminați la nivel renal sub formă de 17cetosteroizi.
c) Aldosteronul circulă legat de albumină şi în proporţie mică legat de
CBG. Forma liberă reprezintă 30-50% din total. În condițiile unui aport
sodat normal, rata de secreţie variază între 50 și 250 μg/zi. La nivel hepatic,
aldosteronul este metabolizat (hidroxilat), cu formarea de tetrahidro- și
hexahidroaldosteron, excretați renal. Doar 0,5% din aldosteron se elimină
renal sub formă liberă.
4. REGLAREA SECREŢIEI HORMONILOR CSR
4.1. Reglarea secreţiei de cortizol
a) Axul hipotalamo-hipofizo-corticosuprarenalian
ACTH reprezintă principalul factor care stimulează sinteza și secreția de
cortizol. ACTH provine din precursorul său, POMC (pro-opimelanocortina),
al cărui sinteză este controlată de numeroși factori, în principal CRH și
vasopresină. CRH (corticotrophin releasing hormone), sintetizat în nucleul
paraventricular din hipotalamus, este secretat în vasele portale hipofizare.
La nivelul celulelor corticotrope, CRH se leagă de receptorii specifici și
stimulează transcripția genei POMC. Vasopresina potențează secreția de
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ACTH mediată de CRH. CRH este secretat în mod pulsatil, ceea ce induce
variațiile diurne ale secreției de ACTH și cortizol. Eliberarea de ACTH
determină un răspuns prompt la nivelul CSR, cu sinteza rapidă şi secreţia în
circulaţia sanguină a steroizilor (cortizol şi androgeni). Acțiunea imediată a
ACTH-ului la nivelul celulelor CSR este reprezentată de creșterea esterazei
colesterolului, transportul acestuia prin membrana mitocondrială, legarea de
P450scc și astfel, stimularea sintezei de pregnenolon. Ulterior, are loc
inducerea enzimelor necesare steroidogenezei și modificări structurale
(hipervascularizare, hiperplazie și hipertrofie celulară). Acestea din urmă se
remarcă în special în condițiile unui exces prelungit de ACTH (ex. boala
Cushing).
Sinteza de cortizol este controlată prin mecanism de feed-back negativ,
prin care neuronii din hipotalamus detectează concentrațiile serice ale
cortizolului, stimulând sau inhibând secreția de CRH și vasopresină.
Totodată, concentraţia de cortizol plasmatic influenţează prin feed-back
negativ și secreţia de ACTH de la nivel adenohipofizar (Fig.3). Scăderea
cortizolemiei stimulează secreţia de CRH şi ACTH, iar creşterea cortizolului
plasmatic inhibă secreţia acestora. Mecanismul de feed-back poate fi însă
depășit de alți factori interni sau externi (ritm circadian, stres, mecanisme de
control locale care implică citokine și alte peptide imunomodulatoare, etc).

Fig. 3. Reglarea prin mecanism de feed-back a secreţiei de cortizol
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b) Controlul neuroendocrin
Ritmul circadian
Ritmul circadian este mediat de nucleul suprachiasmatic (care primește
impulsuri de la retină, prin tractul retino-hipotalamic), fiind dependent de
alternarea zi-noapte și starea somn-veghe. Munca în ture alternative zinoapte și schimbările de fus orar perturbă ritmul circadian, fiind necesare
aproximativ 4-14 zile pentru revenirea acestuia la normal.
Ritmul circadian de secreție a ACTH-ului (și posibil și a CRH-ului și
vasopresinei) induce secreția circadiană a cortizolului. Secreţia de cortizol
este maximă dimineaţa (secundar creşterii secreţiei de ACTH care atinge un
maxim de secreție între ora 6 și 9) şi scade treptat peste zi, continuă să scadă
în primele ore de somn, fiind minimă noaptea (ora 23-02). După 6-8 ore de
somn, secreţia începe să crească, apoi, după trezire scade treptat.
Răspunsul la stres
Secreţia de ACTH şi cortizol creşte prompt în cazul unui stres
(intervenţii chirurgicale, hipoglicemie, hemoragii, traumatisme, durere,
infecţii, febră, efort fizic). Stresul determină stimularea hipotalamusului cu
creşterea secreţiei de CRH, respectiv vasopresină şi activarea sistemului
nervos vegetativ simpatic, care în final vor duce la creşterea secreţiei de
ACTH şi implicit de cortizol.
4.2. Reglarea secreţiei de androgeni
ACTH stimulează secreția de androgeni de la nivelul CSR (DHEA și
androstendionă), prezentând un ritm circadian similar cu cel al cortizolului.
Hormonii androgeni de la nivelul zonei reticulate nu intră în mecanism de
feed-back cu ACTH.
Gonadotropii hipofizari nu influenţează secreţia de hormoni androgeni,
însă în hiperandrogenismul de origine corticosuprarenaliană, secreția de
FSH şi LH este inhibată şi apare insuficienţă gonadică hipogonadotropă.
4.3. Reglarea secreţiei de aldosteron
Mecanismul de reglare a secreţiei de aldosteron este complex, în
principal prin intermediul sistemului renină-angiotensină-aldosteron.
Sistemul renină-angiotensină-aldosteron (SRAA)
Renina este o enzimă proteolitică sintetizată de celulele aparatului
juxtaglomerular renal. Sinteza de renină este stimulată de: hipotensiune
arterială, hipovolemie, hiponatriemie, activarea sistemului nervos vegetativ
simpatic. Renina acţionează asupra angiotensinogenului (α2-globulină
sintetizată la nivel hepatic), rezultând angiotensina I. Angiotensina I este
transformată prin intermediul enzimei de conversie (EC) în angiotensină II.
Angiotensina II este cel mai important stimul pentru aldosteron. Totodată,
angiotensina II are un efect important vasopresor, prin efecte directe asupra
musculaturii netede arteriolare.
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Cantitatea de renină eliberată în circulație (respectiv, cantitatea de
aldosteron sintetizată) este controlată de numeroși factori: baroreceptorii din
pereții arteriolei aferente, celulele maculei densa și receptorii arteriali
cardiac și sistemici care activează sistemul nervos simpatic (cu creșterea
catecolaminelor circulante și stimulare direct neurală a celulelor
juxtaglomerulare prin intermediul receptorilor β1-adrenergici) (Fig.4).

Fig. 4. Sistemul renină – angiotensină - aldosteron
(TA: tensiune arterială; RFG: rata filtrării glomerulare; Na+: sodiu; K+:
potasiu; H+: hidrogen; Cl:clor; ADH: hormon antidiuretic; ECA: enzima de
conversie a angitensinei; Hipo-Na+: hiponatriemie)
a) SRAA reglează volumul circulator prin modificarea hemodinamicii
renale și transportul tubular de sodiu.
Celulele juxtaglomerulare reprezintă celule mio-epiteliale specializate,
care manșonează arteriolele renale aferente, acționând ca baroreceptori.
Astfel, scăderea volumului circulator induce scăderea presiunii de perfuzie
renală, respectiv a presiunii în arteriolele aferente. Această modificare este
sesizată de celulele juxtaglomerulare, care vor elibera mai multă renină în
circulația renală. Se va sintetiza angiotensină I, respectiv angiotensină II.
Angiotensina II influențează homeostazia sodiului prin 2 mecanisme:
modifică fluxul sanguin renal în vederea menținerii unei rate de filtrare
glomerulară (RFG) constantă, și stimulează CSR pentru a elibera
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aldosteronul. Creșterea concentrației plasmatice de aldosteron va stimula
retenția de sodiu și creșterea volumului de lichid extracelular, care în final
va scădea secreția de renină.
b) Un al doilea mecanism de reglare a secreției de renină, implică celulele
maculei densa (celule epiteliale din tubul contort distal) din aparatul
juxtaglomerular. Creșterea aportului de sodiu filtrat la nivelul maculei densa
induce diverse semnale celulare, care vor determina constricția arteriolei
aferente adiacente, scăderea RFG, precum și scăderea secreției de
aldosteron. Hiponatremia, administrarea de diuretice (ex. furosemid),
diareea, stimulează celulele maculei densa să sintetizeze mai mult oxid
nitric și prostaglandine, care vor induce vasodilatația arteriolei aferente. În
consecință, activarea SRAA va determina creşterea sintezei și eliberării
reninei şi creşterea secreţiei de aldosteron.
c) Sistemul nervos simpatic modulează la rândul său secreția de renină
(poziția de ortostatism), prin efecte directe asupra aparatului
juxtaglomerular sau indirecte prin vasoconstricția arteriolelor aferente.
d) Alți factori circulanți care influențează secreția de renină:
- Creșterea potasemiei stimulează secreţia de aldosteron (creșterea
potasiului seric determină depolarizarea celulelor din zona
glomerulară, cu deschiderea canalelor de calciu voltaj-dependente și
stimularea sintezei și secreției de aldosteron).
- Factorul natriuretic atrial, eliberat ca răspuns la creșterea tensiunii
arteriale, inhibă eliberarea de renină, dar are efect direct și la nivelul
CSR, inhibând sinteza de aldosteron.
5. ACŢIUNILE HORMONILOR CSR
5.1. Hormonii glucocorticoizi
Glucocorticoizii (GC) difuzează pasiv prin membrana celulară și se
leagă de receptorul intracelular, formând un complex steroid-receptor.
Acesta este transportat la nivelul nucleului, unde se leagă de ADN, inducând
expresia anumitor gene și transcripția anumitor tipuri de ARNm, cu sinteza
unor proteine specifice. Sinteza proteică poate fi stimulată sau inhibată, în
funcție de genele implicate și țesuturile afectate (de exemplu, la nivelul
hepatocitelor, GC stimulează sinteza unor proteine și enzime, în timp ce, la
nivelul limfocitelor, este inhibată sinteza proteinelor, cu scăderea sintezei de
imunoglobuline).
În majoritatea țesuturilor, GC inhibă ARN și sinteza proteinelor, cu
accelerarea catabolizării acestora. Aceste efecte tisulare furnizează
substratul pentru metabolismele intermediare.
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1. Acţiunile glucocorticoizilor asupra metabolismelor intermediare
La nivel hepatic, cortizolul stimulează depozitele de glicogen (prin
creșterea acțiunii glicogen-sintazei și inhibarea glicogen fosforilazei). Crește
gluconeogeneza prin activarea enzimelor implicate ( în special glucoză-6fosfataza și fosfoenolpiruvat kinaza). În țesuturile periferice (mușchi, țesut
adipos), cortizolul inhibă captarea și utilizarea glucozei. Excesul de GC
determină creșterea glicemiei și a secreției de insulină, dar cu
insulinorezistență.
GC stimulează diferențierea adipocitelor, prin activarea unor gene
(lipoprotein-lipaza, leptina, etc), cu depunerea de țesut adipos de tip central
și visceral. Creșterea lipolizei duce la eliberare de glicerol și acizi grași
liberi (Tabel 1).
Tabelul 1. Acţiunile glucocorticoizilor asupra metabolismelor intermediare
Metabolism
Glucidic

Lipidic

Proteic

Efect biologic
creşte absorbţia intestinală a
glucozei
facilitează neoglucogeneza
hepatică, în special din
aminoacizi, stimulând astfel
creşterea depozitelor de glicogen
prezintă efect antiinsulinic:
inhibă secreţia de insulină, scad
sensibilitatea ţesuturilor periferice
la insulină
stimulează secreţia de glucagon
au efect lipolitic, cu eliberarea de
acizi graşi liberi, care sunt folosiţi
ca substrat pentru
neoglucogeneza hepatică
lipogeneză secundară, pornind de
la glucoza neoformată
stimuleaza diferenţierea
adipocitelor (adipogeneză)
în doze fiziologice au efect
anabolizant
în doze suprafiziologice sunt
catabolizanţi (afectând proteinele
din: muşchi, oase, tegumente etc.)
şi antianabolizanţi proteici
(împiedicând sinteza proteinelor
din aminoacizi).
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Consecinţe clinice
Exces
(hipercorticism):
- hiperglicemie
- alterarea toleranţei
la glucoză
- diabet zaharat
secundar steroid
Deficit:
hipoglicemie
Hipercorticism:
- redistribuirea
ţesutului adipos la
nivel facio-troncular
- hiperlipemie
- hipercolesterolemie
Hipercorticism:
- atrofii musculare
- vergeturi
- osteoporoză

2) Acțiunile GC asupra metabolismului hidro-electrolitic:
În condiţii fiziologice favorizează eliminarea apei, având un efect antiADH.
În hipercorticism, cortizolul în exces produce efect de tip
mineralcorticoid (asemănător aldosteronului). Rezultă retenţia de sodiu
(Na+), eliminarea urinară de potasiu (K+) şi a ionilor de hidrogen (H+),
precum şi alcaloză hipokaliemică.
3) Acţiune antiinflamatoare:
GC inhibă răspunsul imunologic, ceea ce stă la baza corticoterpiei
administrate în diverse afecțiuni inflamatorii și autoimune. Sunt implicate
numeroase mecanisme, care includ efecte directe asupra limfocitelor B și T:
GC scad numărul de limfocite (prin migrarea lor din compartimentul
intravascular în splină, ganglioni limfatici, măduvă osoasă),
administrarea de GC crește prompt numărul de neutrofile, scade numărul
de eozinofile, scade sinteza de imunoglobuline,
scade eliberarea de histamină din mastocite,
limitează creşterea permeabilităţii capilare produsă de inflamaţie,
diminuează fagocitoza produsă de leucocite,
reduc sau suprimă manifestările date de procesul inflamator: roşeaţă,
edem, căldură şi durere.
4) Efecte imunosupresoare:
Glucocorticoizii diminuă:
ţesutul limfoid,
numărul de limfocite şi eozinofile,
numărul de plasmocite,
producţia de anticorpi.
5) Efecte asupra altor ţesuturi:
Tegumente:
în exces, cortizolul determină scăderea sintezei colagenului, inhibă
divizarea celulelor epidermice, ducând la apariţia vergeturilor, a
echimozelor la traumatisme minime şi vindecarea lentă a plăgilor.
Muşchi:
în doze fiziologice, GC sunt anabolizanţi;
în doze suprafiziologice produc proteoliză şi scad masa musculară
(atrofii musculare)
6) Sânge şi măduvă osoasă:
În hipercorticism:
stimulează eritropoieza şi creşte numărul de hematii (policitemie)
creşte numărul de neutrofile şi leucocite
scade numărul de limfocite şi eozinofile
determină trombocitoză, cu creşterea riscului de tromboembolii
În insuficiența corticosuprarenaliană se remarcă: neutropenie, limfocitoză,
monocitoză, eozinofilie.
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7) Sistem osos, metabolism fosfo-calcic:
Cortizolul în exces:
inhibă osteoblastele, inhibă sinteza de colagen şi proteine din matricea
osoasă
stimulează activitatea osteoclastelor, cu efect osteolitic şi demineralizare
osoasă (osteopenie, osteoporoză), cu risc de fracturi spontane
inhibă creşterea la copii
diminuă absorbţia intestinală de calciu (acţiune anti-vitamină D) şi
creşte excreţia renală a acestuia. Induce astfel hipocalcemie şi
hipercalciurie.
8) Tub digestiv:
GC cresc secreţia de acid la nivelul stomacului şi scad secreţia de mucus
protector, favorizând apariţia ulcerului peptic.
9) Sistem nervos central:
GC influenţează activitatea neuronală. Comportamentul este afectat
atât în excesul cronic (iniţial se descrie stare de euforie, apoi depresie,
labilitate psihică, iritabilitate, apetit crescut, manifestări încadrate în
tabloul “psihozei cortizolice”), cât şi în deficitul de cortizol (apatie,
depresie, iritabilitate, inapetenţă).
10) Aparat cardio-vascular:
în condiţii fiziologice, GC au efecte permisive pentru unii factori
vasopresori (ex. angitensina II, factor natriuretic atrial), ceea ce asigură
menţinerea tensiunii arteriale
prin acţiunea asupra electroliţilor (Na+, K+) asigură volemia
au efect inotrop pozitiv (cresc debitul cardiac)
determină creşterea rezistenţei vasculare periferice (prin accentuarea
efectelor altor substanţe vasoconstrictoare)
Insuficienţa corticosuprarenaliană se manifestă prin hipotensiune
arterială. Hipercorticismul induce hipertensiune arterial (HTA) prin diverse
efecte la nivel renal și vascular: creșterea sensibilității vasculare la agenții
presori (catecolamine, angiotensină II), reducerea vasodilatației endoteliale
mediate de oxidul nitric, creșterea sintezei de angiotensinogen hepatic,
retenție de sodiu și eliminare de potasiu la nivel renal, etc.
11) Asupra unor hormoni, excesul de GC determină:
inhibarea secreţiei de gonadotropine (LH, FSH), cu scăderea
concentraţiei serice de hormoni sexuali (testosteron, respectiv estradiol
şi progesteron)
inhibarea secreţiei de hormon de creştere (GH)
diminuarea sintezei şi secreţiei de TSH, dar fără manifestări clinice de
hipotiroidism
inhibarea secreţiei de insulină şi stimularea secreţiei de glucagon
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5.2. Androgenii corticosuprarenalieni
rolul biologic al hormonilor androgeni din corticosuprarenală nu este
semnificativ la adult. DHEA şi androstendionul au o acţiune slab
virilizantă. Ei participă, alături de hormonii gonadici, la definirea
caracterelor sexuale secundare la pubertate (pilozitatea axilo-pubiană)
sunt hormoni anabolizanţi proteici, stimulează osteogeneza, crescând
absorbţia intestinală a calciului şi fixarea lui în matricea osoasă
influenţează procesul de creştere, dezvoltând masa somatică
Excesul de androgeni suprarenalieni induce sindrom de virilizare la femei şi
hipervirilizare pilară la bărbaţi.
5.3. Mineralocorticoizii
Spre deosebire de acțiunile diverse ale GC, mineralocorticoizii (MC)
au un rol mult mai restrâns, respectiv de a stimula transportul epitelial de
sodiu, la nivelul nefronului distal, colonului și glandelor salivare.
Aldosteronul se leagă de receptorul pentru MC din citoplasmă, complexul
aldosteron-receptor fiind translocat la nivelul nucleului.
În condiţii fiziologice, MC au rol în menţinerea echilibrului hidroelectrolitic, prin acţiuni la nivelul tubului renal distal, unde determină:
creşterea reabsorbţiei de Na+ şi K+ prin:
- creşterea permeabilităţii pentru Na+ şi K+ la polul apical al
nefrocitului
- creşterea activităţii pompei Na+/K+ la polul bazal
creşterea secundară a reabsorbţiei de apă
reabsorbţie pasivă de Cl- şi HCO3- (secundar reabsorbţiei de Na+)
secreţie de H+, Ca2+, Mg2+

Fig. 5. Acţiunile aldosteronului la nivel renal (Ald.= aldosteron)
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Retenţia hidroelectrolitică din sectorul extracelular determină
modificarea permeabilităţii membranei celulare, cu pătrunderea Na+ în
celulă şi ieşirea K+ (proces numit „transmineralizare”) (Fig.5).
Acest fenomen se produce şi la nivelul glandelor salivare, intestinale şi
sudoripare.

VI.2. Patologia hiperfuncţională a
corticosuprarenalei
VI.2.1. Sindromul Cushing
Sindromul Cushing, indiferent de cauză, se referă la un exces cronic de
glucocorticoizi (GC). Cea mai frecventă cauză o reprezintă administrarea
exogenă de GC (corticoterapia). Dintre cauzele endogene, adenoamele
hipofizare secretante de ACTH reprezintă 60-80% din cazuri.
Sindromul suprarenometabolic reprezintă expresia clinică a
hiperfuncţiei CSR, cuprinzând cele trei zone: glomerulară, fasciculată
şi reticulată.
În această asociere patologică, interesarea zonelor nu este egală.
Accentul cade asupra zonei fasciculate, determinând din punct de vedere
clinic o simptomatologie dominată de excesul de hormoni glucocorticoizi
(hipercortizolism).
Clasificarea sindromului Cushing:
1. Sindrom Cushing ACTH- dependent
Se caracterizează printr-o sinteză crescută de ACTH, care va stimula
secreția cortexului adrenal (în special secreția de cortizol, dar și de
androgeni), cu hiperplazie și hipertrofie bilaterală adrenală.
Boală Cushing (adenom bazofil hipofizar hipersecretant de
ACTH)
Sindrom de ACTH ectopic (paraneoplazic, determinat de tumori
maligne secretante de substanţe “ACTH-like”: tumori bronşice,
timice, pancreatice)
Hipersecreţie de CRH hipotalamic (foarte rar)
2. Sindrom Cushing ACTH- independent
Formele ACTH-independente reprezintă un grup heterogen,
caracterizate prin valori scăzute ale ACTH-ului plasmatic. Cu excepția
adenomului suprarenal hipersecretant de cortizol, celelalte leziuni pot
secreta și androgeni sau precursori steroizi.
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Adenom corticosuprarenalian hipersecretant de cortizol
Carcinom corticosuprarenalian
Iatrogen (prin corticoterapie)
Hiperplazia adrenală bilaterală macronodulară ACTHindependentă
Hiperplazia primară nodulară pigmentată adreno-corticală
În afara sindromului Cushing clasic, se descriu câteva afecțiuni, cu
anumite trăsături clinice şi/sau biochimice similare unui hipercortizolism
(sindromul pseudo-Cushing):
Depresie
Obezitate
Alcoolism
Fiziopatologie
1. Boala Cushing
Reprezintă cea mai frecventă formă de sindrom Cushing endogen. Este
determinată de un adenom hipofizar cu celule corticotrope (bazofil)
hipersecretant de ACTH. În majoritatea cazurilor, adenomul are diametrul
sub 1 cm (microadenom).
Apare mai frecvent la femei, în special în decada 2-4 de viaţă. Adenoamele
secretante de ACTH pot fi asociate uneori cu sindroame familiale
(sindroamele neoplaziei endocrine multiple tip 1 sau 2, complexul Carney,
etc).
Adenomul hipofizar secretă ACTH, care stimulează zona fasciculată şi zona
reticulată, inducând hiperplazie bilaterală CSR.
Modificările fiziopatologice din boala Cushing sunt reprezentate de:
a) Tulburările secreţiei de ACTH
Secreţia de ACTH de la nivelul adenomului hipofizar are anumite
particularităţi:
Secreţia este episodică, fără a respecta ritmul nictemeral.
Mecanismul de feed-back al cortizolului asupra secreţiei de ACTH
este supresat, astfel că secreţia de ACTH persistă în ciuda nivelelor
plasmatice crescute de cortizol. Prin mecanism de feed-back negativ,
secreția de CRH de la nivel hipotalamusului este inhibată (Fig.6).
Nivelele de ACTH şi β-LPH nu sunt suficient de crescute pentru a
produce hiperpigmentare.
b) Efectele hormonale ale excesului de cortizol
Excesul de cortizol inhibă funcţia normală a axului hipotalamohipofizar, dar şi secreţia de GH, gonadotropi (LH, FSH) şi TSH.
În boala Cushing există o hipersecreţie moderată de androgeni (DHEA,
androstendionă). Conversia periferică a acestor androgeni în testosteron şi
dihidrotestosteron determină excesul de androgeni:
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•
•

la femei determină: hirsutism, acnee, amenoree
la bărbaţi cortizolul inhibă secreţia de LH şi implicit secreţia de
testosteron de la nivel testicular, cu scăderea libidoului şi impotenţă.

Fig. 6. Fiziopatologia hipercortizolismului din boala Cushing
2. Sindromul de ACTH ectopic
Anumite tumori pot secreta substanţe “ACTH-like”, de exemplu:
neoplasm pulmonar cu celule mici (cel mai frecvent), tumori carcinoide
(pulmonare, timice, intestinale, pancreatice), feocromocitom, carcinom
medular tiroidian, etc. Sindromul de ACTH ectopic este mai frecvent la
bărbați, fiind de obicei diagnosticat după vârsta de 40 de ani.
Secreţia de ACTH din tumoră (secreţie mult mai crescută comparativ cu
adenomul hipofizar secretant de ACTH) nu este supusă unui mecanism de
feed-back. ACTH de origine tumorală stimulează secreţia de cortizol,
androgeni şi DOC. Hipercortizolemia inhibă secreţia de ACTH endogen de
la nivel hipofizar şi CRH endogen de la nivel hipotalamic (Fig. 7).

204

Fig. 7. Fiziopatologia hipercortizolismului din sindromul
de ACTH ectopic
3. Tumorile corticosuprarenaliene
Secretă în mod autonom cortizol, ceea ce inhibă prin mecanism de feedback secreţia hipofizară de ACTH. În lipsa stimulării de către ACTH, se va
produce atrofia glandei suprarenale controlaterale (Fig. 8).
a) adenomul corticosuprarenalian de zonă fasciculată secretă de
obicei numai cortizol. Apare mai frecvent la femei, în jurul vârstei
de 35 de ani.
b) carcinomul corticosupraenalian secretă multipli steroizi şi
precursori (cortizol, androgeni, 11 deoxi-cortizol, DOC,
aldosteron). Este mai frecvent la femei, prezentând două vârfuri de
incidență: în copilărie și adolescență, respectiv după vârsta de 6070 de ani.
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Fig. 8. Fiziopatologia hipercortizolismului din adenomul suprarenalian
secretant de cortizol
Tablou clinic
Indiferent de cauză, hipercorticismul induce un tablou clinic comun, la
care se adaugă sau lipsesc unele particularităţi, în funcţie de forma clinică.
În general, debutul bolii în boala Cushing și adenomul secretant de
cortizol, este insidios, cu creştere ponderală, apariţia hiperpilozităţii,
oscilaţii tensionale, tulburări de ciclu menstrual la femei, tulburări de
dinamică sexuală la bărbaţi.
Tabloul clinic sistematizat pe aparate şi sisteme este redat în tabelul 2.
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Tabelul 2. Tablou clinic în sindromul Cushing
Organ, sistem
Tesut adipos

Tegumente

Aparat
cardiovascular
Ţesut
muscular
Ţesut osos
Aparat renal

Tulburări
psihice

Simptome, semne
Obezitate cu dispoziţie centripetă, facio-tronculară,
respectând extremităţile;
Faciesul are aspect de “lună plină”, pletoric
Acumularea de ţesut adipos în jurul gâtului,
supraclavicular şi dorso-cervical dă aspectul de “ceafă
de bizon”
Atrofia epidermului şi a ţesutului conjunctiv duce la
aspectul transparent al pielii şi la faciesul pletoric
Apar echimoze la traumatisme minime
Vergeturi roşii-violacee, adânci şi late (la nivel
abdominal, coapse, axilar)
Acnee, hirsutism (datorită excesului de androgeni)
Plăgile se vindecă greu
Infecţii frecvente mucocutanate fungice (onicomicoză,
candidoză bucală)
Hipertensiune arterială (HTA)
Ateroscleroză generalizată (secundară
hipercolesterolemiei)
Risc trombo-embolic
Astenie musculară proximală, în special la nivelul
membrelor inferioare (ex. pacientul are dificultăţi la
ridicarea de pe un scaun), datorită atrofiei musculare
Demineralizare osoasă (osteopenie, osteoporoză), cu risc
de fracturi la traumatisme minime (în special la nivelul
membrelor inferioare, coaste, vertebre)
Unii pacienţi pot prezenta calculi renali, datorită
hiper-calciuriei din hipercorticism (prin creșterea
mobilizării calciului de la nivel osos și scăderea
reabsorbției tubulare renale)
Sindromul poliuro-polidipsic poate apărea datorită
inhibării secreţiei de ADH de către excesul de cortizol,
precum şi creşterii directe a clearance-ului apei libere
de către cortizol
Labilitate emoţională, iritabilitate, anxietate, depresie,
tulburări de memorie şi concentrare
Tulburări ale somnului cu insomnie sau trezire
matinală
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Gonade

Glande
endocrine

Metabolisme
intermediare

Femei: apare sindrom de virilizare, secundar
hiperandrogenismului CSR, cu: virilism pilar, rar
apare hipertrofie clitoridiană şi virilizarea vocii
Tulburări de ciclu menstrual până la amenoree,
sterilitate, frigiditate.
Bărbaţi: scade libidoul, testiculii se atrofiază,
spermatogeneza este afectată, apare impotenţa şi
uneori se remarcă scăderea pilozităţii corporale.
Afectarea secreţiei de TSH (scade) de către cortizolul
în exces
Hipogonadism hipogonadotrop (datorită inhibării
secreţiei de gonadotropi de către cortizol), cu scăderea
secreţiei gonadice de estradiol, progesteron (inducând
tulburări de ciclu menstrual, amenoree, sterilitate) sau
testosteron (cu scăderea libidoului, scăderea pilozităţii
corporale, impotenţă).
Unii pacienţi dezvoltă diabet zaharat secundar steroid

Particularităţi ale formelor clinice:
Adenom hipofizar secretant de ACTH: tabloul clinic se instalează lent
(câţiva ani), hipersecreţia de cortizol şi androgeni este moderată. Din
punct de vedere clinic, apare simptomatologie secundară excesului de
glucocorticoizi şi androgeni.
Sindromul de ACTH ectopic poate fi determinat de o tumoră benignă
sau malignă. Uneori tumora primară secretantă de ACTH nu este
evidentă.
În carcinomul ectopic secretant de ACTH, simptomatologia tipică
dată de hipercortizolism lipseşte, datorită apariţiei rapide a
hipersecreţiei. Tabloul clinic se instalează brusc, cu: astenie,
hipertensiune arterială, hipopotasemie, alcaloză metabolică (datorită
hipersecreţiei
de
deoxicorticosteron-DOC),
hiperpigmentare
tegumentară (datorită nivelelor foarte crescute de ACTH), scădere
ponderală, anemie.
Adenomul ectopic secretant de ACTH este reprezentat de obicei de o
tumoră carcinoidă cu caractere de benignitate. Tabloul clinic se
instalează mai lent, cu aspecte tipice de hipercortizolism.
Adenom suprarenalian secretant de cortizol: tabloul clinic cuprinde
de obicei doar manifestări ale unei secreţii moderate de cortizol.
Carcinomul suprarenalian: tabloul clinic se instalează rapid, cu semne
de hipersecreţie de cortizol, androgeni şi mineralocorticoizi.
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Diagnostic pozitiv
1. Examene de laborator
A) Determinări uzuale
Modificările patologice sanguine asociate hipercorticismului sunt redate în
tabelul 3.
Tabelul 3. Investigaţii uzuale în hipercorticism
Parametru
Hemograma
Metabolisme
intermediare
Ionogramă

Valoare
Hemogramă normală, uneori policitemie
Neutrofilie, eozinopenie, limfopenie
Trombocitoză
Hiperglicemie, intoleranţă la glucoză, diabet zaharat de
tip steroid
Hiperlipemie: hipertrigliceridemie, hipercolesterolemie
Majoritatea pacienţilor prezintă valori normale ale Na+
și K+ seric, uneori se remarcă ↑ Na+ seric şi ↓ K+
Hipopotasemia şi alcaloza metabolică sunt mai
frecvente în sindromul de ACTH ectopic şi în
carcinomul CSR
Calcemie serică normală, uneori hipercalciurie

B) Explorări hormonale:
În cazul unei suspiciuni de sindrom Cushing, explorările trebuie să
vizeze următoarele etape: confirmarea hipercortizolismului, excluderea altor
cauze de hipercortizolism, stabilirea formei clinice, localizarea leziunii.
1) Confirmarea hipercortizolismului
Ghidurile actuale solicită cel puțin 2 teste pozitive pentru confirmarea
hipercortizolismului. Testele screening au ca scop dovedirea unei secreții
excesive de cortizol (cortizol liber urinar/ 24 ore) și pierderea ritmului
nictemeral de secreție.
a) Cortizolul seric bazal determinat à jeun, la ora 8 a.m. are o valoare
de 3-20 μg/dl
(metoda radioimunometrică- RIA). Se poate determina
concentraţia totală şi liberă, dar majoritatea laboratoarelor măsoară fracția
totală.
Concentraţia totală de cortizol este crescută când creşte capacitatea de
legare a CBG (în condiţiile unui exces de estrogeni: sarcină, contraceptive).
Alte situaţii care cresc concentraţia totală de cortizol bazal: stres, depresie,
alcoolism cronic, insuficienţă hepatică, insuficienţă renală cronică.
Întrucât concentraţia cortizolului total seric poate fi variabilă, au fost
propuşi şi alţi parametri pentru evaluarea hipercortizolismului: cortizolul
liber urinar, cortizolul salivar nocturn (Tabel 4).
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b) Cortizolul salivar
Saliva nu conține CBG, iar determinarea cortizolului salivar reprezintă o
metodă eficientă, cu sensibilitate și specificitate foarte înalte, pentru
aprecierea secreției. Pentru determinarea cortizolului salivar nocturn, se
recoltează probe între orele 23 și 24, prezentând avantajul că nu impune
spitalizare.
c) Cortizolul liber urinar
Timp de mulți ani, diagnosticul de sindrom Cushing s-a bazat pe
determinarea urinară a metaboliților săi (17-hidroxi-corticosteroizi/24 ore),
dar sensibilitatea și specificitatea s-au dovedit a fi foarte scăzute. Cortizolul
liber urinar (determinat în urina/ 24 ore) reflectă concentrația cortizolului
liber plasmatic, fiind un bun test screening pentru sindromul Cushing. Pe
măsură ce secreția de cortizol crește, capacitatea de legare a CBG este
depășită, ducând la creșterea eliminării urinare de cortizol liber. Pentru un
diagnostic pozitiv, sunt necesare mai multe determinări (pentru confirmarea
colectării adecvate a urinii), corecția cu valoarea creatininei urinare și valori
semnificativ crescute ale cortizolului urinar.
d) Ritmul circadian de secreţie al cortizolului
În condiţii fiziologice, valorile cortizolemiei sunt maxime dimineaţa
(secundar secreţiei de ACTH), apoi scad treptat pe parcursul zilei, atingând
un minim în cursul nopţii (la ora 24 fiind de obicei sub 2-3 μg/dl). Ritmul
circadian al secreţiei de cortizol este perturbat în sindromul Cushing
endogen, cortizolemia având valori crescute şi în cursul nopţii (peste 7,5
μg/dl).
e) Testul de supresie cu dexametazonă
Principiul testului: Dexametazona reprezintă un glucocorticoid de sinteză
care inhibă puternic axul hipotalamo-hipofizo-suprarenalian. Astfel este
inhibată secreţia de ACTH şi secreţia endogenă de cortizol. Pacienţii cu
sindrom Cushing endogen nu prezintă inhibiţia adecvată a axului
hipotalamo-hipofizo-CSR, secreţia de cortizol rămânând crescută.
Testul de inhibiţie nocturnă cu dexametazonă se foloseşte ca test de
screening pentru sindromul Cushing. Se administrează 1 mg p.o. la ora 23,
cu determinarea cortizolului seric a doua zi dimineaţa la ora 8-9.
Interpretarea testului:
• cortizol seric <1,8 μg/dl (<50 nmol/l), indiferent de valoarea bazală
exclude sindromul Cushing
• cortizol > 10 μg/dl: cel mai probabil sindrom Cushing, care necesită
confirmare.
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Tabelul 4. Determinări hormonale bazale în sindromul Cushing
Parametru
Cortizol seric bazal
Cortizol liber
urinar/24 h

Cortizol salivar
nocturn
Androgeni
suprarenali (DHEA,
androstendionă)
Mineralocorticoizi
(DOC)

Valoare în
Observaţii
hipercorticism
↑
Recoltat à jeun, la ora 8 a.m.
↑
În hipercorticism, capacitatea de
legare a CBG este depaşiă, cu
creşterea cortizolului liber
plasmatic, precum şi a cortizolului
urinar.
↑
CBG este absentă în salivă, astfel
că nivelul cortizolului salivar
reflectă mai bine concentraţia
cortizolului liber seric.
↑
În boala Cushing şi carcinomul
CSR
↑

În sindromul de ACTH ectopic,
carcinom CSR

2) Excluderea altor cauze de hipercortizolism (sindromul pseudoCushing)
Unele afecţiuni pot mima un hipercorticism endogen, atât din punct de
vedere clinic, cât şi biologic (cortizol bazal crescut): obezitatea, alcoolismul,
depresia. Pentru diferenţierea lor de sindromul Cushing endogen, se
utilizează testul de inhibiţie cu 1 mg dexametazonă, care este negativ în
majoritatea cazurilor de pseudo-Cushing. Determinarea cortizolului liber
urinar este utilă în diagnosticul diferenţial al obezităţii de sindromul
Cushing endogen, în obezitate cortizoluria fiind normală.
3) Stabilirea formei clinice
După confirmarea diagnosticului de hipercortizolism, diferenţierea între
formele ACTH- independente de cele ACTH-dependente se face prin determinarea concentraţiei serice de ACTH. În tumorile CSR secretante de cortizol,
ACTH-ul seric este supresat. În adenomul hipofizar secretant de ACTH,
valoarea ACTH-ului seric este uşor/moderat crescută. În sindromul de ACTH
ectopic, concentraţiile serice ale ACTH-ului sunt foarte crescute (Tabel 5).
Tabelul 5. Diagnosticul formei clinice
Formă clinică
Boală Cushing
Sindrom ACTH ectopic
Adenom CSR
Carcinom CSR

ACTH seric
↑
↑↑
↓
↓
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Cortizol seric
↑
↑↑
↑
↑↑

4) Localizarea leziunii
În funcţie de suspiciunea clinică, se utilizează diverse teste imagistice
pentru localizarea tumorii secretante (de cortizol sau ACTH).
a) Boala Cushing
Întrucât marea majoritate a adenoamelor hipofizare secretante de ACTH
sunt microadenoame (diametru < 10 mm), radiografia de şa turcă nu
este relevantă.
Rezonanţa magnetică nucleară (RMN) cu substanţă de contrast
(gadolinium) permite vizualizarea microadenoamelor de peste 5 mm.
Majoritatea microadenoamelor secretante de ACTH au <5 mm şi nu pot
fi vizualizate. În acest caz, se recomandă efectuarea cateterizării
sinusului pietros inferior (SPI) (disponibilă doar în centre specializate).
Cateterizarea SPI. Principiul testului: întrucât fiecare jumătate a
glandei hipofize drenează sângele venos în SPI ipsilateral, cateterizarea
acestora poate diferenţia o sursă secretorie ectopică de ACTH de una
hipofizară. Testul presupune determinarea concomitentă a concentraţiei
de ACTH din sângele periferic şi din cele două SPI. Un raport de >2
între valoarea ACTH sinus/ACTH periferic, este sugestiv pentru o
tumoră hipofizară secretantă de ACTH, un raport <1,4 pledează pentru o
secreţie ectopică de ACTH.
b) Sindromul de ACTH ectopic
Dacă se suspicionează o secreţie ectopică de ACTH, trebuie căutată
sursa. Întrucât majoritatea cazurilor au ca punct de plecare o tumoră
pulmonară, se recomandă teste imagistice:
Radiografie toracică
Tomografie computerizată (CT) și/sau RMN torace (metodă mai
sensibilă în detectarea tumorilor mici bronşice carcinoide).
c) Teste de localizare a unei tumori suprarenaliene
Ecografia abdominală poate identifica tumori CSR, dar nu poate
diferenţia formele benigne de cele maligne.
CT şi/sau RMN abdominal identifică majoritatea adenoamelor (de peste
10 mm). RMN furnizează detalii morfologice mai detaliate în cazul
suspiciunii unui carcinom suprarenalian (tumoră voluminoasă, cu zone
de necroză, hemoragii și calcifieri, de multe ori cu metastaze în
momentul diagnosticului). Adenomul suprarenalian apare ca o masă
tumorală unilaterală, cu atrofierea glandei suprarenale controlaterale.
Uneori se descriu adenoame bilaterale.
Scintigrafia cu 131I-colesterol. Principiu: colesterolul este utilizat de CSR
pentru steroidogeneză. Marcarea colesterolului cu 131I poate da informaţii
asupra funcţiei CSR. În caz de adenom funcţional CSR, izotopul este
captat doar de adenom, nu şi de glanda controlaterală supresată. În
formele ACTH-dependente, captarea la nivelul CSR este bilaterală.
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Diagnosticul pozitiv se realizează pe etape, conform schemei din fig. 9.

Fig. 9. Algoritm de diagnostic în sindromul Cushing (Dexa= dexametazonă,
SPI= sinus pietros inferior, ACTHSPI= concentraţia ACTH în sinusul pietros
inferior; ACTHP= concentraţia ACTH seric periferic)
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Diagnosticul diferenţial al sindromului Cushing se efectuează cu
următoarele afecţiuni:
1. Sindromul pseudo-Cushing (obezitate, depresie, alcoolism)
Aceste afecţiuni pot prezenta anumite trăsături clinice şi biochimice
ale sindromului Cushing endogen (hipercortizolemie bazală,
afectarea ritmului circadian de secreţie a cortizolului, uneori lipsa
inhibiţiei la administrarea a 1mg dexametazonă). Examenul fizic şi
anamneza pot furniza informaţii importante în stabilirea
diagnosticului.
2. Sindromul adreno-genital: este prezent sindromul de virilizare fără
simptomatologia determinată de hipercortizolism.
3. Tumori virilizante ovariene: clinic, apare sindrom de virilizare, fără
semne clinice de hipercortizolism. Pentru diagnostic este necesar
examenul ginecologic şi teste hormonale.
4. În cazul sindromului suprarenometabolic la copil, diagnosticul
diferenţial include şi sindromul adipozo-genital: tabloul clinic este
dominat de obezitate şi hipogonadism.
Evoluţie şi complicaţii
Sindromul Cushing este o afecţiune cronică, cu caracter evolutiv.
Necesită diagnostic precoce şi tratament prompt. În caz contrar, în 70% din
cazuri, bolnavul decedează la aproximativ 5 ani de la stabilirea
diagnosticului, prin complicaţii cardiovasculare, HTA severă, accidente
vasculare cerebrale, boală tromboembolică, susceptibilitate crescută la
infecţii.
În prezent, majoritatea pacienţilor cu boală Cushing beneficiază de
posibilităţi terapeutice de succes (intervenţii neurochirurgicale, iradiere cu
particule grele), astfel că prognosticul acestora s-a ameliorat semnificativ.
Prognosticul adenoamelor CSR secretante de cortizol este foarte bun,
după excizia tumorii, dispărând sau ameliorându-se majoritatea
complicaţiilor date de hipercortizolism.
Cel mai grav prognostic îl are carcinomul CSR (supraviețuire în general
sub 2 ani) şi sindromul de ACTH ectopic determinat de carcinoame ectopice
secretante de ACTH (supravieţuire de câteva săptămâni, rareori luni).
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Tratamentul sindromului Cushing
1. Boala Cushing
a) Tratamentul de elecţie în cazul unui adenom hipofizar secretant de ACTH
îl constituie intervenţia chirurgicală: adenomectomie transsfenoidală, cu
păstrarea intactă a ţesutului adenohipofizar. Rata de succes în cazul microadenoamelor este foarte mare (aproximativ 85-90%, în funcţie de experienţa
chirurgului), aceasta ajungând la doar 50% în cazul macroadenoamelor.
După îndepărtarea unui microadenom, celulele corticotrope sănătoase
sunt supresate, cortizolemia la 24 de ore postoperator fiind foarte scăzută. În
această situație se impune tratament de substituție cu glucocorticoizi
(hidrocortizon 15-20 mg/zi), până la recuperarea funcției celulelor
corticotrope (6-12 luni). Reluarea funcției axului hipotalamo-hipofizo-CSR
este evaluată prin valori normale ale cortizolului plasmatic bazal (peste 18
μg/dl) și/sau răspuns adecvat la testul de stimulare cu ACTH. Cortizolemia
postoperatorie în limite normale sau ușor crescută confirmă rezecția
incompletă a adenomului hipofizar. În cazul pacienților cu boală Cushing
persistentă, opțiunile terapeutice sunt reprezentate de: reintervenția
chirurgicală hipofizară, radioterapie sau adrenalectomie bilaterală.
Aproximativ 5% din pacienți dezvoltă insuficiență adenohipofizară
postoperatorie (parțială sau totală).
b) Adrenalectomia bilaterală totală reprezintă o opțiune terapeutică la
pacienții la care hipercortizolismul nu a fost vindecat prin alte metode
terapeutice. Se poate efectua laparoscopic sau clasic, dar asociază
morbiditate și mortalitate semnificative. Adrenalectomia bilaterală
corectează hipercorticismul, dar produce insuficiență suprarenaliană globală,
impunând tratament permanent de substituţie cu glucocorticoizi și
mineralocorticoizi. Însă, secreţia de ACTH de la nivelul adenomului
hipofizar persistă, determinând melanodermie generalizată (prin exces de
MSH) şi complicaţii date de extensia tumorii (sindrom Nelson).
c) Radioterapia este rezervată doar pacienţilor cu hipercortizolism
persistent post-adenomectomie transsfenoidală. Rata de remisiune
(normalizarea secreției de cortizol) pe termen lung ajunge la 80%. Tipurile
de radioterapie aplicate sunt reprezentate de:
− radioterapia stereotactică (cu gamma-knife), se aplică în special
tumorilor mici restante (tumorile mari se asociază cu risc crescut de
iradiere a țesuturilor din jur, mai ales chiasma optică sau nervii optici).
S-au demonstrat rezultate bune (se administrează o singură doză mare),
cu obținerea remisiei în peste 55% din cazuri. Efectele adverse sunt mai
puține (radiații minime, complicații cerebro-vasculare mai rare).
− radioterapia convenţională, în care remisia apare în general la 1-3 ani de la
iradiere. Prezintă multiple efecte adverse (insuficienţă hipofizară, leziuni
ale nervilor optici, afectarea ţesutului nervos din jurul hipofizei, etc.).
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2. Adenomul CSR secretant de cortizol
Suprarenalectomia unilaterală (efectuată laparoscopic sau clasic)
reprezintă intervenţia chirurgicală în cazul unui adenom unilateral secretant
de cortizol. Intervențiile laparoscopice reduc semnificativ mortalitatea și
morbiditatea perioperatorie. Din cauza supresiei axului hipotalamohipofizo-CSR, cu atrofia şi inactivitatea glandei CSR controlaterale,
postoperator, se instalează insuficienţa corticosuprarenaliană. Aceşti
pacienţi necesită tratament de substituţie cu hormoni glucocorticoizi, pe o
durată de 6-24 luni, până la reluarea funcţiei axului hipotalamo-hipofizoCSR şi a secreţiei endogene de cortizol de la nivelul CSR controlaterale.
3. Carcinomul CSR
Tratamentul chirurgical este mai puţin eficient, întrucât de cele mai
multe ori, în momentul diagnosticului, pacientul prezintă deja metastaze. În
carcinomul CSR inoperabil se administrează chimioterapie cu Mitotan.
Radioterapia nu a demonstrat rezultate notabile în creșterea ratei de
supraviețuire la acești pacienți.
4. Sindromul de ACTH ectopic
Tratamentul chirurgical se recomandă în special în cazul tumorilor mai
puţin agresive: tumori carcinoide, feocromocitoame. Intervenţiile
chirurgicale sunt dificile în cazul tumorilor cu metastaze asociate unui
hipercortizolism sever. Se pot administra medicamente care blochează
sinteza steroizilor (ketoconazol, metirapon, aminoglutetimid).
Tratamentul medicamentos în sindromul Cushing
În anumite situaţii, hipercortizolismul poate fi controlat prin tratament
medicamentos:
− sindromul de ACTH ectopic
− carcinomul CSR
− alte forme de sindrom Cushing (ex. boala Cushing), preoperator sau
în caz de recidive postoperatorii, ori până se instalează efectul
radioterapiei.
Cele mai utilizate preparate sunt agenţii care inhibă steroidogeneza, prin
acţiune asupra anumitor enzime implicate în sinteza steroizilor. Scade astfel
secreţia de cortizol. Cel mai frecvent se administrează: ketoconazol,
metirapon, aminoglutetimidă sau mitotan.
Mitotanul (o,p′-DDD) este un agent adrenolitic, determinând necroza
celulelor CSR, motiv pentru care este administrat ca tratament adjuvant în
carcinomul CSR. Necroza afectează atât ţesutul tumoral, cât şi ţesutul CSR
sănătos, inducând astfel insuficienţa corticosuprarenaliană.
Toţi aceşti agenţi terapeutici prezintă efecte adverse, de gravitate diferită
(intoleranţă digestivă, hepatotoxicitate, astenie, neurotoxicitate etc.).
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VI.2.2. Sindromul suprarenoganitel (adreno-genital)
Sindromul suprarenogenital (adrenogenital) este determinat de excesul
de hormoni androgeni din zona reticulată a CSR.
Simptomatologia este diferită în funcţia de vârsta la care apare acest
sindrom şi de cauza sa.
Se descriu două forme etiopatogenice:
I.
Sindromul adrenogenital congenital (prin deficit enzimatic);
II.
Sindromul adrenogenital dobândit (tumoră de zonă reticulată).

I. SINDROMUL ADRENOGENITAL CONGENITAL
Sindromul adrenogenital congenital reprezintă o afecţiune genetică, cu
transmitere recesiv autozomală, care afectează enzimele implicate în
steroidogeneza suprarenală.
Se modifică astfel sinteza steroizilor corticosuprarenali cu producţie în
exces de hormoni androgeni şi afectarea sintezei de glucocorticoizi şi
mineralcorticoizi.
Fiziopatologie
Un defect enzimatic în steroidogeneză, care afectează una dintre
enzimele implicate în sinteza cortizolului şi eventual a altor steroizi (în
funcţie de tipul enzimei) determină un defect în sinteza cortizolului, încă de
la debutul funcţiei intra-uterine a suprarenalei, la 8-10 săptămâni de gestaţie.
Deficitul de cortizol stimulează prin mecanism de feed-back negativ secreţia
de ACTH. Excesul de ACTH determină hiperplazia glandei CSR (de unde şi
denumirea de hiperplazie congenitală a suprarenalei) şi stimularea
steroidogenezei în ramurile care nu prezintă enzima afectată, cu creşterea
sintezei de produşi rezultaţi din căile de sinteză neafectate. Astfel, se
acumulează precursori din cursul steroidogenezei, situaţi imediat în amonte
de enzima afectată, cu sinteza în exces a androgenilor sintetizaţi în regiunea
reticulată a CSR (Fig. 10) .
Se descriu 6 tipuri de sindroame adreno-genitale, numerotate de la I la VI,
în ordinea frecvenţei lor, cel mai frecvent întâlnite fiind:
A. Deficitul parţial (tipul I) şi total (tipul II) de 21-hidroxilază
B. Deficitul de 11β-hidroxilază (tipul III)
Forma clasică a acestor deficite enzimatice este manifestă clinic încă de la
naştere, prin diverse grade de intersexualitate. Forma non-clasică (cu debut
tardiv) se manifestă rar în perioada copilariei şi devine evidentă la pubertate,
o dată cu adrenarha.
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Fig. 10. Fiziopatologia sindromului adrenogenital congenital
A. Deficitul de 21-hidroxilază (21-OH)
Reprezintă cel mai frecvent tip de sindrom adrenogenital congenital
(90% din cazuri). Deficitul de 21-OH impietează conversia 17-OHprogesteronului în 11-deoxicortizol, cu scăderea sintezei de cortizol.
Majoritatea cazurilor prezintă şi deficit mineralocorticoid, prin scăderea
conversiei progesteronului în DOC. Din punct de vedere clinic s-au descris
mai multe forme distincte.
a) Deficitul parţial de 21-OH (denumit şi “hiperplazia
corticosuprarenală simplă” sau forma cu virilizare simplă) este determinată
de un defect moderat/ușor al genei care codifică enzima. Induce o secreţie
mai scăzută de cortizol şi aldosteron cu creştere marcată a sintezei de
hormoni androgeni.
Excesul de hormoni androgeni apare în timpul vieţii intrauterine şi
perturbă procesul de sexualizare a organelor genitale externe cu realizarea
unui sindrom malformativ evident, predominant la sexul feminin.
218

La copilul de sex feminin, malformarea organelor genitale externe este
de tipul “pseudohermafroditismului feminin”. Se realizează diferite
grade de intersexualitate descrise de Prader în 5 tipuri. În toate aceste
tipuri domină hipertrofia clitoridiană (aspect peniform), hipertrofia
labiilor mari putând realiza aspect pseudoscrotal, etc. Aceste modificări
fac dificilă stabilirea sexului la naştere.
Ulterior, excesul de hormoni androgeni determină un sindrom de
virilizare la fete, cu realizarea tabloului de “pseudopubertate precoce cu
caracter heterosexual”. Aceasta se caracterizează prin: hipostatură
(excesul de androgeni suprarenali produc în primii ani de viaţă o creştere
accelerată în înălţime; apoi, în jurul vârstei de 10 ani, cartilajele de
creştere se închid), fenotip android, virilism pilar, acnee, seboree,
musculatură bine dezvoltată, masculinizarea vocii, a comportamentului
psiho-afectiv. Fenomenele de feminizare nu apar: sânii nu se dezvoltă,
amenoree primară.
La copilul de sex masculin, sindromul de hiperandrogenism este mai
evident în copilărie, cu realizarea tabloului clinic al “pseudopubertăţii
precoce cu caracter izosexual”, caracterizat prin: hipostatură, dezvoltare
exagerată a penisului, atrofie testiculară şi absenţa spermatogenezei.
Asociat acestor fenomene induse prin excesul de hormoni androgeni,
se descrie o simptomatologie determinată de carenţa de hormoni
glucocorticoizi şi mineralcorticoizi, dominante fiind astenia şi
hipotensiunea.
b) Deficitul total de 21-hidroxilază (“sindromul adrenogenital cu
pierdere de sare Debre Fibiger”)
Această formă este secundară unui deficit sever al enzimei. Secreţia
de cortizol şi aldosteron este absentă. Simptomatologia apare imediat dupa
naştere. Netratată, duce la deces. Sindromul sever de virilizare se asociază
cu insuficienţă suprarenală acută: deshidratare severă, hiponatremie,
hiperpotasemie şi acidoză metabolică (Fig.11).
c) Forma “criptică” sau tardivă a deficitului de 21-OH
La sexul feminin: la naştere, organele genitale externe au aspect
normal, fără tulburări electrolitice. În copilărie şi adolescenţă apar
fenomene de virilizare, cu dezvoltarea precoce a pilozităţii axilopubiene, tulburări de ciclu menstrual, acnee, hirsutism, vârstă osoasă
avansată.
La sexul masculin: organele genitale au aspect normal la naştere, dar
băieţii prezintă creştere rapidă în înălţime în perioada copilariei, cu
precocitate sexuală şi apariţia precoce a pilozităţii axilo-pubiene.
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Fig. 11. Fiziopatologia sindromului adreno-genital prin deficit de 21-OH
B. Deficitul de 11 β-hidroxilază (11-OH) (hiperplazie virilizantă
cu hipertensiune)
Reprezintă doar 5-8% din sindroamele adreno-genitale congenitale.
Scăderea activităţii genei care codifică 11-OH blochează conversia 11deoxicortizolului la cortizol şi conversia deoxicorticosteronului (DOC) la
corticosteron (Fig. 12). Datorită efectului mineralocorticoid al excesului de
DOC apare hipertensiunea arterială. Se sintetizează în exces DOC, 11deoxicortizol şi hormoni androgeni, realizând un sindrom de virilizare
similar cu cel descris la deficitul de 21-OH.
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Fig. 12. Fiziopatologia sindromului adreno-genital prin deficit de 11-OH
Diagnostic de laborator şi paraclinic
Diagnosticul de sindrom adrenogenital trebuie suspicionat la orice nounăscut cu intersexualitate. Examenele de laborator cuprind dozări hormonale
bazale şi teste dinamice.
1. Determinările bazale evidenţiază (Tabel 6):
• deficitul de cortizol şi eventual de aldosteron
• excesul de precursori din cursul steroidogenezei, situaţi imediat în
amonte de enzima afectată
• excesul de androgeni suprarenalieni (DHEA, androstendionă)
2. Teste dinamice
a) Testul de stimulare cu ACTH
Administrarea de ACTH determină creşterea sintezei de produşi ai
steroidogenezei neblocaţi de enzima afectată, precum şi a precursorilor
dinaintea blocajului enzimatic.
b) Testul de inhibiţie cu dexametazonă normalizează valorile
androgenilor suprarenalieni, prin inhibarea secreţiei de ACTH.
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Tabelul 6. Determinări de laborator în sindromul adreno-genital
Parametru/test
Ionograma sanguină
Activitatea reninei
plasmatice (ARP)
Cortizol plasmatic
Aldosteron
17-OH -progesteron
11-deoxicortizol
DOC
Androstenedionă,
DHEA
ACTH
Test de supresie cu
dexametazonă
Test de stimulare cu
ACTH

Deficit de 21-OH
(forma clasică)
Na+ ↓, K+↑
↑

Deficit de 11β-OH

↓
↓ (în funcţie de gradul
deficitului enzimatic)
↑
↓
↓
↑

↓
↓

↑
Scăderea secreţiei de
androgeni suprarenali
Creşterea
concentraţiei
plasmatice de
17-OH-progesteron şi
a androgenilor, cu
efect minim asupra
cortizolemiei

Na+↑, K+ ↓
↓

N
↑
↑
↑
↑
Scăderea secreţiei de
androgeni suprarenali
Creşterea concentraţiei
plasmatice de 11deoxicortizol şi a
androgenilor, cu efect
minim asupra
cortizolemiei

Diagnosticul diferenţial se impune cu sindroame de virilizare
gonadice: tumori virilizante ovariene; sindromul de ovar polichistic;
hermafroditismul adevărat; macrogenitosomia precoce prin pinealoame la
băieţi; tumori testiculare hipersecretante de hormoni androgeni.
Diagnosticul diferenţial se efectuează prin asocierea examenului clinic
cu alte examene complexe (examen genital, explorări hormonale, cariotip,
examene radiologice).
3. Teste imagistice
CT, RMN abdominal: evidenţiază hiperplazia ambelor
glande suprarenale
Radiografia de pumn sau cot poate evidenţia vârsta osoasă
avansată la copiii cu pseudopubertate precoce indusă de
sindromul adreno-genital.
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Tratament
Obiectivele tratamentului sunt reprezentate de:
− substituţia deficitului de cortizol
− inhibarea secreţiei de ACTH în scopul reducerii secreţiei de
androgeni suprarenalieni
− substituţia deficitului de aldosteron, în formele cu „pierdere de sare”
− prevenirea complicaţiilor excesului de androgeni: vârstă osoasă
avansată, probleme emoţionale legate de identitatea sexuală.
1. Tratamentul medicamentos
Tratamentul copiilor cu sindrom adreno-genital este individualizat, în
funcţie de faza bolii (acută sau cronică) şi de vârstă.
a) Criza acută suprarenaliană
Deficitul sever de cortizol şi aldosteron determină hipoglicemie,
hiperpotasemie, hipovolemie, acidoză şi şoc. Se administrează de urgenţă:
- soluţii i.v.: ser fiziologic şi glucoză 5%, pentru echilibrare hidroelectrolitică
- hemisuccinat de hidrocortizon, iniţial în bolus i.v, apoi în perfuzii,
pentru următoarele 24 h, până la reechilibrare.
b) Tratamentul cronic cuprinde:
Glucocorticoizi:
- copii în creştere: hidrocortizon oral, 12-25 mg/m2/zi, divizat în 3
doze. Cea mai mare doză se administrează seara târziu, pentru o
inhibiţie optimă a secreţiei matinale de ACTH.
- la copii în perioada pubertăţii (după închiderea cartilajelor de
creştere) şi adulţi, tratamentul de substituţie se poate face cu
prednison (10-15 mg/zi) sau dexametazonă (0.25 - 0.5 mg/zi, în
doză unică administrată la ora 23).
Tratamentul de substituţie cu prednison sau dexametazonă administrat în
perioada copilăriei prezintă riscul supradozării (cu afectarea creşterii în
înălţime, obezitate, aspect cushingoid). Doza trebuie ajustată permanent,
răspunsul fiind monitorizat prin aprecierea vitezei de creştere în înălţime,
vârstă osoasă şi markeri hormonali (17-OH-progesteron, androstendionă,
DHEA).
Mineralocorticoizi în formele cu “pierdere de sare”
- fludrocortizon oral (9α-fluorohidrocortizon) 0.1 - 0.3 mg/zi, doze
ajustate în funcţie de ionograma sanguină şi valoarea ARP.
Alimentaţia va fi normo- sodată
2. Tratamentul chirurgical
Tratamentul chirurgical al intersexualităţilor se face în perioada
copilăriei, înaintea vârstei de 3 ani şi constă în corecţie clitoridiană, labială
sau vaginoplastie.
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II. SINDROMUL SUPRARENOGENITAL DOBÂNDIT
Sindromul suprarenogenital dobândit apare secundar unei tumori de
zona reticulată (androgenosecretante) sau unei hiperplazii (mai rar).
Apare mai frecvent la femei între 20-40 de ani. Tumorile secretante de
androgeni suprarenali se clasifică în:
- adenoame benigne secretante de androgeni, mai frecvente la femei
- carcinoame pure suprarenaliene secretante de androgeni (10% din
cazuri)
La femei apare un sindrom de virilizare cu fenomene de defeminizare,
incluzând:
virilism pilar (facies, linia albă abdominală, coapse, torace, membre);
piele aspră, seboreică, cu acnee;
musculatură bine dezvoltată;
voce baritonată (masculinizată);
tulburări psihice cu tendinţe la agresivitate şi dominare;
modificări ale organelor genitale (hipertrofia labiilor mari şi pigmentarea
lor, hipertrofie clitoridiană, atrofia labiilor mici, atrofie utero-anexială şi
ovariană)
fenomene de defeminizare: tulburări de ciclu menstrual (oligospaniomenoree, amenoree), sterilitate, atrofia sânilor.
La bărbaţi, sindromul este mai rar. Domină hiperpilozitatea, creşterea în
dimensiuni a penisului, testiculi mici, absenţa spermatogenezei, impotenţă.
Pacienţii cu carcinom suprarenalian secretant de androgeni prezintă
sindrom de virilizare instalat rapid, dureri abdominale, scădere ponderală.
Examene de laborator şi paraclinice
Tumorile suprarenaliene virilizante secretă cantităţi mari de androgeni
(DHEA, androstenedionă), a căror secreţie nu poate fi supresată prin
administrarea de dexametazonă.
Concentraţiile serice de cortizol şi aldosteron sunt normale.
CT sau RMN abdominal evidenţiază tumora suprarenaliană (de obicei
carcinoamele sunt voluminoase). Scintigrafia cu 131I-colesterol este foarte
utilă în diagnostic, identificând tumora activă, secretantă de androgeni.
Tratamentul este chirurgical. Extirparea adenomului secretant de
androgeni determină dispariţia sindromului de virilizare şi reluarea
menstrelor. În caz de carcinom, tratamentul este chirurgical şi/sau
medicamentos cu agenţi care inhibă steroidogeneza (mitotan), însă
prognosticul este extrem de nefavorabil.
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VI.2.3. Hiperaldosteronismul
Hiperaldosteronismul reprezintă un sindrom realizat prin secreţie în
exces de aldosteron. Se clasifică în trei forme:
1. hiperaldosteronismul primar
2. hiperaldosteronism secundar (reacţie de adaptare la tulburările de reglare
ale secreţiei de aldosteron)
3. hiperaldosteronism terţiar (transformarea adenomatoasă a unui
hiperaldosteronism secundar).

Hiperaldosteronismul primar
Hiperaldosteronismul primar cuprinde un grup de afecţiuni localizate la
nivelul zonei glomerulare a CSR, caracterizate prin secreţie excesivă de
aldosteron.
Etiologie
Cele mai frecvente cauze de hiperaldosteronism primar sunt reprezentate de:
- adenomul unic secretant de aldosteron (situat la nivelul zonei
glomerulare)
- hiperplazia bilaterală idiopatică (noduli corticali hipersecretanţi de
aldosteron)
Rareori este determinat de o hiperplazie unilaterală sau carcinom CSR
secretant de aldosteron.
Adenomul secretant de aldosteron este o tumoră unică localizată la
nivelul zonei glomerulare, cu diametrul sub 2 cm. Majoritatea cazurilor sunt
sporadice, rareori sunt descrise forme de hiperaldosteronism familial.
Hiperplazia suprarenală unilaterală este confirmată de obicei prin
demonstrarea secreției unilaterale de aldosteron (prin cateterizarea venelor
adrenale), în absența unei formațiuni tumorale evidente imagistic.
Hiperplazia bilaterală prezintă un tablou clinic (HTA, hipokalemie) mai
puțin pronunțat comparativ cu adenomul secretant.
Fiziopatologie
Creşterea secreţiei de aldosteron de la nivelul unei tumori a zonei
glomerulare declanşează o serie de perturbări chimice.
1. La nivelul tubului contort distal şi al porţiunii ascendente a ansei lui
Henle, are loc creşterea reabsorbţiei de Na+ şi implicit de apă. Aceasta
va duce iniţial la creşterea volumului extracelular şi creşterea
conţinutului total de Na+. Creşterea volumului extracelular este sesizată
de receptorii de la nivelul aparatului juxtaglomerular, iar hipernatremia
este detectată de celulele maculei densa, inhibând secreţia de renină
(activitatea reninei plasmatice este supresată). După acumularea a 1-2
l de lichid extracelular, reabsorbţia de Na+ scade, astfel că, la un
moment dat, reabsorbţia Na+ va fi egală cu excreţia (apare un fenomen
de “scăpare"). În hiperaldosteronismul primar nu apar edeme.
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2. Scăderea reabsorbţiei de K+ determină hipopotasemie. Ieşirea K+ din
celule este urmată de intrarea H+, care, împreună cu creşterea secreţiei
de H+ la nivel renal (indusă de aldosteron), determină apariţia alcalozei
metabolice.
3. Depleţia de K+ determină scăderea toleranţei la glucoză şi rezistenţă
renală la acţiunea ADH, cu afectarea capacităţii de concentrare a
urinii (nefropatie kaliopenică).
4. Creşterea excreţiei de Mg2+ poate determina (alături de alcaloza
metabolică) manifestări de tetanie.
5. Excesul cronic de aldosteron determină creşterea rezistenţei vasculare
periferice (prin creşterea sensibilităţii la catecolamine) şi normalizarea
debitului cardiac (Fig. 13).
Efectele nocive ale excesului cronic de aldosteron asupra sistemului
cardio-vascular sunt notabile: fibroză cardiacă şi vasculară, cu hipertrofie de
ventricul stâng (aldosteronul stimulează creşterea celulară şi remodelarea
vasculară), disfuncţie endotelială, microalbuminurie, creşte riscul de
cardiomiopatie ischemică și infarct miocardic acut etc.

Fig. 13. Mecanismele implicate în hipertensiunea arterială din
hiperaldosteronismul primar (FNA= factor natriuretic atrial)
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Tablou clinic
Elementele simptomatologiei hiperladosteronismului primar pot fi
grupate în 3 sindroame caracteristice.
1. Sindrom cardio-vascular - Hipertensiunea arterială:
- constantă, sistolo-diastolică, moderat-severă (≥160/100 mmHg)
- în general bine tolerată, poate fi însoţită de cefalee
- nu apar edeme
2. Sindrom neuro-muscular:
- astenie musculară marcată, uneori cu aspect miasteniform
- accese paretice paroxistice determinate de hipopotasemie
- episoade de hiperexcitabilitate neuromusculară în timpul tetaniei,
cu crampe, spasme musculare, rar crize de tetanie, determinate
de alcaloza metabolică.
3. Sindrom reno-urinar:
- sindrom poliuro-polidipsic hipostenuric, rezistent la ADH,
determinat de nefropatia kaliopenică.
Diagnostic de laborator
Deși clasic se considera că diagnosticul de hiperaldosteronism primar
include obligatoriu hipopotasemia, studiile din ultimii ani au demonstrat că
majoritatea pacienților prezintă valori normale ale potasiului seric,
hipopotasemia înregistrându-se la cazurile mai severe. Aproximativ 50% din
pacienții cu adenom au K+ seric <3,5 mosm/l, ceea ce demonstrează
specificitatea și sensibilitatea scăzute ale hipopotasemiei. Natremia este în
general normală, dar poate fi și crescută, rezerva alcalină este crescută
(alcaloză metabolică), uneori se remarcă hipomagnezemie.
Examenul urinar relevă: poliurie (aproximativ 5000 ml/24 ore),
hipostenurie, scăderea Na+, creșterea K+, creșterea H+ (Tabel 7).
Tabelul 7. Investigații de laborator în hiperaldosteronismul primar
Parametru
Sodiu (Na+)
Potasiu (K+)

Sânge
↑, dar poate fi şi normal
↓ (<3,5 mmol/l). Hipopotasemia spontană
(neindusă de medicamente sau afecţiuni
renale) în condiţiile unei HTA, trebuie să
ridice suspiciunea unui hiperaldosteronism
primar.
Activitatea reninei ↓
plasmatice
Rezervă alcalină
↑ (alcaloză metabolică)
Glicemie
↑ , uneori scăderea toleranţei la glucoză
Magneziu
↓
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Urina
↓
↑

1.

Dozări hormonale
Teste de screening
Cel mai utilizat test de screening este raportul aldosteron seric/renină
(RAR). Renina poate fi evaluată sub forma activităţii reninei plasmatice
(ARP) sau sub forma concentraţiei serice de renină. Un raport crescut ridică
suspiciunea unui hiperaldosteronism primar. În interpretarea RAR trebuie
ţinut cont de faptul că numeroase medicamente antihipertensive influenţează
secreţia de aldosteron şi/sau renină (în special diureticele care economisesc
K+). Se impune înlocuirea acestor agenţi cu alţii neutri pe RAR, înaintea
efectuării testelor de laborator.
a) Confirmarea diagnosticului de hiperaldosteronism primar
Pacienţii cu RAR crescut necesită confirmarea secreţiei autonome de
aldosteron. Testele dinamice sunt reprezentate de:
Testul infuziei saline (testul de încărcare salină): oral sau perfuzabil
Încărcarea cu Na+ stabileşte lipsa de răspuns a secreţiei de aldosteron la
creşterea volemiei. Se administrează i.v. 2 l soluţie ser fiziologic (NaCl)
izotonă, în 4 ore. Se determină concentraţia aldosteronului şi reninei serice
înainte şi după administrarea NaCl. Testul trebuie efectuat cu prudenţă la
pacienţii cu HTA severă, la cei aflaţi în tratament cu asociere de
antihipertensive şi la cei cu insuficienţă cardiacă.
Creşterea volumului extracelular determină:
− scăderea aldosteronului plasmatic la pacienţii cu HTA esenţială sau
subiecţi sănătoşi
− aldosteronul seric nu scade la pacienţii cu adenoame suprarenaliene
sau hiperplazie suprarenaliană
Testul de supresie cu fludrocortizon (administrat p.o. 0,1 mg la 6
ore, timp de 4 zile), cu determinarea aldosteronului şi reninei serice
înainte şi după administrarea fludrocortizonului: se interpretează
similar cu testul încărcării saline.
2. Diagnosticul etiologic
Diagnosticul de hiperaldosteronism primar confirmat impune localizarea
leziunii, prin:
Tomografia computerizată (CT) şi/sau RMN abdominal, care pot
evidenţia: un adenom unilateral (dacă are >1 cm), adenoame CSR
bilaterale sau glande CSR aparent normale. Specificitatea CT cu
secțiuni de 1,25-3 mm, în detectarea adenomului secretant de
aldosteron, este de 75%. Un aldosteronom apare în general ca o
imagine omogenă, hipodensă (datorită conținutului bogat de lipide),
ceea ce ridică deseori probleme de diagnostic diferențial cu un
adenom nesecretant (mai ales dacă asociază HTA)
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Cateterizarea venelor suprarenale şi determinarea concentraţiei de
aldosteron confirmă secreţia unilaterală (dintr-un adenom unic) sau
bilaterală (în hiperplazia idiopatică bilaterală CSR) de aldosteron. Se
efectuează doar în centre specializate.
Scintigrafia cu 131I-colesterol poate identifica un adenom unilateral
secretant de aldosteron (doar în centre specializate).
3. Alte examene paraclinice:
− EKG: evidenţiază modificări datorate hipopotasemiei: PQ scurtat,
QR alungit, QRS cu amplitudine crescută, ST subdenivelat, unda T
aplatizată sau inversată, unda U prezentă.
− EMG: apar modificări de tip tetanie: dublete, triplete, multiplete.
Algoritmul de diagnostic al hiperaldosteronismului primar este prezentat în
figura 14.
Diagnosticul diferenţial se efectuează cu:
1. Alte cauze de sindroame poliuro-polidipsice: hiperparatiroidism,
nefropatie kaliopenică, diabet insipid, diabet zaharat etc.
2. Hipertensiune arterială de altă etiologie (forme cu ARP supresată):
sindrom Cushing, anumite forme de sindroame adrenogenitale.
Tratament
Tratamentul hiperaldosteronismului primar depinde de etiologie.
1. Adenomul CSR secretant de aldosteron
În cazul unui adenom unilateral secretant de aldosteron se recomandă
intervenţia chirurgicală (efectuată laparoscopic sau clasic). Rezecţia
adenomului vindecă sau ameliorează semnificativ hipertensiunea arterială şi
determină normalizarea valorilor potasiului seric.
Tratamentul medicamentos cu antagonişti ai receptorilor mineralocorticoizi se recomandă: preoperator, dar și la pacienţii cu aldosteronom,
taraţi, sau foarte vârstnici, la cei care refuză operația, precum şi la cei cu
hiperplazie suprarenală idiopatică bilaterală.
Pentru controlul valorilor tensiunii arteriale şi menţinerea
normopotasemiei înaintea adrenalectomiei, se recomandă administrarea
Spironolactonei, în doze de 200-400 mg/zi. Spironolactona (agent
antialdosteronic) antagonizează efectele aldosteronului prin legare
competitivă de receptorii intracelulari ai aldosteronului de la nivelul tubului
renal distal. Induce astfel scăderea absorbţiei de Na+ şi apă, precum şi
scăderea secreţiei de K+. Efectele adverse ale spironolactonei derivă din
proprietăţile antiandrogenice: afectează secreţia de testosteron şi are acţiune
antagonistă cu androgenii, determinând apariţia ginecomastiei, disfuncţiei
erectile, alterarea spermatogenezei, tulburări menstruale.
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Fig. 14. Algoritm de diagnostic în hiperaldosteronismul primar
(RAR= raportul aldosteron seric/ renină)
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Amiloridul şi triamterenul (diuretice care economisesc K+) au efecte
terapeutice mai slabe comparative cu spironolactona.
Eplerenona reprezintă un antagonist selectiv al receptorilor
mineralocorticoizilor, fiind lipsită de efectele adverse ale spironolactonei,
respectiv efectul antagonist asupra receptorilor androgenici. Utilizarea
acesteia este însă limitată de capacitatea antagonistă mai scăzută comparativ
cu spironolactona și costul ridicat.
Dieta hiposodată se recomandă atât pentru controlul tensiunii arteriale, cât şi
pentru minimalizarea secreţiei renale de K+. Controlul preoperator al
tensiunii arteriale necesită de obicei asociere de antihipertensive.
Postoperator, secreția de Ald din glanda controlaterală poate fi
inhibată, cu apariția unui hipoaldosteronism hiporeninemic tranzitor. În
aceste cazuri, dacă se restricționează aportul de Na+, pacientul va prezentă
pierdere de sare, hiperpotasemie ușoară, uneori deshidratare și hipotensiune
ortostatică. După efectuarea adrenalectomiei și întreruperea administrării K+
și a spironolactonei, TA se normalizează lent, în câteva săptămâni până la 6
luni.
2. Carcinomul secretant de aldosteron
În momentul diagnosticului, tumora este voluminoasă, cu metastaze.
Prognosticul este extrem de rezervat. Tratamentul paleativ constă în:
intervenţie chirurgicală de reducere a volumului tumoral şi administrarea
unor agenţi care inhibă steroidogeneza.
3. Hiperplazia CSR idiopatică bilaterală beneficiază de tratament
medicamentos cu spironolactonă.

Hiperaldosteronismul secundar
Hiperaldosteronismul secundar apare în urma activării SRAA, care se
produce ca mecanism de adaptare în cursul unor afecţiuni sistemice.
Cele mai frecvente cauze care induc activarea SRAA şi creșterea
secreţiei de aldosteron sunt reprezentate de afecţiunile care determină
scăderea volumului efectiv circulant: insuficienţa cardiacă, sindromul
nefrotic, ciroza hepatică. Activarea baroreceptorilor renali stimulează
secreţia de renină, respectiv de aldosteron. Tratamentul afecţiunii de bază va
corecta hipersecreţia de aldosteron.
Cauzele cele mai frecvente ale hiperaldosteronismului secundar şi
mecansimele implicate în apariţia acestuia sunt redate în tabelul 8.
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Tabelul 8. Etiopatogenia hiperaldosteronismului secundar
Factor etiologic
I. Afecţiuni cu TA normală sau ↓

Mecanism patogenic

Scăderea presiunii de perfuzie renală
datorită scăderii debitului cardiac
determină stimularea secreţiei de
renină şi activarea SRAA, cu creşterea
secreţiei de aldosteron.
Sindrom nefrotic Hipoalbuminemia şi scăderea presiunii
plasmatice osmotice induc activarea
SRAA.
Transsudarea patologică a lichidului
Ciroza hepatică
din compartimentul intravascular
scade volumul arterial, care va stimula
eliberarea de renină şi activarea
SRAA. La aceasta se adaugă şi
hipoalbuminemia care scade presiunea
osmotică.
Deshidratare
Depleţia volumului intra- şi
2. Scăderea
severă:
extracelular determină hipoperfuzie
volumului
circulant
• diuretice în exces renală, eliberarea de renină şi
activarea SRAA.
• diaree severă
• comă diabetică
• şoc hipovolemic
• hemoragii
• Scleroză renală Hipovolemia determină creşterea
secreţiei de aldosteron, care însă nu
• Nefrite
poate compensa pierderile de
tubulare cu
electroliţi.
pierdere de
sare
II. Afecţiuni cu HTA
1. Scăderea
volumului
“efectiv”
circulant

Insuficienţa
cardiacă

1. Stenoza de arteră renală
(prin ateroscleroză sau displazie
fibromusculară)
2. Coarctaţia de aortă
3. Tumoră secretantă de renină

Scăderea perfuziei renale induce
hipoxie tisulară şi scăderea presiunii
de perfuzie renală, cu eliberarea
reninei şi stimularea SRAA.
Cauză foarte rară, o tumoră cu celule
juxtaglomerulare secretă în exces
renină, care va activa SRAA.

232

Examen de laborator:
Aldosteron seric= ↑
Activitatea reninei plasmatice= ↑
Tratamentul hiperaldosteronismului secundar cuprinde:
• Terapia bolii de bază (cardiacă, renală, hepatică)
• Tratament medicamentos cu spironolactonă
Hiperaldosteronismul terţiar este determinat de transformarea
adenomatoasă a unui hiperaldosteronism secundar care are substrat o
hiperplazie a zonei glomerulare. Secreţia de aldosteron devine autonomă,
similar cu forma primară.

VI.3. Sindroamele hipofuncţionale
corticosuprarenale
VI.3.1. Insuficienţa corticosuprarenaliană cronică
(boala Addison)
Scăderea sintezei de hormoni corticosuprarenalieni defineşte insuficienţa
costicosuprarenaliană.
Insuficienţa corticosuprarenaliană (CSR) se clasifică în 2 forme majore:
− forma primară, când leziunea se află la nivelul CSR
− forma secundară, când este afectată secreţia de ACTH de la nivel
hipofizar
Deficitul de mineralocorticoizi se evidențiază doar în insuficienţa CSR
primară; este absentă în forma centrală, unde doar secreţia de ACTH este
deficitară, SRAA fiind intact.

I. Insuficienţa CSR cronică primară
Insuficienţa CSR primară este o afecțiune rară; poate surveni la orice
vârstă şi în mod egal la ambele sexe.
Cauzele cele mai frecvente de insuficienţă CSR primară sunt redate în
tabelul 9. În prezent, etiologia preponderentă la adult este cea autoimună.
Majoritatea pacienților prezintă insuficiență CSR autoimună izolată, sau
parte a sindroamelor poliglandulare autoimune. Utilizarea corticoterapiei
prelungite în diverse afecţiuni şi întreruperea bruscă a tratamentului a
crescut incidenţa insuficienţei CSR iatrogene.
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Tabelul 9. Etiologia insuficienţei CSR primare
Cauză
Autoimună

Observaţii
Cea mai frecventă cauză (75 % din cazuri).
Apare mai frecvent la femei.
Microscopic: se remarcă infiltrat limfocitar
abundent la nivel CSR, glande CSR atrofice,
medulosuprarenala fiind neafectată.
Pacienţii pot prezenta şi alte boli autoimune
(sindrom poliglandular autoimun tip 1,2 și 4).
Tuberculoză (20% din toate cazurile cu boală
Infecţii
Addison), fungi, cytomegalovirus, HIV
Hemoragie la nivel Factori de risc: tratament anticoagulant, coagulopatii,
sepsă meningococică (sindromul WaterhouseCSR
Friderichsen), sindromul antifosfolipidic primar.
Amiloidoză, hemocromatoză, limfom
Boli infiltrative
bilaterală
pentru:
tumori
Suprarenalectomie Suprarenalectomie
suprarenale bilaterale, feocromocitoame bilaterale,
bilaterală
sau suprarenalectomie unilaterală pentru adenom
secretant de cortizol (sindrom Cushing)
Neoplasm pulmonar, mamar, gastric, melanom
Metastaze
malign, limfom
Medicamente care Metirapon, aminoglutetimida, ketoconazol, mitotan
inhibă
steroidogeneza
Deficitul de 21-hidrozilază,11β- hidroxilază,17αHiperplazie
hidroxilază,3β- hidroxisteroid-dehidrogenază, etc
congenitală
suprarenaliană
Insuficiența CSR autoimună: În dezvoltarea adrenalitei autoimune
sunt implicate atât mecanisme imune mediate celular, cât şi umoral.
În declanşarea autoimunităţii adrenale intervin o serie de factori genetici
(anumite alele HLA clasa II din complexul major de histocompatibilitate),
endogeni şi exogeni. Mecanismul care declanşează adrenalita autoimună nu
este pe deplin elucidat. Autoantigenele principale sunt reprezentate de
enzimele citocromului P450, implicate în steroidogeneză (21-hidroxilaza,
17α-hidroxilaza şi enzima de clivare a lanţului lateral al colesteroluluiP450scc). S-a demonstrat că 90% dintre pacienţii cu boală Addison prezintă
în ser anticorpi anti 21-hidroxilază. Cel mai probabil, autoanticorpii intervin
în distrugerea ţesutului funcţional suprarenal, prin activarea cascadei
complementului citolitic sau prin declanşarea citotoxicităţii mediate celular
anticorpo-dependente.
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Mecanismele moleculare complementare care contribuie la distrugerea
progresivă a ţesutului adrenal sunt reprezentate de: citotoxicitatea directă a
limfocitelor, acţiunile citotoxice directe ale interferonului-γ şi limfotoxineiα eliberate de celulele CD4+Th1; efectele citotoxice ale citokinelor şi
radicalilor liberi, eliberate de monocite și macrofage, etc.
În boala Addison autoimună suprarenalele sunt atrofiate, cu infiltrate
limfocitare abundente și păstrarea intactă a medulosuprarenalei.
Cauze infecțioase: Insuficienţa CSR afectează circa 5% din pacienţii
cu tuberculoză diseminată. Mycobacterium tuberculosis ajunge la
suprarenale pe cale hematogenă, manifestările clinice de insuficienţă putând
fi evidente după ani de evoluţie subclinică. Iniţial, glandele suprarenale sunt
mărite de volum, datorită granuloamelor şi cazeumului, ulterior, apare
fibroza (suprarenalele scad în volum sau se atrofiază) şi calcificările,
evidente la 50% din cazuri. Tratamentul tuberculostatic nu restabileşte
funcţia normală a suprarenalelor afectate.
Tumori: Metastazele suprarenale pot determina insuficienţă CSR
manifestă la aproximativ 20% din cazuri. Procentul mic este explicat de
faptul că manifestările clinice apar la o lezare a ţesutului adrenal de peste
90%.
Hemoragia suprarenală: Infarctizarea bilaterală a suprarenalelor,
indusă de o hemoragie sau de tromboza venelor suprarenale, poate surveni
la pacienţii aflaţi în stare critică, fiind favorizată de diverse coagulopatii,
trombocitopenia indusă de heparină, sau de sindromul antifosfolipidic.
Sindromul Waterhouse-Friderichsen defineşte o hemoragie acută
suprarenală, apărută în cadrul şocului septic determinat cel mai frecvent la
copii de infecţia cu Neisseria meningitides.
Sindromul adrenogenital congenital reprezintă cea mai frecventă
cauză de insuficienţă CSR la copil. Cuprinde un grup de afecţiuni autozomal
recesive, determinate de deficitul unor enzime implicate în sinteza
cortizolului.
Fiziopatologie
Manifestările clinice de insuficienţă CSR apar cand se pierde cel puţin
90% din ţesutul funcţional al ambelor glande CSR. În boala Addison sunt
afectate toate cele trei zone ale cortexului.
În insuficienţa CSR de cauză autoimună sau infecţioasă, tabloul clinic se
instalează lent. Distrugerea bruscă a ţesutului CSR (hemoragie) determină
insuficienţă CSR cu debut rapid, acut.
1. Deficitul secreţiei de glucocorticoizi:
În stadiile iniţiale, asimptomatice, ale insuficienţei CSR cronice (când se
depistează deja anticorpii anti 21-hidroxilază în ser), secreţia de cortizol,
renină şi ACTH este încă păstrată. Dar, rezerva secretorie a CSR este
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scăzută şi, cu toate că secreţia bazală este normală, răspunsul CSR la stress
(infecţie, traumatism, intervenţie chirurgicală) este inadecvat. Astfel că, în
acest stadiu, chiar un stress minor poate precipita o insuficienţă CSR acută.
Totodată, în această etapă, scade treptat secreţia de aldosteron.
Pe măsură ce scade şi secreţia bazală de cortizol, se instalează tabloul
clinic caracteristic.
Scăderea secreţiei de cortizol stimulează prin mecanism de feed-back
negativ secreţia de CRH şi peptide derivate din molecula de POMC (ACTH
şi MSH) (Fig.15). Creşterea sintezei de MSH determină melanodermia
caracteristică.

Fig. 15. Fiziopatologia insuficienţei CSR, consecinţele
deficitului de cortizol
2. Deficitul secreţiei de mineralocorticoizi:
Scăderea secreţiei de mineralocorticoizi determină eliminarea renală a
Na+ şi retenţie de K+. Pierderea renală de Na+ stimulează eliberarea reninei
de la nivelul celulelor juxtaglomerulare, activarea SRAA şi producerea de
angiotensină II (Fig. 16). Retenţia de K+ şi angiotensină II stimulează zona
glomerulară pentru a sintetiza mai mult aldosteron, stimulare ineficientă, din
cauza distrugerii ţesutului suprarenal.
Scăderea cortizolemiei şi aldosteronului induce pierdere de apă şi sare.
Apare hipovolemie, hiposodemie, hiporeactivitate a musculaturii arteriolare
la catecolamine, cu apariţia hipotensiunii arteriale. Concomitent apare
sindromul de deshidratare. Secundar creşte secreţia de ADH, care induce
eliminarea tardivă a apei ingerate în cursul zilei (opsiurie).
236

Fig. 16. Fiziopatologia insuficienţei CSR, consecinţele
deficitului de aldosteron
Tablou clinic
Debutul insuficienţei CSR este insidios. Simptomatologia depinde de
rata şi gradul distrugerii ţesutului glandular, precum şi de factorii externi
care pot precipita o insuficienţă CSR acută.
Pacienţii prezintă semne şi simptome ale deficitului de glucocorticoizi,
mineralocorticoizi şi androgeni suprarenali.
În perioada de stare apar simptome care alcătuiesc tabloul clasic al bolii
Addison:
astenie, adinamie;
melanodermie;
hipotensiune arterială;
sindrom digestiv.
1. Astenia fizică şi psihică este determinată în principal de scăderea
secreţiei de cortizol, la care contribuie şi deficitul de androgeni.
Iniţial, are caracter vesperal (se accentuează spre seară), ulterior devine
permanentă. Adinamia este realizată prin diminuarea forţei musculare
datorită tulburărilor trofice şi metabolice induse de hipocortizolism. Astenia
şi adinamia sunt deosebit de intense în fazele avansate de boală, astfel încât
bolnavul prezintă dificultate extremă în efectuarea celor mai mici mişcări
(vorbire, gesturi lente, dificile etc.).
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2. Melanodermia este un semn clinic frapant şi patognomonic.
Este generalizată pe tegumente şi mucoase. Se hiperpigmentează zonele
normal pigmentate (areole mamare, scrot, labii mari), linia albă abdominală,
interliniile palmare, zonele de fricţiune (coate, genunchi).
Nu se pigmentează pielea păroasă a capului, a plantelor, a palmelor şi
zonele de vitiligo. Se pigmentează mucoasele: bucală (gingii, mucoasa
jugală, palatină),
conjunctivală, vaginală, anorectală. La populaţiile
pigmentate etnic se ia în consideraţie accentuarea pigmentaţiei. Cicatricile
recente se pigmentează, nu și cele vechi. Melanodermia se poate asocia cu
leziuni de vitiligo, la cei cu forma autoimună a bolii. Tratamentul cu
corticosteroizi conduce la atenuarea hiperpigmentării.
3. Hipotensiunea arterială: maxima scade sub 80 mmHg, iar minima
sub 50 mmHg.
Se accentuează în ortostatism când pot să apară stări lipotimice. Se
adaugă puls mic, rapid, uneori aritmii. Apar modificări EKG (T aplatizat,
microvoltaj, P-Q şi QT alungite).
4. Manifestări digestive: apar în 90% din cazuri (fiind implicat atât
deficitul de cortizol, cât şi cel de mineralocorticoizi).
Se manifestă prin inapetenţă, scădere ponderală. În “criza addisoniană”
apare durere abdominală violentă (criză de tip solar), greaţă, vărsături,
diaree. Simptomele pot fi confundate cu abdomenul acut chirurgical.
Bolnavii prezintă “foame de sare”, crescându-şi instinctiv aportul de sare
în alimentaţie. Restricţia aportului de sare induce decompensarea bolii.
Pacienţii prezintă de obicei hipoaciditate gastrică. Uneori se poate asocia,
însă, ulcerul gastro-intestinal. Această asociere induce necesitatea evaluării
cu mult discernământ a simptomatologiei abdominale, mai ales în “criza
addisoniană”.
Pot apărea manifestări de hipoglicemie, agravate de stres (vărsături,
infecții, criza addisoniană). La pacienții cu diabet zaharat tip 1, se observă o
scădere a necesarului de insulină.
5. Tulburări neurologice si psihice:
Tulburările neuromotorii sunt reprezentate de: atrofie musculară, deficite
senzitive mixte, rar apar fenomene neurologice cu paralizie spastică sau
flască.
Tulburările neuropsihice includ: astenie, fatigabilitate, adinamie, latenţa
reacţiilor, iniţiativă dificilă sau abolită, depresie, anxietate. Activitatea
intelectuală este global diminuată.
Apar modificări ale percepţiei olfactive, auditive, vizuale, gustative.
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6. Aparatul urinar: apare oligurie, cu eliminare tardivă a apei
ingerate în cursul zilei (opsiurie).
7. Tulburări genitale:
la bărbaţi: astenie sexuală, scăderea sintezei de testosteron testicular,
tulburări de spermatogeneză;
la femei: tulburări de ciclu menstrual (spaniomenoree, amenoree),
frigiditate, depilare axilo-pubiană (prin deficit de androgeni suprarenalieni),
fertilitate diminuată.
Diagnosticul diferenţial al simptomelor majore include:
1.

Astenia se diferenţiază de: sindromul de malnutriţie, tumori maligne,
nefrita cu pierdere de sare, boli de colagen, afecţiuni hepatice, nevroze
(astenia este matinală, ameliorându-se în cursul zilei),
hiperparatiroidism, afecţiuni neurologice (miastenia gravis).
2. Anorexia trebuie diferenţiată de: boli sistemice, neoplasme, anorexia
nervoasă, etc.
3. Melanodermia se diferenţiază de melanodermia din: porfirinurie,
hemocromatoză, intoxicaţia cu metale grele, pelagra, anumite
medicamente care produc fotosensibilitate (sulfonamide, sulfoniluree,
fenotiazine, etc).
Importantă este diferenţierea de melanodermia constituţională.
4.
5.

Hipotensiunea arterială: alte cauze de hipotensiune (ex. medicație
hipotensoare) şi şoc hipovolemic (septic, cardiogenic, hipovolemie de
alte cauze).
Manifestări digestive: alte afecţiuni de cauză digestivă.
Examene de laborator

1. Determinări uzuale
Indiferent de tipul insuficienţei CSR (primară sau secundară),
hemograma relevă: anemie normocitară, neutropenie, eozinofilie și
limfocitoză, secundare insuficienței glucocorticoide (Tabel 10).
În insuficienţa CSR primară predomină:
− hiponatremia
− hiperpotasemia
− acidoza metabolică uşoară.
Hiponatremia se datorează atât deficitului mineralocorticoid și
glucocorticoid, cu pierderi urinare, cât și creșterii vasopresinei și
angiotensinei II, care afectează clearance-ul apei libere. Hiperpotasemia este
secundară deficienței aldosteronice și acidozei. În prezența vărsăturilor
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incoercibile, se constată hipokaliemie și alcaloză. Depleția volumetrică și
deshidratarea determină azotemie prin mecanism prerenal. În plus, se
decelează hipoglicemie, forme severe fiind caracteristice copiilor.
În insuficienţa CSR secundară (centrală), se remarcă:
− hiponatremie (datorită absenţei feedback-ului negativ exercitat de
glucocorticoizi asupra secreţiei de ADH şi datorită scăderii filtrării
glomerulare din hipocortizolism)
− K+ seric este normal
− rezerva alcalină este normală
Hiponatremia este iundusă de reducerea filtrației glomerulare, secundare
hipocortizolismului și de absența feedback-ului negativ specific al
cortizolului asupra arginin vasopresinei. Hipoglicemia severă este rară.
Tabelul 10. Examene de laborator uzuale în insuficienţa CSR
Parametru
Hemograma

Ionograma
sanguină
Ionograma
urinară
Glicemie
Lipidograma

Insuficienţa CSR primară
(boala Addison)
Anemie normocromă,
normocitară
Uneori anemie macrocitară (4%)
Neutropenie, limfocitoză,
eozinofilie
Na+ =↓
K+=↑
HCO3-= ↓ (acidoză metabolică)

Insuficienţa CSR
secundară (centrală)
Anemie normocromă,
normocitară
Neutropenie,
limfocitoză, eozinofilie

Na+= ↑
K+= ↓
Hipoglicemie
Hipocolesterolemie

Na+, K+= normale

Na+ , K+, HCO3-=
= normale în general,
uneori Na+ =↓

Hipoglicemie
Hipocolesterolemie

2. Determinări hormonale
Concentrația ACTH-ului plasmatic distinge insuficiența CSR primară de
cea secundară. Diagnosticul de insuficienţă CSR primară se bazează pe
valorile scăzute ale cortizolemiei, asociate cu valori crescute ale ACTH-ului
seric. Concentraţii scăzute ale ACTH-ului seric asociate unui
hipocortizolism sugerează etiologie secundară (centrală) a insuficienţei CSR
(Tabel 11).
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Tabelul 11. Determinări hormonale în insuficienţa CSR
Parametru

Cortizol seric bazal (8 a.m.)
Cortizol liber urinar
Aldosteron seric
Aldosteron liber urinar
Androgeni suprarenalieni
(DHEA, androstendionă)
ACTH
Activitatea reninei plasmatice
(ARP)

Insuficienţa CSR
primară
(boala Addison)
↓

Insuficienţa
CSR secundară
(centrală)
↓

↓

normal

↓

↓

↑
↑

↓
normală

3. Teste dinamice
În caz de suspiciune clinică, diagnosticul de insuficienţă CSR impune
confirmare prin determinări hormonale.
Dacă valoarea cortizolului bazal este < 3μg/dl, diagnosticul este cert şi nu
mai sunt necesare teste de stimulare.
Deseori valoarea cortizolului seric sau a cortizolului liber urinar se află la
limita inferioară a normalului, ceea ce nu poate infirma diagnosticul. În
aceste situaţii se impun teste dinamice, care să evalueze rezerva suprarenală
de cortizol.
a) Testul rapid de stimulare cu ACTH
Presupune administrarea intravenoasă sau intramusculară a 0,25 mg
ACTH de sinteză (Cosyntropin, Synachten), preparat care conţine primii 24
de aminoacizi ai moleculei de ACTH. Se determină cortiolul plasmatic
înainte şi la 30, respectiv 60 de minute de la administrarea ACTH.
Interpretarea testului:
-

răspuns normal: cortizolemia > 20 µg/dl (insuficienţa CSR este exclusă)
insuficienţa primară CSR: ţesutul CSR fiind distrus sau atrofiat, secreţia
de cortizol este scăzută. Secreţia de ACTH hipofizar este crescută, dar
ţesutul restant funcţional CSR este incapabil de a secreta mai mult
cortizol, chiar şi la administrarea exogenă de ACTH.
- în insuficienţa secundară (centrală) răspunsul la administrarea ACTH
poate fi de 2 tipuri:
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•

un deficit prelungit de ACTH determină atrofia zonelor fasciculată şi
reticulată, astfel că, administrarea unei singure doze de ACTH nu va
creşte secreţia de cortizol.
• în deficitul parţial de ACTH (în care valorile cortizolemiei şi ale
ACTH-ului plasmatic sunt cvasinormale), CSR nu se atrofiază şi
responsivitatea ţesutului CSR la administrarea ACTH rămâne
intactă. Totuşi, aceşti pacienţi nu prezintă creştere adecvată a
secreţiei de ACTH, respectiv de cortizol, în condiţii de stres.
b) Testul cu CRH
Se aplică pentru diferenţierea insuficienţei CSR secundare (de cauză
hipofizară) de forma terțiară (de cauză hipotalamică). În ambele forme,
valorile cortizolemiei bazale şi după administrarea CRH rămân scăzute. La
pacienţii cu insuficienţă CSR secundară, ACTH nu creşte după injectarea
CRH (celule corticotrope lezate, nefuncționale), în timp ce la cei cu leziunea
localizată la nivelul hipotalamusului, răspunsul ACTH-ul plasmatic este
accentuat și prelungit. Însă, din cauza dificultăților de interpretare a
rezultatelor, testul este rareori utilizat.
c)
Testul cu insulină
În suspiciunea de insuficiență CSR secundară, se poate aplica testul de
stimulare cu insulină, care evaluează funcționalitatea axului hipotalamohipofizo-CSR la neuroglicopenie, respectiv în condiții de hipoglicemie (<40
mg/dl). Se administrează insulină (0,10-0,15 U/kg corp), măsurându-se
cortizolul seric la interval de 30 de minute, timp de 120 minute. În mod
normal, cortizolul crește la 18-20 μg/dl (arată o rezervă adecvată de ACTH).
Testul trebuie efectuat cu precauție, fiind contraindicat pacienților vârstnici,
sau cu afecțiuni cardio-vasculare, cerebrovasculare, sau epilepsie.
4. Teste pentru stabilirea etiologiei
Anticorpii anti-corticosuprarenalieni (în special anti 21-hidroxilază)
sunt pozitivi la majoritatea pacienţilor cu insuficienţă CSR
autoimună;
CT abdominal: poate evidenţia hipertrofia glandelor suprarenale, cu
sau fără calcificări (în caz de infecţii, hemoragii, tumori maligne),
sau atrofia acestora (în forma autoimună);
Dacă se suspicionează etiologie tuberculoasă se fac teste
bacteriologice specifice, radiografie pulmonară, CT abdominal (care
evidențiază hiperplazie adrenală, calcificări).
Algoritmul de diagnostic în insuficienţa CSR este redat în figura 17.

242

Figura 17. Diagnosticul etapizat al insuficienţei CSR cronice
Evoluţie, prognostic
Insuficienţa CSR cronică are o evoluţie lentă, progresivă. În absenţa
tratamentului adecvat duce la exitus în 1-5 ani. Sunt descrise cazuri cu
evoluţie rapidă (câteva luni) sau lentă (10-20 ani), în special în suprarenalita
autoimună.
Prognosticul este agravat de frecvenţa crizelor acute de insuficienţă
CSR, de frecvenţa episoadelor hipoglicemice, de asocierea factorilor
precipitanţi (infecţii, traumatisme, intervenţii chirurgicale, etc.).
În condiţiile unui tratament corect, evoluţia este favorabilă, cu prognostic
bun “quo ad vitam”.
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Tratament
I. Profilactic:
Profilaxia crizelor addisoniene se realizează prin instruirea corectă a
bolnavului privind efectuarea tratamentului şi prin creşterea dozelor de
substituţie în condiţii de stres pentru organism (fizic, psihic, infecţios,
chirurgical, etc.).
II. Tratamentul cronic de substitutie
Tratamentul insuficienţei CSR cronice presupune terapie substitutivă
permanentă (toată viaţa) cu glucocorticoizi şi mineralcorticoizi.
1. Substituţia cu glucocorticoizi
Doza de substituţie corespunde secreţiei zilnice normale de cortizol, de
aproximativ 20-25 mg/24 h. Se administrează ţinându-se seama de ritmul
circadian al cortizolului (2/3 din doza dimineaţa + 1/3 din doză dupa-masă
la ora 16).
Tratamentul fiind substitutiv, nu se iau măsurile obişnuite corticoterapiei
(regimul alimentar este normo-sodat, uneori se recomandă suplimentarea cu
sare).
Dacă bolnavul are ulcer gastric asociat, se asociază medicaţie antiulceroasă.
Preparatele administrate în practică sunt reprezentate de:
Hidrocortizon (glucocorticoid natural), reprezintă tratamentul
substitutiv de elecţie. Se administrează per os 20-25 mg/zi, divizat în
2 doze (15-20 mg dimineaţa, după micul dejun şi 5 mg dupăamiaza).
Prednison: 5-7,5 mg/zi (divizat în 1-2 doze).
Monitorizarea tratamentului se efectuează la intervale de 6-12 luni, prin:
- date clinice: stare generală, greutate, TA, regresia melanodermiei, apetit
- date biologice: glicemie. Determinarea cortizolului plasmatic şi a
ACTH-ului seric nu reprezintă markeri utili ai terapiei cu glucocorticoizi.
Administrarea unor doze insuficiente de glucocorticoid poate determina
alterarea stării generale, astenie, greaţă, inapetenţă, mialgii, scădere
ponderală, accentuarea melanodermiei, redoare articulară, existând risc fatal
în cazul unei afecţiuni intercurente (precipitarea unei crize addisoniene).
Efectele adverse sunt rare (cu excepţia gastritei), având în vedere dozele
mici administrate. Supradozarea cu glucocorticoizi poate determina creştere
ponderală sau aspect cushingoid, cu: facies pletoric, obezitate centripetă,
HTA, hiperglicemie, insomnii.
În situaţii de stres (infecţii, suprasolicitări fizice, psihice, intervenţii
chirurgicale, etc.) dozele trebuiesc crescute. Datorită variabilităţii mari a
secreţiei de cortizol la populaţia sănătoasă, în condiţii de stres, este dificil de
apreciat necesarul de cortizol al unui pacient cu boală Addison, în situaţii
similare.
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Doza se dublează sau se triplează în stres minor (infecţii virale, infecţii
de căi respiratorii superioare, febră). Nu este necesară ajustarea dozei de
mineralocorticoid. Dacă pacientul prezintă vărsături care împiedică
administrarea medicaţiei orale, se administrează hidrocortizon parenteral de
urgenţă. În intervenţii chirurgicale minore (care necesită anestezie locală) se
administrează 50-100 mg hemisuccinat de hidrocortizon (HHC). Stresul
major (intervenţii chirurgicale care necesită anestezie generală, infarct
miocardic acut, traumatisme) impune administrarea HHC 50-75 mg i.v. la 68 ore, sau 0,18 mg/kg/h în perfuzie continuă în timpul intervenţiei şi imediat
postoperator. În funcţie de starea generală, dozele se scad treptat (cu 2030%/zi) pe măsură ce afecţiunea se ameliorează
În cazul diagnosticării concomitente a insuficienţei CSR cronice şi
hipotiroidiei autoimune (sindrom poliglandular autoimun tip 2), se iniţiază
tratamentul de substituţie cu glucocorticoizi, apoi la interval de câteva zile
se va iniţia şi terapia cu levotiroxină. În caz contrar, tratamentul cu
levotiroxină poate precipita o criză addisoniană prin două mecanisme. Pe de
o parte, hipotiroidia scade clearance-ul cortizolului, iar tratamentul cu
levotiroxină îl va accelera, scăzând şi mai mult cortizolemia. Pe de altă
parte, hipotiroidia scade rata metabolică şi necesarul de cortizol, iar
levotiroxina administrată va creşte necesarul care nu poate fi asigurat de
suprarenalele afectate.
2. Substituţia cu mineralocorticoizi
Tratamentul cu mineralocorticoizi previne pierderea renală de sodiu şi
apă, depleţia volumului intravascular şi hiperpotasemia.
Preparatul cel mai des utilizat este 9α-fluorocortizol (fludrocortisone,
Astonin), p.o. în doze de 0,05 – 0,1 mg/zi, administrat dimineaţa.
Ajustarea dozelor de fludrocortizon se bazează pe:
- date clinice: greutate, TA (în clinostatism şi ortostatism)
- date biologice: ionograma sanguină (Na+, K+), ARP
O doză insuficientă de mineralocorticoid va determina hipotensiune
ortostatică şi creşterea ARP, dozele excesive inducând contrariul (retenţie
hidro-salină şi creştere ponderală bruscă de 1-2 kg, hipertensiune arterială,
edeme, scăderea ARP, hipopotasemie).
III. Tratamentul igieno-dietetic:
regimul alimentar trebuie suplimentat cu sare; dacă se interzice
administrarea sării, bolnavul se decompensează;
se reduce aportul de K+ (carne, mazăre, nuci, cacao, cafea, mezeluri cu
sânge);
se impune evitarea eforturilor fizice şi psihice, evitarea expunerii la frig;
este necesară instruirea bolnavului privind efectuarea corectă a
tratamentului.
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3. Tratamentul de substituţie cu androgeni suprarenali
Deficitul de androgeni suprarenalieni este mai evident la femei, datorită
conservării secreţiei de androgeni gonadali la bărbaţi. DHEA contribuie la
menţinerea "stării de bine", a densităţii minerale osoase şi compoziţiei
corporale, a nivelului de energie, are efecte antidepresive şi proprietăţi
imunomodulatoare. Unele studii susţin că administrarea DHEA la femei
(cazuri selecționate), 25-50 mg/zi p.o., în doză unică, matinală, sunt
benefice. Efectele adverse includ: acnee, hirsutism, alopecie, prurit
tegumentar.
VI.3.2. Insuficiența corticosuprarenaliană secundară
(de cauză hipofizară)
Etiologie
Insuficiența CSR secundară, mai frecventă decât cea primară, poate
apărea în diverse situații, caracterizate prin compromiterea secreției de
ACTH. Deficitul de hormon adrenocorticotrop poate fi izolat sau asociat cu
insuficiența altor tropi hipofizari. Insuficiența CSR terțiară, apare în anumite
afecțiuni la nivelul hipotalamusului, interferând cu secreția de CRH, arginin
vasopresină sau ambele.
Cea mai frecventă cauză a formelor secundare și terțiare este
reprezentată de corticoterapie. Aceasta inhibă axul hipotalamo-hipofizoCSR, determinând atrofie corticală secundară, care poate dura până la un an
după sistarea tratamentului.
Cele mai frecvente cauze de secreţie insuficientă de ACTH sunt
reprezentate de:
− corticoterapia
− întreruperea bruscă a corticoterapiei (sevraj inadecvat)
− postoperator după adenomectomia unui adenom hipofizar secretant
de ACTH (boala Cushing)
− postoperator după orice intervenţie chirurgicală asupra hipofizei
− radioterapie (pentru tumori hipofizare)
− tumori hipofizare cu efect compresiv asupra celulelor bazofile
secretante de ACTH
− apoplexie hipofizară
− necroza hipofizară postpartum (sindrom Sheehan)
− afecţiuni infiltrative (granulocitoză, sarcoidoză, etc)
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Fiziopatologie
Patogenia insuficienţei CSR secundare diferă de forma primară, întrucât
deficitul de ACTH afectează în special secreţia de cortizol şi androgeni
suprarenali.
Iniţial, nivelul bazal secretor al ACTH-ului este păstrat, situaţie în care şi
nivelul plasmatic al cortizolului bazal este în limite normale. Însă, în
condiţii de stres, secreţia de ACTH şi cortizol nu pot fi stimulate.
O dată cu progresia insuficienţei (ex. extensia progresivă a unei tumori
hipofizare), nivelul bazal de secreţie al ACTH scade, astfel că, în timp, se
produce atrofierea zonelor reticulată şi fasciculată ale CSR, cu scăderea
secreţiei de cortizol. În acest stadiu, se remarcă atât lipsa de răspuns a
ACTH-ului la stres, cât şi incapacitatea glandei CSR atrofiate de a răspunde
la administrarea unei singure doze de ACTH (testul cu Synachten).
Consecinţele deficitului de glucocorticoizi sunt similare cu cele descrise
la insuficienţa CSR primară. Funcţionalitatea zonei glomerulare este
păstrată, secreţia de aldosteron (reglată prin SRAA) fiind normală.
Tablou clinic
În general, tabloul clinic al insuficienţei CSR centrale se instalează lent,
insidios. Un debut acut poate fi semnalat în cazul apoplexiei hipofizare
(infarct hemoragic al unei tumori hipofizare).
Simptomele şi semnele insuficienţei secundare cronice sunt relativ similare
cu cele descrise la forma primară, cu 2 excepţii:
melanodermia caracteristică sindromului Addison lipseşte (secreţia
de ACTH şi β-LPH este scazută)
manifestările clinice ale deficitului de mineralocorticoizi lipsesc
(deshidratarea, hiperpotasemia, depleţia de volum). De asemenea,
hipotensiunea este mai puţin severă.
Examenul de laborator: a fost detaliat în cadrul insuficienţei CSR
primare.
Examene imagistice: RMN hipofizar poate evidenţia leziunea
(tumoră hipofizară).
Tratamentul este similar cu cel descris la insuficienţa CSR primară,
cu excepţia substituţiei cu mineralocorticoizi care nu se administrează.
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VI.3.3. Insuficiența corticosuprarenală acută
(„criza addisoniană”)
Insuficienţa CSR acută reprezintă o urgenţă medicală, care impune
diagnostic şi tratament imediat. Factorii precipitanţi ai crizei addisoniene, la
un pacient cunoscut cu insuficienţă CSR cronică, sunt numeroşi: vărsături,
diaree, intervenţii chirurgicale, infarct miocardic acut, traumatisme, infecţii,
hipoglicemia la pacienţii diabetici, întreruperea tratamentului cu
glucocorticoizi, accidente vasculare cerebrale, etc.
Insuficiența CSR acută poate apărea la pacienți cu:
insuficienţă CSR primară sau secundară, nediagnosticată, expuşi
unui stres (infecţii, traumatisme, intervenţii chirurgicale);
insuficienţă CSR diagnosticată, tratată substitutiv, dar la care nu s-a
crescut doza de glucocorticoid în cursul unui stres;
postsuprarenalectomie, pentru tumoră CSR secretantă de cortizol
(sindrom Cushing), care nu au fost substituiţi postoperator cu
glucocosticoizi;
hiperplazie congenitală suprarenaliană, forma cu pierdere de sare
(deficit total de 21-OH);
hemoragie la nivelul suprarenalei (în cursul unei septicemii,
tratament cu anticoagulante, coagulopatii);
apoplexie hipofizară;
suspendarea bruscă a corticoterapiei (iatrogenă).
Sindromul Waterhouse -Friederichsen este consecinţa unei septicemii
fudroaiante (care determină hemoragie sau tromboză în ambele suprarenale
cu necroza glandei), dezvoltate pe teren predispus: copii, hipertensivi,
sarcină, epilepsie, electroşoc, tratament anticoagulant etc.
Infecţiile pot fi de cauze variate, cea mai frecventă fiind septicemia cu
meningococ (80%), dar şi cu stafilococ, streptococ, piocianic.
Tabloul clinic este grav, instalat brusc cu: tahipnee, tahicardie, colaps,
febră, dureri abdominale violente, greaţă, vărsături, diaree, peteşii
tegumentare, sufuziuni hemoragice mucoase. În final apare colaps,
hipotermie, comă (aproape în totalitate ireversibilă).
În criza addisoniană, episodul acut este precedat de accentuarea bruscă
şi intensă a simptomatologiei existente (accentuarea melanodermiei în cazul
formei primare, a deshidratării, scădere ponderală rapidă, prostraţie,
prăbuşire tensională, anorexie severă).
Tabloul clinic cuprinde: dispnee, puls rapid, filiform; greaţă, diaree,
vărsături, dureri abdominale cu caracter de pseudoabdomen acut, febră
(datorită insuficienţei CSR per se, sau infecţiei care a precipitat
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decompensarea), crampe musculare; absenţa setei, oligurie, anurie.
Tensiunea arterială se prabuşeşte, apare şocul hipovolemic.
Dacă nu se intervine terapeutic bolnavul moare prin insuficienţă
circulatorie acută.
Examenul de laborator: hiponatremia, hiperpotasemia, limfocitoza,
eozinofilia sugerează diagnosticul de insuficienţă acută CSR. Diagnosticul
hormonal este similar cu cel descris la insuficienţa cronică.
Tratamentul: trebuie instituit rapid şi energic.
Se urmăreşte reechilibrare hidro-electrolitică, metabolică, hormonală şi
tratamentul factorilor precipitanţi.
Se administrează tratament perfuzabil cu soluţii cloruro-sodice şi
glucozate, alternativ.
Dacă hipoglicemia este severă se administrează iniţial glucoză
hipertonă intravenos.
1. Măsuri de urgenţă:
Soluţii perfuzabile: 2-3 l de ser fiziologic, alternând cu soluţie de
glucoză 5%, sub monitorizare permanentă pentru evitarea
supraîncărcării cu lichide.
Hemisuccinat de hidrocortizon (HHC): se administrează iniţial 100
mg i.v. în bolus, apoi la fiecare 6 ore (în primele 24 h);
2. Măsuri terapeutice după stabilizarea pacientului:
Dacă evoluţia pacientului, sub tratament perfuzabil, este favorabilă,
doza de HHC poate fi redusă la 50 mg la fiecare 6 ore administrate
în ziua a 2-a, apoi scăzută treptat şi înlocuită cu preparate orale din
ziua 4-5. Dacă există comorbidităţi severe, se menţine doza de 50100 mg la 6 ore până la stabilizare.
Tratamentul cu mineralocorticoizi (fludrocortizon 0,1 mg/zi) se
administrează la pacienţii cu insuficienţă CSR primară, când doza de
HHC a ajuns la 50-60 mg/zi (întrucât dozele mari de glucocorticoizi
au şi efect mineralocorticoid). Pacienţii cu insuficienţă CSR acută
centrală nu necesită tratament cu mineralocorticoizi.
După depăşirea fazei acute se trece la tratamentul substitutiv obişnuit.
Concomitent se tratează factoul precipitant al decompensării
(antibioterapie în infecţii, plasmă sau sânge în hemoragii, etc).
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VI.4. Corticoterapia
Corticoterapia se referă la tratamentul cu glucocorticoizi (GC), în scopul
obţinerii unor efecte farmacodinamice (nu fiziologice): acţiune
antiinflamatorie, efect imunosupresiv, stimularea surfactantului, scăderea
edemului inflamator, protecţie faţă de stres etc.
În tratamentul de substituţie, GC se administrează pentru obţinerea
efectelor fiziologice (nu reprezintă corticoterapie).
Preparate:
Tratamentul se face cu GC de sinteză, nu naturali (de ex. cortizol,
cortizon, administrați ca tratament de substituție în insuficiența cronică
CSR).
Aprecierea duratei de acţiune a preparatelor cortizonice se face prin
intermediul duratei de inhibiţie a axului hipotalamo-hipofizo-CSR (Tabel
12).
Tabelul 12. Clasificarea GC de sinteză în funcţie de durata de acţiune
Durata de acţiune
Scurtă
(24-36 h)
Medie
(48 de ore)
Lungă
(>48 de ore)

Timp de injumătăţire
Preparat
2-3 h
Hidrocortizon
Metilprednisolon
Prednisolon
Prednison
3-5 h
Triamcinolon
5-7 h

Betametazon
Dexametazon

Dacă nu se utilizează unul din preparatele standard (Prednison,
Prednisolon), se folosesc dozele echivalente:
5 mg Prednison = 4 mg Metilprednisolon, Triamcinolon = 0,75 mg
Dexametazonă
Particularităţi ale GC sintetici, faţă de cei naturali:
Un GC de sinteză se caracterizează prin:
• activitatea antiinflamatorie (acţiune glucocorticoidă)
• activitate mineralocorticoidă (retenţia de sare)
• inhibarea axului hipotalamo-hipofizo-SR
Efectele antiinflamatorii pot fi disociate de efectele asupra echilibrului
hidroelectrolitic, dar nu pot fi disociate de efectele metabolice.
250

Efectul de inhibiţie a axului hipotalamo-hipofizar este direct
proporţional cu efectul antiinflamator.
Steroizii sintetici au efecte glucocorticoide şi mineralocorticoide,
punctul de reper fiind cortizolul (rata de secreţie: 20-25 mg/zi, maxim
dimineaţa) (Tabel 13).
Tabelul 13. Intensitatea acţiunii GC apreciată în funcţie de cea a cortizolului
Steroid
Cortizol
Prednison,
Prednisolon
Metilprednisolon
Dexametazona
Triamcinolon
Aldosteron
Fludrocortizon

Activitate
Activitate
glucocorticoidă mineralocorticoidă
1
4

1
0,75

5
25
5
0,1
10

0,5
400
125

Inhibarea
axului
hipotalamohipofizo- SR
1
4
4
17
4
10

Principiile corticoterapiei:
1. Doza administrată:
În prezent, sunt recomandaţi corticoizii cu durată scurtă de acţiune,
pentru că sunt cel mai uşor de manevrat, iar rata activităţii
antiinflamatorii/efecte adverse este cea mai acceptabilă.
Doza de atac se stabilește în funcție de afecțiune, stadiul și faza bolii
(acută sau cronică).
Pentru obţinerea cât mai rapidă a unui răspuns terapeutic, iniţial se
administrează 3 doze zilnice egale.
Odată cu ameliorarea tabloului clinic, dozele se vor scădea progresiv: iniţial
doza de seară, apoi doza de prânz, doza de întreţinere (doza minimă
eficientă) administrându-se dimineaăa.
Regula corticoterapiei este: doza prescrisă = doza minimă eficientă.
Ajustarea dozei, preferabil în sensul diminuării, se va face permanent.
2. Principii de sevraj
La obţinerea remisiunii, dozele se reduc treptat (începând cu cea de
seară), administrând ulterior corticosteroidul în priză unică dimineaţa. Dacă
remisiunea se menţine, doza zilnică se va scădea progresiv. Sevrajul se va
face strict individualizat.
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Când simptomatologia diminuă se vor scădea dozele de prednison cu 5
mg/săptămână (sau echivalentul). Când doza zilnică administrată ajunge la
echivalentul a 30 mg prednison, se poate trece la administrarea de tip
alternativ, cu o zi pauză, ceea ce scade riscul inhibiţiei axului hipotalamohipofizo-CSR şi pe cel al efectelor adverse. Acest fel de administrare va fi
instituit după o perioadă cât mai scurtă de corticoterapie zilnică, în care s-a
obţinut controlul simptomatologiei inflamatorii.
Schema alternantă nu se aplică la toţi pacienţii, ci individualizat. În
administrarea alternantă se preferă corticoizii cu durată scurtă de acţiune.
Baza acestei scheme este faptul că efectele antiinflamatoare persistă mai
mult decât cele metabolice nedorite. Trecerea la regim alternativ se face prin
reducerea, în ziua considerată liberă, a dozei zilnice la jumătate; ziua
următoare va fi cu doză dublă. Ziua următoare („liberă”) va necesita o doză
mai mică, scăzută progresiv până în momentul când nu se vor mai
administra corticoizi în zilele „libere”. Se va suplimenta cu AINS în aceste
zile.
Exemplu:
Doza zilnică: 30 mg prednison
Ziua I: 60 mg, ziua II: 25 mg, ziua III: 60mg, ziua IV: 20 mg, ziua V: 60
mg, ziua VI: 10mg, ziua VII: 10 mg, ziua VIII:60 mg, ziua IX: 0 mg
Apoi din ziua X, se scad dozele cu 5 mg/săptămână.
La scăderea dozelor de GC, când se ajunge la doze minime, prima se
restabileşte secreţia bazală de CRH, apoi de ACTH. În etapa următoare,
secreţia de ACTH îşi recapătă ritmul nictemeral, ultima se restabileşte
steroidogeneza; întregul proces durează 6-9 luni.
Dacă în timpul sevrajului apar semne de insuficienţă CSR sau
exacerbarea bolii de bază, nu se continuă sevrajul ci se cresc dozele de GC,
până la remiterea simptomatologiei.
Complicatii endocrine ale corticoterapiei
1. Insuficienţa CSR
Reprezintă cea mai importantă complicaţie.
Apariţia insuficienţei CSR iatrogene depinde de: preparat, doză, durata
tratamentului, factori individuali (rata metabolizării hepatice).
GC de sinteză inhibă axul hipotalamo-hipofizo-CSR. Iniţial scade secreţia
de CRH, respectiv de ACTH, determinând în primele stadii, afectarea
funcţională a CSR: pierderea capacităţii secretorii pentru cortizolul endogen.
În timp, apare leziunea organică: atrofia zonei fasciculate şi a zonei
reticulate (Figura 18).
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Fig. 18. Inhibarea axului hipotalamo-hipofizo-CSR de către GC exogeni
În general, se consideră că inhibarea axului hipotalamo-hipofizo-CSR
apare la doze de peste 20 mg prednison/zi (sau echivalentul dozei în alte
preparate), administrate mai mult de 3 săptămâni, sau în cazul administrării
greşite: preparate cu durată de acţiune lungă, cu eliberare lentă (depot), ori
doze mari de GC administrate seara.
Tabloul clinic este nespecific: astenie severă, hipotensiune ortostatică,
rezistenţă scăzută la stres, stări depresive, greaţă, anorexie, alterarea stării
generale, chiar „moarte subită”.
În consecinţă, alegerea unui preparat cortizonic trebuie să ia în consideraţie:
minimum de doză şi durată a terapiei care produc supresia axului
hipotalamo-hipofizo-adrenal
timpul necesar refacerii axului hipotalamo-hipofizo-adrenal după
întreruperea terapiei.
2. Sindromul Cushing iatrogen (hipercorticism exogen)
Depinde de: preparat, doză, durata tratamentului (peste 3 săptămâni),
factori individuali.
Tabloul clinic şi metabolic este similar cu cel al sindromului Cushing
endogen, cu câteva excepţii. În realitate, mulţi pacienţi care urmează
tratament îndelungat cu doze mari de GC, prezintă un tablou clinic mai
sever decât pacienţii cu hipercortizolism endogen (dozele de GC produc un
hipercortizolism mai sever comparativ cu secreţia endogenă de cortizol din
sindromul Cushing).
253

Manifestări clinice mai frecvente în sindromul Cushing iatrogen faţă de
cel endogen sunt reprezentate de: osteoporoză, agravarea glaucomului
preexistent, catarcată posterioară subcapsulară, hipertensiune intracraniană
benignă, necroză aseptică de cap femural sau cap humeral, pancreatită,
paniculită, miopatie, tulburări psihice, scăderea rezistenţei la infecţii.
Alte efecte adverse ale corticoterapiei cronice includ:
diabetul zaharat
hipertensiunea arterială
ulcerul peptic, gastrita sau esofagita
tulburări psihice, depresie
hipercoagulabilitate, accidente tromboembolice
alterarea creşterii în înălţime (la copil)
pancreatita acută
hipercolesterolemie
acţiune de tip mineralocorticoid: retenţie hidrosalină şi depleţie de potasiu,
edeme, HTA
atrofie subcutanată şi cutanată la injectarea intradermică; în
administrarea topică oculară- ulcere corneene
Prevenirea complicaţiilor corticoterapiei
1. Minimalizarea efectelor de inhibiţie a axului hipotalamo-hipofizoCSR
- utilizarea unor preparate cu durată de acţiune scurtă
- schema dozelor alternante
2. Profilaxia complicaţiilor
- Profilaxia ulcerului gastroduodenal: administrarea medicamentelor
după ingestia alimentară, antiacide
- Profilaxia HTA: regim hiposodat, uneori suplimentarea cu K+,
tratament antihipertensiv
- Profilaxia osteoporozei: activitate fizică, administrarea de preparate
de calciu și vit. D, bisfosfonaţi
- Profilaxia glaucomului: tratament şi monitorizare oftalmologică
- Profilaxia diabetului zaharat: regim alimentar hipoglucidic, ajustarea
tratamentului
- Evitarea infecţiilor: igienă personală, tratament (antimicotic)
- Profilaxia complicaţiilor metabolice: regim hipocaloric şi bogat în
proteine
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VI.5. Medulosuprarenala
Medulosuprarenala (MSR)
reprezintă partea centrală a glandei
suprarenale.
Morfologic este un ganglion vegetativ simpatic și face parte din
componenta periferică a sistemului catecolaminergic periferic.
Are origine neuroectodermală.
Este formată din celule cromafine – feocromocite, care secretă
catecolamine.

Fig. 19. Structura suprarenalei
Sursa: http://www.corpul-uman.com/2011/01/glandele-suprarenaleatlasul-corpului-uman.html
Hormonii MSR sunt reprezentați
noradrenalina (norepinefrina) și dopamina.

de:

adrenalina

(epinefrina),

Biosinteza catecolaminelor
Biosinteza adrenalinei porneşte de la tirozină şi are loc în patru etape,
fiecare etapă fiind catalizată de o enzimă diferită dintre care prima - tirozin
hidroxilază - reglează rata sintezei.
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Prima etapă: conversia tirozinei la dihidroxifenilalanina (DOPA)
este catalizată de tirozinhidroxilază.
A doua etapă: conversia rapidă a DOPA în dopamină sub acţiunea
dopadecarboxilazei.
A treia etapă: transformarea dopaminei în noradrenalină catalizată de
enzima dopamin-β-hidroxilază.
A patra etapă: noradrenalina este convertită în adrenalină de către
PNMT (feniletanolamin-N-metil-transferaza), enzimă activată de
către cortizol.
–

Primele trei etape se desfăşoară şi la nivelul neuronului
simpatic, ultima are loc aproape exclusiv în feocromocit.

–

Eliberarea adrenalinei se face prin exocitoza conţinutului
granulelor în care hormonul este stocat, declanşată de
influxul nervos, cu mediaţia acetilcolinei şi a receptorilor
nicotinici, în prezenţa ATP, Ca2+ şi Mg2+.

Fig. 20. Sinteza catecolaminelor
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Acțiunea catecolaminelor
Catecolaminele acționează asupra țesuturilor ținta prin legarea de
receptorii membranari. Acești receptori se clasifică în mai multe clase ( α(α1 si α2) și β ( β1,2,3), în funcție de efectele fiziologice induse.
Efectele hemodinamice ale catecolaminelor se manifestă doar la
concentrații mari ale catecolaminelor circulante.
Tabelul 14. Efectele catecolaminelor asupra unor organe și țesuturi
Organ sau tesut
Cord
Vase sanguine
Rinichi
Intestin
Pancreas
Ficat
Tesut adipos
Piele
Bronsiole
Uter

Tip de receptor
Efecte
β1
↑ contractilitatea
↑ frecvența cardiacă
α
Vasoconstricție
β2
Vasodilatație
β2
↑ Eliberarea reninei
↓ Eliminarea Na și filtrarea
glomerulară
β
↓ Motilitatea și
↑tonusul sfincterelor
α
↓Scade eliminarea de insulină și
β
glucagon
↑Eliminarea de insulină și glucagon
α β
↑ Glicogenoliza
β
↑Lipoliza
β
↑ Sudorația
β2
Bronhodilatație
α
Constricție
β
Dilatație

VI.5.1. Feocromocitomul
Definiție: Feocromocitomul este o tumoră secretantă de catecolamine
(epinefrina-adrenalină, norepinefrină-noradrenalină, uneori dopamină) ce
provine din celulele cromafile ale medulosuprarenalei.
Tumorile secretante de catecolamine se găsesc în cele mai multe cazuri la nivelul
glandelor suprarenale (85% feocromocitoame), dar pot lua naştere şi din ţesutul
cromafin extraadrenal (pe lanţul ganglionar simpatic) (15% din cazuri) şi atunci
poartă numele de paraganglioame. Majoritatea cazurilor sunt sporadice dar există şi
cazuri familiale. Este malign în circa 10 % din cazuri.

Epidemiologie: 2-8 cazuri la 100.000,
0,1% din hipertensivi au feocromocitom,
Raport F/B aproape egal, (usor mai frecvant la femei).
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Clasificare si etiologie:
A. Forma sporadică – tumoră solidă, unilaterală în 90% din cazuri
(mai frecvent în dreapta).
- Mai puțin de 10% dintre cazuri au forme
maligne, aspect ce poate fi depistat fie
intaoperator datorită prezenței metastazelor
sau a caracterului infiltrativ sau pe baza
evoluției postoperatorii
(recurențe locale, metastaze)
B. Forma familială – apare în aproximativ 10% din cazuri, singur sau
în asociere cu alte elemente; are o transmitere autosomal dominantă .
– sindroamele MEN 2 (gena RET)
– sdr. sindromul von Hippel–Lindau (gena VHL)
– boala Von Recklinghausen (neurofibromatoză) (gena NF1)
– paragangliomul familial (genelor din familia succinat
dehidrogenazei: SDHB şi SDHD)
– Altele: scleroza tuberoasă, sindromul Sturge-Weber, ataxiatelangiectazie, triada Carney (feocromocitom, leiomiom
gastric, condrom pulmonar).
Fiziopatologie:
Ca urmare a excesului de catecolamine, expresia clinică a
feocromocitomului se traduce prin manifestari vasculare (hipertensiune),
cardiace (tahicardie), metabolice (hiperglicemie, lipoliza). Efectele
cardiovasculare sunt cele mai puternice și apar ca urmare a acțiunii
catecolaminelor la nivelul receptorilor α si β1 (α- vasoconstrictie și β1creșterea contracțilități și a frecvenței cardiace).
Manifestarile clinice ale feocromocitoamelor depind de mai mulți factori:
- Tipul de secreţie a tumorii:
● secreție de norepinefrină (noradrenalină)
efecte alfa-constrictoare
hipertensiune
● secreție de epinefrină (adrenalină
efecte beta, vasodilatatoare
hipotensiune
● secreție predominant de dopamină
tensiunea arterială poate fi
normală
- Dimensiunea tumorii:
● tumorile mici: tumorile mici eliberează catecolamine active,
nemetabolizate , în special adrenalina
● tumorile mari (>50 g): eliberează produșii de degradare ai
catecolaminelor
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Tabloul clinic
1/3 din cazuri sunt diagnosticate postmortem (aritmii, infarct miocardic,
AVC).
Tabloul clasic cuprinde triada de simptome: hipertensiune, transpirații
și cefalee.
- Hipertensiunea arterială este elemental cardinal, uneori inconstantă,
in general continuă, și cu manifestari paroxistice:
- episoade bruște de hipertensiune ce pot fi asociate cu o creștere bruscă
a catecolaminelor plasmatice;
- uneori se notează factori declanșatori ai crizei: efort fizic,
compresiune abdominală, intervenții chirurgicale, mese copioase, consumul
alimentelor bogate în tiramină, anumite medicamente (inhibitori MAO,
antidepresive triciclice, simpaticomimetice, glucagon, opioide etc.);
- valorile tensiunii sunt foarte mari în criza, uneori depașind
posibilitatile obișnuite de măsurare;
Cefaleea este un semn comun, aproximativ 80% din cazuri. Este intensă
și cu localizare fronto occipitală.
Tahicardia: severă, cu valori mari, cu apariția uneori a tahiaritmiilor;
Transpirațiile: generalizate, profuze.
Alte manifestări: - paloare, uneori flush-uri
- dureri pectorale, abdominale
- tremurături
- anxietate marcată
Frecvența paroxismelor variază de la câteva ori pe zi până la o dată la
câteva luni și crește ca frecvența în timp. Durata paroxismelor variază de la
minute până la câteva ore. Simptomele debutează brusc și dispar treptat.
Sfârşitul crizei paroxistice este însoțit de o senzație de epuizare, congestie
tegumentară, bradicardie reflexă, hipotensiune (vasodilatație), poliurie;
Criza paroxistică apare doar la 50% din pacienți; restul prezintă HTA
severă, refractară la tratamentul antihipertensiv convenƫional; răspunde la
tratamentul cu α-blocante. În caz de evoluție malignă apar precoce
complicațiile cerebro-oculare (modificări severe de fund de ochi).
Diagnostic
Etape diagnostic:
1. Clinic: suspicionarea bolii în fața unei simptomatologii sugestive
2. Comfirmarea exesului de catecolamine
3. Localizarea tumorii
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I. Teste de laborator
Determinări uzuale:
- Hiperglicemie,
- Hipercalcemie (prin stimularea paratiroidelor sau in cadrul
hiperparatiroidismului din MEN2).
Determinări hormonale. Având în vedere secreția heterogenă a
feocromocitoamelor, nu există o analiza care să atingă singură acuratețea de
100%.
În urma metabolizarii catecolaminelor rezultă metanefrinele
(adrenalina metanefrina și noradrenalina normetanefrina.
A. Metanefrine (MN) şi normetanefrine (NMN) sunt metaboliţii
adrenalinei şi respectiv noradrenalinei, au concentraţii plasmatice şi urinare
crescute în feocromocitom şi paragangliom, şi această producţie excesivă
are un nivel constant ridicat.
Determinarea nivelelor plasmatice are capacitate de detecţie mai mare
decât cea urinară (24 h). În cazul unor valori normale probabilitatea unui
feocromocitom este foarte mică şi nu sunt necesare alte investigaţii.
Recoltarea de MN şi NMN plasmatice se va efectua dimineata, dupa post de
12ore si după cel puţin 20 minute de clinostatism, preferabil prin canulă i.v.
inserată înaintea clinostatismului.
Valori de 4 X mai mari sugerează etiologia tumorală.
Factorii care influenteaza valorile metanefrinelor:
Sexul
- femeile prezintă valori ale metanefrinelor şi
catecolaminelor plasmatice şi urinare mai scăzute
Vârsta
- metanefrinele plasmatice sunt mai mari la copii, în
special la băieƫi
- metanefrinele urinare fracţionate /24h sunt mai mici
la copii; cresc cu vârsta.
Condiţii patologice - metanefrinele urinare cresc în traumatisme,
sindromul de sleep apnea
- metanefrinele plasmatice cresc în insuficienƫa renală
şi dializă.
B. Adrenalina si noradrenalina plasmatică şi urinară. Au mari oscilaţii de
concentraţie şi un timp de înjumătăţire foarte scurt şi de aceea nu sunt
recomandate pentru diagnostic.
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C. Dopamina şi acidul homovanilic, metabolitul sau nu sunt recomandate
pentru diagnosticul iniţial
D. Acidul vanilil mandelic (AVM) în urina pe 24 h, este un test nespecific,
orientativ, tot mai puţin utilizat. Valorile normale au valoare predictivă de
excludere mai mare decât o concentraţie crescută, care apare adesea ca
reacţie fals-pozitivă. În cazul unor valori crescute ale AVM se recomandă
dozare de MN şi NMN după eliminarea cauzelor de rezultate fals-pozitive.
Teste dinamice: în general nu sunt necesare, întrucât diagnosticul poate
fi confirmat doar prin determinări serice şi urinare bazale.
Se pot face: testul de supresie la clonidine
testul de stimulare la glucagon
alte teste dinamice au valoare istorică şi nu se mai folosesc
Teste imagistice
După confirmarea clinico-biologică a feocromocitomului este necesară
localizarea tumorii, prin:
- Rezonanţa magnetică nucleară (RMN) a zonei suprarenalelor şi a
abdomenului. Atunci când explorarea abdominală este negativă se
recomandă extinderea în torace şi plevis.
- Computer tomografia (CT) este o alternativă imagistică.
- Scintigrafia cu metaiodobenzilguanidină (MIBG) evidenţiază celulele
cu granule catecolaminice, indifferent de localizare. Tesutul normal nu
capteaza clar, insa tumorile secretante de catecolamine pot fi vizualizate la
24-72h.
Scintigrafie cu radionucleizi care evidenţiază receptorii de somatostatin
(octreotid (Octreoscanul)).
- PET cu [18F]fluorodeoxiglucoza (FDG) evidenţiază tesutul activ
metabolic. Are o sensibilitate foarte bună dar o specificitate redusă.
Teste genetice şi pentru tumori adiţionale.
Se recomandă în cazul suspicionării unui feocromocitom familial sau în
cadrul unei neoplazii endocrine multiple.
-Teste biochimice: calcitonină pentru carcinomul medular tiroidian,
PTH pentru adenomul de paratiroidă, etc.
-Teste genetice (gena RET, gena Von Hippel-Lindau (VHL), gena
neurofibromatozei 1(NF1), gena succinildehidrogenazei B, C si D (SDHB,
SDHC, SDHD)).
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Diagnosticul pozitiv: Clinic, la pacientii care prezintă o criză paroxistică
hipertensivă aparută în anumite circumstanƫe trebuie suspectat
feocromocitomul.
Anamneza, examenul clinic (TA refractară, care nu cedează la medicația
obisnuită, hipotensiune ortostatica), testele de laborator și cele imagistice
pot stabili diagnosticul de certitudine.
1.
2.
3.
4.
5.

Complicaţii:
Complicațiile hipertensiunii: retinopatie, nefropatie, accidente
vasculocerebrale, encefalopatie, edem pulmonar acut
Cardiomiopatia indusă de catecolamine, poate reprezenta cauza de
moarte subită.
Hipotensiune și șoc- dupa o criză
Hemoragie intratumorală
Anevrism disecant de aortă

Diagnosticul
diferenƫial:
Simptomatologia
pleiomorfă
a
feocromocitomului face dificil atât diagnosticul pozitiv cât şi pe cel
diferenƫial.
Principalele afecƫiuni cu care trebuie făcut diagnosticul diferenƫial sunt:
- Hipertensiunea arterială de orice tip (esentială/secundară)
- Cefaleea vasculară
- Tireotoxicoza (o serie de simptome de tireotoxicoză se suprapun cu
cele din feocromocitom; hormonii tiroidieni cresc receptivitatea la
catecolamine).
- Intreruperea bruscă a tratamentului cu clonidine.
- Simptomatologia neurovegetativă de climax
- Atacurile de panică.
Tratament
Tratamentul chirurgical este cel de electie, fiind singurul curabil; acesta
se face după echilibrarea medicamentoasă .
Obiective terapeutice
1.Tratamentul crizei hipertensive ca urgenţă.
2.Îndepărtarea tumorii
3.Pregătirea medicamentoasă preoperatorie.
4. Conservarea funcţiei corticosuprarenale
1. Tratamentul crizei hipertensive.
Este medicamentos şi are ca obiectiv prevenţia infarctului miocardic
acut, a accidentului vascular cerebral şi a altor complicaţii ale hipertensiunii
arteriale înalte.
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a. Alfa blocante:
- Control al tensiunii arteriale și al paroxismelor
- Amelioreză insuficiența cardiacă si angina pectorală
Fentolamina este agentul intravenos de elecţie pentru criza hipertensivă
din feocromocitom
Prazosinul –α1 blocant este mai puţin tahicardic, însă are o acƫiune
relativ scurtă.
Utilizarea blocanţilor beta-adrenergici se face după administrarea
blocanţilor alfa.
b. Beta blocante
Se instituie numai după alfa blocare, la cateva zile, deoarece pot
determina o creștere paradoxală a tensiunii arteriale prin blocarea
vasodilatației beta –mediate.
c. Alfa si beta blocante
Labetalol – efect α-blocat mai puţin eficient.
d. Blocante de canale de calciu:
- relaxează musculatura netedă arteriolară şi scad rezistența vasculară
periferică
- nu produc hipotensiune ortostatică
- previn spasmul coronarian și miocardita indusă de catecolamine.
- se pot asocia cu α- blocante la cazurile mai rezistente
Nifedipin cp 10 mg, 1 cp sublingual urmat de alfa-blocante orale
(prazosin 1 mg per os repetat până la o doză maximă de 20 mg/zi).
2. Chirurgia tumorii
Îndepărtarea tumorii se face chirurgical. În cele mai multe cazuri
intervenţia chirurgicală este curativă iar nivelele serice ale metaboliţilor
catecolaminici revin la normal. Pentru feocromocitoamele localizate în
suprarenală cu diametru sub 5 cm (în unele servicii chirurgicale sub 10 cm
ceea ce reprezintă majoritatea feocromocitoamelor) rezecţia se poate face
laparoscopic. Având în vedere complicaţiile perioperatorii se recomandă ca
rezecţia feocromocitomului sau a paragangliomului să fie făcută în centre
universitare de specialitate.
3. Pregătirea medicamentoasă preoperatorie şi intraoperatorie este de
importanţă capitală pentru a diminua riscurile în timpul rezecţiei
feocromocitoamelor şi paraganglioamelor.
- De elecţie pregătirea preoperatorie se face cu blocante alfa-adrenergice
sau cu blocante de canale de calciu cu asigurarea hidratării corecte.
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Fenoxibenzamina (cp 10 mg) - se administrează în perfuzie
intravenoasă 0.5 mg/kg/zi cu ritm lent (2 h). Pe perioada administrării
parenterale a tratamentului tensiunea arterială in clino şi ortostatism va fi
determinată la 15-30 min. Fenoxibenzamina injectabilă trebuie administrată
inclusiv în ziua intervenţiei chirurgicale. Se recomandă un consum crecut de
lichide iar la nevoie se pot administra lichide intravenos. Tratamentul cu
propranolol va fi continuat pe durata terapiei parenterale în funcţie de
frecvenţa cardiacă. Valorile preoperatorii ţintă pentru TA şi frecvenţa
cardiacă sunt 100-150 mmHg şi respectiv 50-70 b/min
- Alternativ pregătirea preoperatorie se poate face cu alfa-blocante
(prazosin 1-5 mg/zi până la maxim 20 mg/zi) care se titrează în funcţie de
răspunsul tensiunii arteriale şi apariţia hipotensiunii posturale simptomatice
până la doza maximă suportată de pacient. După cel puţin 1 săptămână de
tratament se adaugă propranolol pentru controlul frecvenţei cardiace.
Propranololul nu trebuie niciodată folosit în absenţa unui alfa-blocant.
Intervenţia chirurgicală trebuie efectuată după minim 6 săptămâni de
tratament.
Urmărirea postchirurgicală.
Se face o evaluare obligatorie la 3 luni postoperator:
- Examenul clinic (normalizarea tensiunii arteriale, absenţa crizelor
vegetative).
- Normalizarea concentraţiei metaboliţilor catecolaminici (MN, NMN).
- Explorări imagistice negative (optional).
4. Conservarea funcţiei suprarenale.
În majoritatea cazurilor, feocromocitoamele sunt unilaterale, iar
îndepărtarea chirurgicală împreună cu glanda suprarenală ipsilaterală nu
afectează funcţia suprarenalei contralaterale. Există cazuri foarte rare de
feocromocitoame bilaterale, după îndepărtarea cărora trebuie instituit
tratamentul specific insuficienţei suprarenale primare.
Evoluție
Rezecția completă a tumorii vindecă hipertensiunea în aproximativ 75%
din cazuri. Persistența hipertensiunii se datorează componentei esențiale și
va răspunde la tratamentul antihipertensiv uzual.
Prognostic
În absența instituirii tratamentului prognosticul este infaust.
Supraviețuirea postoperatorie în cazul feocromocitoamelor benigne este
comparabilă cu a populației generale, însă pentru feocromocitoamele
maligne supraviețuirea la 5 ani este sub 50%.

264

Cap. VII. HIPERTENSIUNEA
ENDOCRINĂ
Hipertensiunea arterială (HTA) face parte din tabloul clinic al unor
afecţiuni endocrine, în special a celor care implică glandele suprarenale.
Rinichiul reprezintă o verigă fiziopatologică esenţială în apariţia HTA de tip
endocrin.
Afecţiunile endocrine care se asociază cu hipertensiune arterială sunt
prezentate în tabelul 1.
Tabelul 1. Afecţiuni endocrine asociate cu hipertensiune arterială
Afecţiune

Observaţii, mecanism patogenic

Hiperaldosteronism
primar

Produs cel mai frecvent de un adenom CSR secretant
de aldosteron

Feocromocitom

Produs de o tumoră derivată din celulele cromafine
ale medulosuprarenalei, care secretă catecolamine
Glucocorticoizii în exces determină:
- ↑ producerii hepatice a angiotensinogenului
- ↑ debitului cardiac
- ↓ sintezei de prostaglandine
- ↑ rezistenţei la insulină
- efect mineralocorticoid
Hipertensiunea este de volum.
GH are efecte anti-ADH şi poate duce la retenţie de
Na+ şi apă. Apar perturbări şi în cadrul SRAA.
Determină HTA sistolică prin creşterea frecvenţei
cardiace, creşterea debitului cardiac şi scăderea
rezistenţei vasculare periferice (TA diferenţială
mare).
Pacienţii prezintă disfuncţie endotelială, HTA
diastolică (prin creşterea rezistenţei vasculare
periferice).
S-a observat că pacienţii cu HTA esenţială excretă
mai mult calciu comparativ cu normotensivii,
sugerând o supraactivitate a glandei paratiroide.
40% din pacienţii cu hiperparatiroidism prezintă
HTA.

Sindromul Cushing

Acromegalie
Hipertiroidie

Hipotiroidie
Hiperparatiroidism
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Sindromul
adrenogenital
congenital prin
deficit de 11 β
hidroxilază

Sindromul
adrenogenital
congenital prin
deficit de 17αhidroxilază

Mutația genei care codifică enzima blochează
conversia 11-deoxicortizolului la cortizol şi
conversia DOC la corticosteron (precursorul
aldosteronului). Se sintetizează în exces DOC (care
determină HTA), 11-deoxicortizol şi hormoni
androgeni, realizând un sindrom de virilizare pre- și
postnatală (fete: pseudohermafroditism feminin,
ulterior pseudopubertate precoce heterosexuală;
băieți: macrogenitosomie la nou-născuți, ulterior
pseudopubertate precoce izosexuală).
Este foarte rar. Scăderea sintezei de cortizol și
androgeni suprarenali determină creșterea secreției
de ACTH stimulează sinteza de DOC și
corticosteron. Apare HTA, hipopotasemie, scăderea
secreției de aldosteron și ARP supresată. Tabloul
clinic include pseudohermafroditism la băieți și
fenotip feminin ulterior, respectiv organe genitale
normale la fetițele nou-născute, dar cu infantilism
sexual ulterior și amenoree primară.

Majoritatea pacienților hipertensivi (85%) prezintă HTA esențială,
la restul de 15% fiind identificate afecțiuni care induc HTA (forme
secundare).
HTA endocrină reprezintă 3% din totalul formelor secundare. Suspiciunea
unei HTA endocrinese ridică în anumite circumstanţe, respectiv:
- HTA rezistentă la tratament, definită ca HTA care nu răspunde
(valorile TA se menţin >140/90 mmHg) la asocierea unui diuretic cu
2 antihipertensive din clase diferite, administrate în doze adecvate;
- HTA instalată brusc, HTA intermitentă sau labilă, sau cu evoluţie
rapidă, în absenţa factorilor de risc clasici (obezitate, aport alimentar
crescut de sodiu, antecedente familiale, etc);
- tablou clinic şi biochimic sugestiv pentru o anumită afecţiune
endocrină (ex. hipercorticism, hipopotasemie sau HTA paroxistică);
- pacienţi hipertensivi cu afectare severă a organelor-ţintă,
disproporţionat faţă de durata HTA.
Unele dintre afecțiunile endocrine care determină HTA au fost descrise
anterior (hiperaldosteronismul primar, feocromocitomul, sindromul
adrenogenital congenital prin deficit de 11 β hidroxilază).
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Sindromul Cushing
Cortizolul prezintă o importantă activitate mineralocorticoidă
intrinsecă. Majoritatea pacienţilor cu sindrom Cushing prezintă HTA, spre
deosebire de cei care urmează tratament cu corticoterapie, unde prevalenţa
HTA ajunge la 10-20%. Formele de sindrom Cushing ACTH-dependente
(adenom hipofizar secretant de ACTH, sindrom de ACTH ectopic) asociază
secreţie crescută de DOC, corticosteron şi 18-hidroxi-corticosteron.
Mecanismele prin care hipercorticismul induce HTA sunt independente
de acţiunea mineralocorticoizilor. Acestea sunt reprezentate de:
- creşterea sintezei de angiotensină II (secundar stimulării sintezei
hepatice de angiotensinogen induse de cortizol);
- creşterea sensibilităţii vasculare la substanţele vasoconstrictoare,
mediate de glucocorticoizi;
- inhibarea captării şi degradării extraneuronale a catecolaminelor;
- inhibarea sistemelor vasodilatatoare (kinine, prostaglandine);
- creşterea volumului plasmatic (prin trecerea Na+ din spaţiul
intracelular în cel extracelular);
- creşterea
debitului
cardiac
(prin
stimularea
activităţii
feniletanolamină-N-metiltransferazei în medulosuprarenală, cu
stimularea sintezei de adrenalină).
Hipertiroidia
Manifestările cardivasculare induse de tirotoxicoză se datorează
efectelor directe ale hormonilor tiroidieni la nivel celular, interacțiunilor
acestora cu sistemul nervos simpatic (crește stimularea simpatică) și
adaptărilor sistemului cardio-vascular la creșterea metabolismului bazal
(Tabel 2).
Creșterea presarcinii și scăderea postsarcinii determină creșterea
semnificativă a debitului cardiac, atât în repaus, cât și la efort. Scăderea
rezistenţei vasculare periferice (RVP) (secundar vasodilatației) se produce în
principal printr-un efect direct al hormonilor tiroidieni asupra pereţilor
vasculari (cu relaxarea musculaturii netede arteriale). Aceasta va determina
creşterea fluxului sanguin la nivelul tegumentelor, muşchilor și viscerelor
(rinichi, cord).
Hormonii tiroidieni stimulează activarea sistemul renină-angiotensinăaldosteron (SRAA) prin mai multe mecanisme: vasodilatația și scăderea
fluxului arterial la nivel renal determină scăderea perfuziei renale și
activarea SRAA; creșterea activității β-adrenergice specifice hipertiroidiei;
stimularea sintezei de renină de către T3. Activarea SRAA induce
vasodilatația arteriolei aferente glomerulare și vasoconstricția arteriolei
eferente, cu creșterea presiunii de filtrare și a ratei de filtrare glomerulară.
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Astfel, crește reabsorbția de Na+ și volumul plasmatic, ducând în final la
creșterea presarcinii și a debitului cardiac.
Hipotiroidia
Modificările hemodinamice asociate hipotiroidiei sunt reprezentate de:
creșterea RVP (care crește rigiditatea pereților vasculari și contribuie la
procesul de arterioscleroză), scăderea contractilității ventriculului stâng,
scăderea debitului cardiac în repaus, scăderea frecvenței cardiace.
Tensiunea arterială diastolică poate fi crescută în hipotiroidie (reversibilă
după instituirea tratamentului de substituție cu hormoni tiroidieni), cea
sistolică poate fi scăzută, presiunea pulsului fiind mică (Tabel 2).
Mecanismele implicate în creșterea TA în hipotiroidie sunt reprezentate
de: creșterea RVP, modificări la nivel renal, scăderea volumului circulant,
alterarea metabolismului lipidic (colesterol total, LDL-colesterol crescute).
Hipotiroidia induce la nivel renal numeroase efecte:
- scade fluxul sanguin (secundar scăderii debitului cardiac, creșterii
RVP, vasoconstricției intrarenale, scăderii reactivității la
vasodilatatoare);
- scade RFG prin scăderea responsivității la stimularea β-adrenergică;
- scade expresia canalelor pentru clor, cu scăderea absorbției tubulare
proximale de Na+, apă și clor;
- este inhibat SRAA (printr-un mecanism de feed-back de la nivelul
maculei densa, indus de scăderea reabsorbției de clor și creșterea
acestuia la nivel distal), cu scăderea secreției de angiotensină II.
Hipotiroidia induce scăderea capacității tubulare de reabsorbție, cu
incapacitatea menținerii hipertonicității medulare (capacitate de concentrare
a urinii alterată). Pe de altă parte, deficitul de hormoni tiroidieni determină
creșterea sensibilității ductelor colectoare la acțiunea ADH, cu creșterea
reabsorbției de apă liberă. Retenția de apă liberă nu suprimă însă suficient
secreția de ADH (secreție inadecvată). Toate aceste mecanisme contribuie la
apariția hiponatremiei si scăderea clearance-ului apei libere.
Volumul plasmatic este scăzut, deși pacienții prezintă edeme.
Permeabilitatea capilară este crescută, astfel încât apa și albumina se
acumulează în spațiul interstițial. În plus, la dezvoltarea edemelor contribuie
și acumularea de glicozaminoglicani hidrofili în spațiul extracelular.
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Tabelul 2. Parametrii hemodinamicii cardio-vasculare din distiroidii
Parametru
Rezistenţa
vasculară
periferică
Debit cardiac
Tensiune arterială
sistolică
Tensiune arterială
diastolică
Frecvenţa cardiacă
Contractilitate
miocardică
Volumul circulant
Masă miocardică

Hipertiroidie
↓ (scade cu 50-70%)

Hipotiroidie
↑(creşte cu 50-60%)

↑ (creşte cu 200-300%)
↑ (în special la vârstnici)

↓ (scade cu 30-50%)
↓ sau normal

↓

↑ sau normal

↑ (cel mai frecvent:
tahicardie sinusală, 2-15%:
fibrilaţie atrială)
↑

↓ sau normal
↓

↑ (prin ↑ eritropoietinei şi
↓ (presarcină ↓)
↑ reabsorbţiei de Na şi apă)
↑
Pericardita poate
sugera cardiomegalia

Hiperparatiroidismul primar
În condiții fiziologice, parathormonul (PTH) induce vasodilatație printrun mecanism independent de endoteliu (crește AMPc intracelular și scade
efluxul de Ca).
Deși numeroase studii prospective au
normalizarea TA după
paratiroidectomie, alte studii mai recente nu au confirmat reversibilitatea
postoperatorie a HTA. Mortalitatea și morbiditatea asociate manifestărilor
cardiovasculare induse de excesul de PTH sunt notabile, prevalența HTA
variind între 10% și 70%.
Mecanismele prin care hiperparatiroidismul primar asociază HTA
rămân încă incomplet elucidate, fiind implicate: hipercalcemia cronică,
activarea directă a SRAA mediată de PTH, disfuncția endotelială, creșterea
activității simpatice.
Hipercalcemia cronică și/sau severă induce rigiditatea pereților arteriali
prin depuneri calcare la nivelul acestora, grosimea intimă-medie carotidiană
și rigiditatea carotidei fiind corelate pozitiv cu gradul secreției de PTH.
Secreția de renină este stimulată secundar vasodilatației renale induse
de PTH. Studii in vitro au evidențiat faptul că PTH stimulează secreția de
aldosteron (au fost identificați receptori pentru PTH la nivelul zonei
glomerulare din corticosuprarenală).
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Hiperparatiroidismul poate afecta funcția renală, care a fost considerată
un factor implicat în patogenia HTA. Totuși, alterarea funcției renale sau
prezența calculilor renali nu reprezintă factori etiologici ai HTA din această
afecțiune.
Acromegalia
Mecanismele dezvoltării HTA în cadrul acromegaliei sunt complexe,
fiind strâns corelate cu severitatea și durata excesului de GH și IGF-1.
Excesul de GH stimulează retenția de Na+ cu creșterea volumului
extracelular. În plus, GH și IGF-1 inhibă secreția peptidului natriuretic
atrial, cu scăderea excreției renale de Na+. Acromegalia induce
insulinorezistență, diabet zaharat, hiperinsulinemie, stimularea lipolizei și
scăderea utilizării tisulare a glucozei. Hiperinsulinemia stimulează absorbția
renală de Na+, activitatea nervoasă simpatică și activarea SRAA, precum și
creșterea celulelor musculaturii netede vasculare. GH exercită şi efecte
directe asupra structurilor cardio-vasculare, cu stimularea procesului de
fibroză şi apariţia disfuncţiei diastolice şi creşterea rigidităţii arteriale.
În patogeneză pare implicată atât acțiunea antidiuretică a GH (prin efecte
renale directe ale GH sau IGF-1 sau indirecte), cât și cardiomiopatia
acromegalică (hipertrofie ventriculară bilaterală), parţial reversibilă după
corecţia hipersomatotropismului. Prezența receptorilor pentru GH la nivelul
corticosuprarenalei implică posibilitatea sintezei crescute de aldosteron întrun exces de GH. Apneea de somn, prezentă la 60-75% din pacienții cu
acromegalie, poate contribui la menținerea valorilor persistent crescute ale
TA și în cursul nopții. HTA răspunde la corectarea hipersecreţiei de GH
doar la jumătate din pacienţi.
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VIII. PATOLOGIA AUTOIMUNĂ
ENDOCRINĂ MULTIPLĂ
Definiție. Patologia endocrină autoimună (PEA) multiplă sau
sindroamele poliglandulare autoimune (SPA) sunt afecţiuni relativ rare, care
asociază afecţiuni endocrinologice, neurologice, dermatologice, gastroenterologice ş.a., având în comun o patogenie autoimună. Patologia
endocrină se poate manifesta ca hipo- sau hiperfuncţie a glandei interesate.
Coexistenţa cu diverse imunopatii non-endocrine este posibilă.
Istoric. Primele descrieri ale unor cazuri care prezentau PEA datează de
peste un secol şi jumătate. În anul 1855, Thomas Addison a descris primul
caz cu insuficienţă corticosuprarenaliană idiopatică, anemie pernicioasă şi
vitiligo. În anul 1866, Oegle a descris un pacient cu diabet zaharat (DZ),
care astăzi ar putea fi încadrat în tipul 1, şi insuficienţă corticosuprarenaliană idiopatică. În anul 1926, Schmidt a comunicat cazurile a doi
pacienţi care prezentau boală Addison şi tiroidită limfocitară cronică. În
anul 1929, Thorpe și Handley au recunoscut asocierea candidozei sistemice
cu insuficiențele glandulare, iar de atunci mai multe asemenea cazuri au
fost prezentate în literatura de specialitate.
Studiul SPA a luat o amploare mare în ultimii ani, ca urmare a
aprofundării cunoştinţelor în domeniul patologiei autoimune. Acest lucru a
permis identificarea pacienţilor în stadii subclinice şi iniţierea precoce a
terapiei de substituţie hormonală. Descoperirea unor noi autoanticorpi şi
corelarea lor cu manifestările clinice a contribuit la înţelegerea patogenezei
şi la punerea la punct a unor metode noi de tratament. Identificarea de noi
autoantigene a permis conceperea unor teste noi, ce facilitează un diagnostic
cât mai precoce. Progresele înregistrate în desluşirea acestor sindroame vor
contribui, probabil, la o mai bună cunoaştere a dezvoltării sistemului imun şi
a anomaliilor ce duc la declanşarea autoimunităţii, ceea ce ar putea constitui
bazele teoretice ale descoperirii unor terapii preventive eficiente.
Clasificarea SPA
Clasificarea clinică aparţinând lui NEUFELD şi BLIZZARD, publicată
în 1980, recunoștea patru subtipuri principale de SPA (tab. 1).
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Tabelul 1. Clasificarea SPA (modificat după Neufeld și Blizzard, 1980)
SPA 1

SPA 2
SPA 3
SPA 4

Candidoză cronică
Hipoparatiroidism
Insuficienţă corticosuprarenală autoimună (boala
Addison)
Pentru diagnostic sunt necesare cel puţin două afecţiuni
Insuficienţă corticosuprarenală autoimună (prezentă
întotdeauna)
Boală tiroidiană autoimună şi/sau diabet zaharat tip1
Boală tiroidiană autoimună + alte boli autoimune (cu excepţia
insuficienţei corticosuprarenale autoimune, a
hipoparatiroidismului şi a candidozei cronice)
Două sau mai multe boli autoimune organo-specifice (care nu
se încadrează în categoriile precedente)

Pe măsura raportării a tot mai multe cazuri de pacienţi cu asocieri
autoimune, precum şi a acumulării cunoştinţelor referitoare la genetica și
patogenia bolilor, cadrul nosologic s-a schimbat, astfel încât astăzi se
consideră că SPA includ următoarele entități:
1. SPA-1;
2. SPA-2 (definită diferit faţă de Neufeld şi Blizzard);
3. sindromul IPEX sau XPID (poliendocrinopatie X lincată, disfuncţie
imună şi diaree);
4. autoimunitate non-organo-specifică (de ex., lupus eritematos) + anticorpi
anti-receptor de insulină;
5. tumori timice + endocrinopatie autoimună;
6. boală Graves + sindrom Hirata (autoanticorpi insulinici);
7. sindromul POEMS: polineuropatie + organomegalie + endocrinopatie +
proteine serice monoclonale + modificări cutanate;
8. rubeolă congenitală, urmată de apariţia tiroiditei şi DZ tip 1 ± alte
afecţiuni autoimune.
În practica clinică, cea mai des folosită încadrare a poliendocrinopatiilor
autoimune recunoaşte două subtipuri majore: SPA-1 şi SPA-2. Practic, s-a
renunțat la sindroamele SPA-3 și SPA-4, actualmente fiind descrise două
tipuri clasice – SPA-1 sau forma juvenilă, mai rară și SPA-2 sau forma
adultă, mult mai frecventă. La aceste două mari sindroame se mai adaugă
câteva forme particulare menționate mai sus, care sunt extrem de rar
întâlnite în practica clinică. Din acest motiv, vom prezenta în detaliu cele
două forme mai frecvente – SPA-1 și SPA-2.

272

Aceste două subtipuri de SPA diferă atât în ceea ce priveşte afecţiunile
componente, cât şi particularităţile patogenice. Anumite manifestări clinice
sunt comune ambelor sindroame (boala tiroidiană autoimună, boala celiacă).
Sub aspect clinic, SPA sunt precedate de o fază latentă asimptomatică,
caracterizată de prezenţa auto-Ac specifici unei afecţiuni, care reprezintă
markerii bolii. Anumite afecţiuni componente sunt asimptomatice (boala
celiacă), altele simptomatice, dar tardiv diagnosticate (boala Addison,
anemia pernicioasă, ş.a.).

VIII.1. Sindromul poliendocrinopatiei autoimune
tip 1 (SPA-1)
SPA-1, sindrom cunoscut şi ca APECED (autoimmune
polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal distrophy), poliendocrinopatia
autoimună juvenilă sau sindromul Whitaker este rar și are o transmitere
autosomal recesivă, caracterizată de o distrucţie autoimună la nivelul mai
multor ţesuturi, deficit parţial al autoimunităţii mediate celular şi distrofie
ectodermală. Sindromul este indus de mutaţii ale genei autoimune reglatoare
AIRE de pe cromozomul 21q22.3.
Sindromul asociază cel puţin două dintre cele trei componente majore:
candidoză cronică (CC), hipoparatiroidism primar (HP) şi boală Addison
(BA). Recent s-a propus ca testele genetice şi prezenţa anticorpilor antiinterferon sa fie incluse în criteriile de diagnostic. Pentru diagnosticul SPA1 la consanguini, este suficientă prezenţa unei singure afecţiuni majore.
Thorpe și Handley au descris primii în 1929 asocierea dintre candidoză
şi hipoparatiroidism. Boala Addison a fost adaugată primelor entităţi
ulterior, din anul 1946. Afecţiunea se manifestă şi este diagnosticată în
copilărie (între 3 şi 5 ani) sau în primii ani de adolescenţă. În forma sa
completă, sindromul asociază cele trei entităţi majore (candidoză mucocutanată cronică, hipoparatiroidism câştigat şi boala Addison).
Epidemiologie
SPA tip 1 este destul de rar. Se estimează că incidenţa ar fi mai mică de
1/100.000/an. Acest sindrom este extrem de rar în SUA, fiind mai frecvent
în Europa, în anumite comunități cu un grad mare de consanguinitate (la
evrei iranieni 1:9.000, în Finlanda 1:14.000, în Sardinia 1:25.000, în
Norvegia 1:80.000).
Raportul femei/bărbaţi este de 0,8-2,4/1, existând o oarecare
preponderență a sexului feminin. SPA-1 se asociază cu morbiditate şi
mortalitate semnificativă, în general similară fiecărei componente a acestui
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sindrom. Ambele pot fi reduse prin depistarea precoce a sindromului și
prevenirea sau tratarea situațiilor care pun în pericol viața acestor pacienți,
cum ar fi criza addisoniană sau criza de tetanie.
Etiopatogenie
SPA-1 este o boală cu transmitere monogenică, autosomal recesivă.
Gena sindromului, numită AIRE („autoimmune regulator gene”), este
localizată pe braţul lung al cromozomului 21 şi a fost identificată în anul
1997. Mutaţia R257X a acestei gene este responsabilă de majoritatea
cazurilor de SPA-1. Prezenţa concomitentă a alelei HLA DQB1*0602
conferă protecţie împotriva DZ tip 1. Până în prezent au fost descrise peste
70 de mutaţii, majoritatea fiind transmise autozomal recesiv.
Gena AIRE este exprimată mai ales în timus, unde joacă un rol
important în inducerea toleranţei celulelor T. Mutaţiile genei AIRE induc
sinteza unor proteine modificate, răspunzătoare de distrucţia autoimună a
organelor ţintă, secundar afectării toleranţei imunologice a pacienţilor.
CC este determinată de imunodeficienţa celulelor T. HP se instalează
secundar acţiunii auto-anticorpilor specifici citotoxici (anti-celule
paratiroidiene şi/sau anti-receptor pentru calciu). BA este indusă printr-un
mecanism similar (Ac anti 21-hidroxilază).
Se bănuiește că procesul distructiv autoimun este mediat de celulele T.
Bolnavii dezvoltă o gamă largă de auto-anticorpi faţă de proteinele prezente
în organele afectate (adesea enzime intracelulare). Dacă rolul patogenic al
auto-anticorpilor rămâne încă controversat, se admite că ei reprezintă
markeri diagnostici, care preced instalarea manifestărilor clinice.
Diagnosticul de certitudine al SPA-1 presupune depistarea mutaţiilor
genei AIRE şi dozarea Ac anti interferon-Ω.
Bolnavii care prezintă cel puţin două dintre afecţiunile majore (CC, HP,
BA) deţin aproape întotdeauna mutaţii AIRE.
Aspecte clinice
Entităţile majore ale SPA-1, respectiv CC, HP şi BA, debutează cel mai
frecvent în primii 20 ani de viaţă. În schimb bolile asociate minore pot
deveni manifeste clinic mult mai tardiv, uneori chiar în decada a-V-a de
viață.
Apariţia determinărilor majore recunoaşte cronologia: CC HP BA.
De obicei CC apare înainte de 5 ani, HP înainte de 10 ani, iar BA anterior
vârstei de 15 ani.
După cum s-a arătat, diagnosticul SPA-1 se poate stabili atunci când
pacientul prezintă cel puţin două dintre cele trei entitati majore. Triada
completă apare în 50% din cazuri până la 20 de ani și în 55% până la 30 de
ani.
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În majoritatea cazurilor, CC, manifestată ca infecţie fungică recurentă
şi rezistentă la tratament, la nivelul mucoaselor, pielii şi unghiilor,
reprezintă prima boală autoimună. CC, cea mai frecventă manifestare a
sindromului, se instalează de obicei în primele luni de viaţă, deşi nu este
exclusă apariţia sa chiar şi la vârsta de 21 de ani. SPA-1 încadrează
aproximativ 45% dintre cazurile de CC diagnosticate în copilărie, dar
încadrarea în SPA 1 se stabileşte, de obicei, mai târziu, odată cu instalarea
HP sau a BA. CC poate prezenta diverse forme clinice cu severitate
variabilă și localizări multiple. Uneori pot apărea carcinoame epiteliale cu
celule scuamoase la nivelul mucoasei bucale, a limbii şi esofagului, sau
infecţii severe prin asplenismul asociat (septicemii fulminante). Se mai
descriu: candidoză intestinală (asimptomatică sau simptomatică) şi
vulvovaginită. În general, infecţia nu afectează mai mult de 5% din
suprafaţa dermică. Candidoza generalizată a fost comunicată la bolnavii
aflaţi sub medicaţie imunosupresivă.
HP cronic, a doua afecţiune a sindromului, este diagnosticat de obicei
înainte de vâsrta de 10 ani, debutul putând fi , însă, şi foarte precoce (în
primul an de viață). HP reprezintă în mod uzual prima determinare
endocrină. Prevalenţa sa este de aproximativ 75 % în cadrul pacienților cu
acest sindrom, femeile fiind mai frecvent afectate. Sub aspect clinic apar:
parestezii, hiperexcitabilitate neuro-musculară, crampe musculare, uneori
convulsii, hipotonie musculară, hipotensiune arterială, laringospasm,
cataractă, edem papilar. Hipomagneziemia determină agravarea tabloului
clinic. Uneori diagnosticul poate fi întârziat din cauza confuziei cu alte
afecţiuni (cum ar fi epilepsia).
BA poate debuta între 6 luni şi 40 de ani şi deţine o prevalenţă de 60100% în cadrul acestui sindrom, cu incidenţă maximă în jurul vârstei de 12
ani. Din punct de vedere clinic, afecţiunea prezintă manifestări induse de
deficitul glucocorticoid şi mineralocorticoid. Uneori, cele două insuficienţe
hormonale nu se instalează concomitent, intervalul între debutul acestora
putând ajunge chiar la 3 ani. Simptomele şi semnele clinice sunt
reprezentate de: astenie, hipotensiune, melanodermie, foame de sare,
scădere ponderală, acuze gastrointestinale, manifestări neuro-psihice şi
hipoglicemie.
Poliendocrinopatia autoimună de tip 1 poate interesa și alte glande
endocrine, cum ar fi tiroida sau gonadele. Cele mai frecvente afectări sunt,
însă, cele menționate deja – HP şi BA.
Hipogonadismul hipergonadotrop afectează predominant populaţia
feminină, care prezintă: amenoree primară, afectarea sexualizării pubertare
sau menopauză precoce.
Boala tiroidiană autoimună (BTA) este dominată de hipotiroidie.
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Diabetul zaharat (DZ) tip 1 nu depăşeşte 18%, iar insuficienţa
hipofizară poate interesa unul sau mai multi tropi (cel mai adesea GH).
SPA-1 asociază concomitent și mai multe componente non-autoimune,
specifice. Distrofia ectodermală încadrează: hipoplazia smalţului dentar,
kerato-conjunctivita şi defecte ale unghiilor. Pot să apară și alte afectări
autoimune non-endocrine, cum ar fi: gastrita cronică atrofică şi anemia
pernicioasă, disfuncţia intestinală cu malabsorbţie, hepatita autoimună,
nefropatia tubulo-interstiţială, vitiligo, alopecie ş.a.
Asplenia, cu prognostic foarte sever uneori, deţine o patogenie controversată. În determinismul acesteia sunt implicate cauze autoimune şi vasculare. Asplenia compromite răspunsul autoimun faţă de bacteriile încapsulate
(de exemplu pneumococ). Suspiciunea de asplenie este ridicată de prezenţa
corpilor Howell-Jolly, trombocitoză, anizocitoză, poikilocitoză etc.
Diagnostic
Diagnosticul pozitiv se stabileşte, de obicei, prin evidenţierea a cel
puţin două dintre cele 3 afecţiuni de bază: CC, HP sau BA.
Diagnosticul de SPA-1 va fi suspectat la indivizi cu vârsta sub 30 de
ani, care dezvoltă candidoză mucocutanată asociată cu o imunopatie
endocrină. Evaluarea ulterioară va include: o anamneză amănunţită, examen
clinic complet şi teste de screening pentru imunopatiile cunoscute ca
asociate SPA-1.
Insuficienţa paratiroidană este susţinută de modificările metabolismlui
fosfo-calcic, ce relevă calcemie scăzută, fosforemie crecută, calciurie şi
fosfaturie scăzute. Concentraţia parathormonului este scăzută, iar
investigaţiile imunologice pot evidenţia prezenţa anticorpilor antiparatiroidieni în 11-38% dintre cazuri.
Insuficienţa corticosuprarenaliană determină următoarele modificări
umorale: hiponatremie şi hiperpotasemie, hipoglicemie, anemie cu
eozinofilie şi limfocitoză. Explorările hormonale evidenţiză cortizolemie
bazală, aldosteron plasmatic şi dehidroepiandrosteron scăzute şi ACTH
crescut. Investigaţiile imunologice pot evidenţia prezenţa anticorpilor anticorticosuprarenalieni (anti 21-hidroxilază) la cel puţin 81% dintre pacienţi,
în unele serii fiind raportată prezenţa lor la 100% din cazuri în momentul
diagnosticului.
Auto-Ac faţă de diverse antigene organo-specifice pot fi detectaţi cu
mult timp înaintea apariţiei semnelor clinice. Identificarea Ac organospecifici oferă şi informaţii etiopatogenice. Sensibilitatea şi specificitatea
auto-Ac pentru apariția bolii clinice este apreciată la 60-80%. Determinările
imunologice vor interesa şi consanguinii (consanguini de gradul unu, doi şi
trei). În condiţiile unei suspiciuni justificate de SPA-1, este necesară testare
genetică pentru evidenţierea mutaţiilor genei AIRE.
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Tratament
Tratamentul SPA se adresează afecţiunilor individuale pe care le
prezintă pacientul.
Terapia SPA-1 constă în: substituţie hormonală, tratamentul candidozei
şi al bolilor asociate (asplenism).
În prezenţa unui HP, li se vor administra pacienţilor calciu şi preparate
de vitamina D, cu scopul menţinerii calcemiei în jumătatea inferioară a
spectrului normal şi a calciuriei în limitele admise.
În BA, se iniţiază tratament cu glucocorticoizi, ale căror doze se cresc
în perioadele de stress acut (infecţii, intervenţii chirurgicale, ş.a.). Odată cu
creşterea dozelor de glucocorticoizi poate apărea riscul hipocalcemiei.
Deficitul mineralocorticoid va fi corectat cu fludrocortizon acetat.
Substituţia cu tiroxină este necesară la cei cu hipotiroidism, numai după
tratarea prealabilă a BA, deoarece tiroxina creşte clearance-ul hepatic al
cortizolului, putând precipita o criză addisoniana.
Bolnavii cu insuficienţă CSR netratată pot prezenta o creştere a TSHului, deoarece în condiții fiziologice glucocorticoizii inhibă secreţia
acestuia.
La copiii hipogonadici, terapia cu hormoni sexuali (estrogeni sau
androgeni) se va introduce la vârsta pubertăţii.
Candidoza mucocutanată trebuie tratată agresiv şi atent monitorizată.
Identificarea asplenismului impune vaccinări faţă de pneumococ,
meningococ şi Hemophilus influenzae. Unii sugerează vaccinarea tuturor
pacienţilor cu SPA-1, ştiindu-se că asplenia este frecvent asimptomatică.
Terapia imunosupresivă deţine efecte benefice asupra malabsorbţiei,
insuficienţei pancreatice, hepatitei, keratitei etc, dar efectele sale sunt
variabile. Tratamentul imunosupresiv poate agrava candidoza, care se
extinde, devenind generalizată.
Monitorizarea bolnavilor sau a consanguinilor impune o atitudine de
expectativă faţă de alte boli autoimune. De aceea, după stabilirea
diagnosticului de SPA-1, bolnavii vor fi atent monitorizaţi atât în ceea ce
privește tratamentul, cât şi pentru decelarea unor imunopatii adiţionale.
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VIII.2. Sindromul poliendocrinopatiei autoimune
tip 2 (SPA-2)
Epidemiologie
SPA-2 reprezintă cea mai frecventă formă de PEA. Se estimează că
prevalenţa este de 1:20.000, iar incidenţa ei de aproximativ 1-2/10.000/an,
adică de 10-20 de ori mai mare decât a SPA-1. În SUA prevalența este de
14-20 cazuri la 1 milion de locuitori. În realitate, aceasta este mai mare dacă
se iau în calcul şi cazurile cu boală subclinică. Sindromul este mai frecvent
la femei (F/B=2,7-3,7/1), prezintă incidenţa maximă în decadele II–VI de
viață şi poate fi comun mai multor generaţii.
Etiopatogenie
SPA-2 este o afecţiune genetică mai complexă, controlată de haplotipul
HLA, implicat în diverse boli autoimune.
Complexul genic HLA este localizat pe cromozomul 6 şi cuprinde trei
clase (I, II și III). Alelele clasei II, HLA-DQ, HLA-DR şi într-o mai mică
măsură HLA-DP sunt cei mai importanţi determinanţi ai afecţiunilor din
SPA 2, care codează anumite proteine ale complexului major de histocompatibilitate (MHC), localizate la nivelul celulelor care prezintă antigenul.
La fel ca şi în cazul DZ tip 1, în etiopatogenia SPA-2 se discută despre
predispoziţia genetică, factorii de mediu şi autoanticorpii specifici. Modelul
patogenetic ideal este acela conform căruia, la indivizi predispuşi genetic,
intervenţia unor factori de mediu declanşează procesul autoimun şi duce la
îmbolnăvire.
SPA-2 tinde să dețină agregare familială. Modul de transmitere al
sindromului este poligenic, autosomal dominant, cu penetranţă incompletă.
Un rol important îl au polimorfismele genelor sistemului HLA, localizate pe
braţul scurt al cromozomului 6.
Factorii de mediu pot avea rol declanşator al procesului imun. Cu toate
că au fost identificaţi unii dintre aceştia, în majoritatea cazurilor de SPA-2
nu se poate evidenţia prezenţa unui trigger. Principalii factori de mediu cu
rol în patogenia unor componente ale poliendocrinopatiei sunt: gliadina
pentru boala celiacă, metimazol pentru autoanticorpii insulinici,
penicilamina pentru miastenia gravis, rubeola congenitală şi ingestia
precoce de lapte de vacă, cazeină sau grâu pentru diabetul zaharat tip 1,
anticorpii monoclonali anti-CD52, folosiţi în tratamentul sclerozei multiple,
pentru boala Graves-Basedow, interferonul pentru hipotiroidism.
Dezvoltarea unei determinări autoimune la bolnavii cu SPA-2
presupune atât o predispoziţie genetică, cât şi pierderea toleranţei (tab. 2).
Patogenia sindromului nu este pe deplin elucidată.
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Tabelul 2. Diferenţe patogenice între SPA1 şi SPA2 (după Balazs C, 2010 )
SPA1
Debut în copilărie
Mutaţii ale genei AIRE
Fără asocieri cu haplotipul HLA
Imunodeficienţă prezentă
Candidoză mucocutanată

SPA2
Debut în viaţa adultă
Fără mutaţii ale genei AIRE
Asociere cu HLA DR3/4
Fără imunodeficienţă
Fără candidoză mucocutanată

Autoanticorpii reprezintă markeri serologici ai procesului imun aflat în
derulare la nivelul glandelor endocrine şi prezic apariţia ulterioară a
manifestărilor clinice. Unii dintre aceştia, însă, au şi rol patogenetic. Este
vorba despre anticorpii anti-acetilcolină pentru miastenia gravis şi antireceptor TSH pentru boala Graves-Basedow.
Autoantigenele implicate în SPA
Autoantigenele implicate în determinismul imunopatiilor din SPA sunt
prezentate în tabelul 3.
Tabelul 3. Cele mai importante autoantigene la bolnavii cu SPA
AUTOANTIGENE

BOALA
AUTOIMUNĂ
Tiroidita Hashimoto
Boala Graves-Basedow
Hipoparatiroidism
Boala Addison
DZ tip 1

TPO, Tg
Receptorul TSH, TPO
Receptorul calcic
21-hidroxilază
Antigene majore:
decarboxilaza acidului glutamic (GAD-65),
insulina,
IA-2 (ICA-512), IA- 2β (ICA 512β, fogrina).
ATP-aza H+-K+ dependentă a celulelor gastrice Gastrita autoimună
parietale
Factorul intrinsec (celulele gastrice principale)
Anemia pernicioasă
Transglutaminaza, gliadina
Boala celiacă
Enzimele citocromului: P450- D6,2C9, P450 1A2 Hepatita autoimună
Tirozinaza
Vitiligo
Abrevieri: TPO=peroxidaza tiroidiană; Tg=tiroglobulina;
GAD65=decarboxilaza acidului glutamic, IA-2=antigenul insular.

Autoanticorpi în SPA
În general, auto-Ac se leagă de suprafaţa celulei cu sau fără a avea
influențe funcţionale.
Prevalenţa auto-Ac este în general
mare la debutul clinic al
endocrinopatiei autoimune. În timp, titrele acestora scad sau chiar se
negativează. Detectarea Ac organo-specifici oferă indicii etiologice şi
selectează cazurile care vor dezvolta SPA.
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Aspecte clinice
Atât aspectele clinice, cât şi datele de laborator sunt similare celor din
bolile izolate care fac parte din tabloul SPA-2. Manifestările clinice
autoimune (endocrine, sistemice) din SPA-2 prezintă o mare variabilitate, în
funcţie de cazuistică. În tabelul 4 acestea sunt prezentate aceste afectări din
SPA-2 comparativ cu cele din SPA-1.
Tabelul 4. Prevalenţa diverselor imunopatii în SPA-1 şi SPA-2
AFECŢIUNE
Candidoză mucocutanată
Boală Addison
Hipoparatiroidism
Boală tiroidiană autoimună
DZ tip 1
Hipogonadism hipergonadotrop
Hepatită autoimună
Anemie pernicioasă
Sindrom diareic cronic
Vitiligo
Alopecie

SPA-1 (%)
(Ahonen P, 1990)
76-100
72-100
86-93
2-18
2-23
17-72
13-20
13-31
18
8-26
12-40

SPA-2 (%)
(Barker JM, 2004)
0
0-100
rar
69-88
23-52
3,6-10
3
1-2
4-12
rar
4,5-12

Se poate observa din acest tabel că bolnavii cu SPA-2 dezvoltă foarte rar
HP şi niciodată CC. Prevalenţa BTA este mult mai mare în SPA-2 vs. SPA-1.
Debutul diverselor entităţi se succede la intervale de câţiva ani sau
decade, fiind precedat de o fază subclinică, premergătoare celei manifeste.
Adesea, insuficienţa corticosuprarenaliană (CSR) poate precede celelalte
determinări endocrine, fiind mai frecvent asociată cu alte imunopatii
(comparativ cu DZ tip 1 şi BTA izolată). BTA se întâlneşte la 50% dintre cei
cu BA, în timp ce DZ tip 1 asociat este prezent la 15% dintre pacienţii cu BA.
BTA este dominată de hipotiroidie, boala Graves-Basedow fiind mult
mai rară.
SPA-2 mai poate prezenta și alte imunopatii considerate minore: hipogonadism hipergonadotrop, vitiligo, alopecie, hepatită cronică, gastrită
cronică atrofică cu sau fără anemie pernicioasă şi chiar hipofizită. Prevalenţa imunopatiilor minore în SPA-2 este mai redusă comparativ cu SPA 1.
Diagnostic
Pentru diagnosticul SPA-2 sunt necesare: examen clinic, diverse
determinări umorale, dozarea anticorpilor organo-specifici şi numeroase
teste funcţionale.
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Practic, diagnosticul se stabileşte, de obicei, prin evidenţierea bolilor
autoimune care pot să facă parte din acest sindrom. Plecând de la
simptomatologia şi manifestările clinice specifice fiecărei boli se vor face
explorări metabolice, hormonale şi imunologice care să confirme boala
suspectată clinic.
Se ştie că persoanele cu o singură boală autoimună prezintă un risc mai
mare decât populaţia generală de a dezvolta a doua boală autoimună. Mai
mult, la pacienţi cu SPA-2 debutul bolilor autoimune se face în timp, de-a
lungul mai multor ani. Cei mai mulţi dintre aceşti pacienţi nu prezintă
insuficienţe endocrine clinic manifeste de la început. De aceea au fost
concepute diverse protocoale de diagnostic precoce, chiar în stadiu
preclinic, pentru celelalte suferinţe autoimune, odată ce prima boală
autoimună a fost diagnosticată. Există însă controverse legate de
investigaţiile ce se indică ca metode de screening la aceşti bolnavi. De
exemplu, în cazul DZ tip 1 se indică, ca un screening de rutină, explorarea
funcţiei tiroidiene prin dozări hormonale.
Odată ce un pacient a fost identificat ca având SPA-2 prin decelarea a
două boli autoimune endocrine sau ne-endocrine, se recomandă investigaţii
mai complexe pentru depistarea unor alte posibile boli într-un stadiu cât mai
precoce. Acestea trebuie să includă şi investigaţii imunologice complexe, în
cazul în care explorările metabolice şi hormonale nu decelează prezenţa
bolilor autoimune: autoanticorpi asociaţi DZ – IA-2, antiinsulinici şi
antiGAD, anticorpi antitiroidieni anti-TPO şi anti-TG, anticorpi anti 21hidroxilaza pentru boala Addison, anticorpi anti-transglutaminază şi
anticorpi anti-enzimele citocromului P450 pentru hepatita autoimună. La
aceste cazuri cunoscute ca prezentând SPA-2 se recomandă efectuarea
periodică a screeningului pentru depistarea activă şi precoce a altor
componente ale acestui sindrom.
În concluzie, diagnosticarea corectă a SPA impune investigaţii
complexe, sumarizate în tabelul 5.
Tabelul 5. Investigații diagnostice necesare în SPA-2 (după Kahaly GJ, 2009)

•
•
•
•
•

AUTOANTICORPI
FAŢĂ DE:
Celule insulare, GAD65,
IA2 (opţional)
TPO, receptorul TSH
Enzimele citocromului
P450 (mai ales 21-OH)
ATP-aza H+-K+
dependentă a celulelor
parietale, factorul intrinsec
Transglutaminaza, gliadina
(opţional)

•

•

•

TESTE
FUNCŢIONALE
Dozarea bazală a:
TSH, FSH, LH, FT4,
testosteron, estradiol,
cortizol, glicemie
Testul de stimulare
cu ACTH (în
prezenţa Ac anti
CSR)
Na+, K+, Ca,
hemogramă
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SCREENING
GENETIC
• Genotipare
HLA
(opţional)

Tratamentul SPA-2
Tratamentul SPA-2 este centrat pe identificarea şi tratamentul
diverselor condiţii autoimune.
Deoarece BA reprezintă cea mai severă afecţiune, terapia acesteia
necesită o atenţie specială (indiferent de tipul SPA). Cei cu BA
simptomatică vor fi trataţi cu hidrocortizon sau cortizon. Dozele substitutive
sunt reprezentate de aproximativ 25 mg hidrocortizon sau 37,5 mg cortizon.
Substituţia mineralocorticoidă se va face cu fludrocortizon 50-200 μg/zi, în
doză unică. În stabilirea dozei substitutive se va ţine cont de: TA, K seric,
activitatea reninei plasmatice (cu valori în jumătatea superioară a spectrului
normal). Dozele de substituţie se vor dubla sau tripla în cazul unor
intercurenţe, intervenţii ş.a.
Deoarece cei cu BA dețin un risc important de a dezvolta alte
imunopatii, se impune screenarea auto-Ac față de insulină, IA-2 și GADA
(pentru DZ tip 1) și față de transglutaminază (pentru boala celiacă).
La cei cu SPA-2 şi BTA este obligatorie testarea funcţiei CSR înainte
de instituirea tratamentului hipotiroidiei. Iniţierea terapiei cu tiroxină în
insuficienţa CSR netratată, poate precipita o criză addisoniană.
Deoarece BTA este foarte frecventă, atât la pacienții cu DZ tip 1, cât şi
la cei cu BA este necesară determinarea periodică a TSH-ului.
Screeningul în poliendocrinopatiile autoimune
Pacienţii cu SPA-1 şi SPA-2, precum şi rudele lor apropiate, trebuie
monitorizaţi pe toată durata vieţii deoarece există riscul apariţiei de noi
endocrinopatii. Monitorizarea constă în efectuarea periodică, la interval de
câţiva ani, a examenului fizic şi a unor teste specifice, precum şi în
consilierea pacienţilor şi rudelor lor în ce priveşte simptomele şi semnele
precoce ale principalelor componente ale sindromului. Au fost imaginate
diverse protocoale de diagnostic precoce al afecţiunilor autoimune, chiar în
stadiu preclinic, o dată ce prima boală autoimună a fost diagnosticată, fără
să existe un consens în ceea ce priveşte intervalul de timp la care se repetă
investigaţiile.
Testele screening sunt reprezentate de:
anticorpii insulari (pentru DZ tip 1);
anticorpii anti 21-hidroxilază (pentru boala Addison) şi, în caz de
pozitivitate a acestora, determinarea cortizolemiei bazale şi post
stimulare cu ACTH, ionogramă serică (Na+, K+);
anticorpii anti transglutaminază (pentru boala celiacă) şi, în caz de
prezenţă a lor, biopsie de intestin subţire;
anticorpii anti peroxidază tiroidiană şi/sau anti tiroglobulină şi
determinarea TSH-ului (pentru afecţiunile tiroidiene);
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anticorpii anti celulă parietală (pentru anemia Biermer) şi, în cazul
pozitivităţii acestora, efectuarea hemoleucogramei şi a măsurării
concentraţiei vitaminei B12;
anticorpii anti-enzime ale citocromului P450 pentru hepatita
autoimună;
calcemie pentru hipoparatiroidism.

Fig. 1. Principii de screening în SPA 2 (modificat după Kahaly G, 2009)
În cazul altor elemente componente, cum este vitiligo, screeningul
constă în efectuarea unui examen fizic periodic, iar pentru hipofizită şi
miastenia gravis, investigaţiile paraclinice sunt ghidate de tabloul clinic
prezentat de pacient. Dacă se evidenţiază corpusculii Howell Jolly, pacienţii
vor fi investigaţi în vederea diagnosticării asplenismului. In cazul SPA-1, în
centrele specializate, se indică analiza moleculară a genei AIRE.
Depistarea activă a pacienţilor cu SPA-1 şi SPA-2 permite un
diagnostic precoce şi instituirea unei terapii adecvate, în vederea prevenirii
complicaţiilor, ceea ce permite o supravieţuire mai îndelungată şi o
ameliorare a calităţii vieţii acestor pacienţi.
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Cap. IX. NEOPLAZIA ENDOCRINĂ
MULTIPLĂ
Definiție
Neoplazia endocrină multiplă (multiple endocrine neoplasia – MEN)
denumeşte un grup de sindroame tumorale ereditare manifestate prin
apariţia de tumori în două sau mai multe ţesuturi endocrine diferite ale unui
bolnav.
Clasificare
Sindroamele ”clasice” ale neoplaziei endocrine multiple sunt MEN1 şi
MEN2. Pe lângă acestea, au mai fost incluse în această categorie, până în
prezent, alte trei sindroame distincte, transmise, la fel ca şi cele de mai sus,
dominant autozomal: complexul Carney, boala von Hippel Lindau şi
neurofibromatoza tip 1 (Tabel. 1). Sindromul McCune-Albright este un al
şaselea sindrom MEN, dar are o origine mozaicată şi, de aceea, nu este
familial. Recent a fost descris un nou sindrom, denumit MEN4, insuficient
caracterizat până în prezent datorită numărului mic de cazuri descrise, dar al
cărui fenotip se suprapune parţial peste cel al sindromului MEN1, deşi gena
afectată este diferită.
Sindroamele MEN au câteva caracteristici comune, cu implicații
practice în ce privește evoluția și tratamentul:
apariţia relativ precoce a lor, la vârste mai tinere decât omoloagele
lor sporadice;
multicentricitatea – este un fenomen manifest atât la nivel ”local”,
prin dezvoltarea de foci multipli tumorali în acelaşi ţesut, cât şi la
nivel ”general”, prin afectarea mai multor ţesuturi (ca de exemplu
feocromocitoame bilaterale în MEN2);
tumorile principale sunt formate din celule cu capacitatea de a
secreta hormoni peptidici sau amine, determinând clinic sindroame
hiperfuncţionale endocrine;
majoritatea tumorilor componente sunt benigne;
tumorile maligne nu sunt excluse, de exemplu transformările
maligne ale tumorilor sistemului neuroendocrin difuz în MEN1,
respectiv carcinomul medular tiroidian în MEN2.
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Tabelul 1. Principalele componente tumorale ale sindroamelor MEN.
(După: Marx SJ. Molecular genetics of multiple endocrine neoplasia types 1
and 2. Nature Rev. Cancer, 2005; 5, p.368, modificat)
Modul de
transmitere
(gena și
locusul)

Tumori endocrine
benigne sau maligne
şi/sau exces hormonal

Tumori ne-endocrine
(benigne sau
maligne)

MEN 1

Dominant
autozomal
(menina MEN1,
11q13)

Adenoame hipofizare
secretante (PRL, STH,
ACTH) sau nesecretante,
tumori insulare
pancreatice,
hiperparatiroidism,
gastrinoame, insulinoame,
glucagonoame, VIP-oame,
tumori carcinoide, tumori
ale corticosuprarenalei

Angiofibroame,
colagenoame,
lipoame, leiomioame,
meningioame,
ependimoame

MEN 2
MEN 2A
MEN 2B
(MEN 3)

Dominant
autozomal
(RET,
10q11.2)

Carcinom tiroidian
medular, feocromocitom,
hiperparatiroidism

Neuroame (MEN 2B)

MEN 4

Dominant
autozomal
(CDKN1B,
12p13.1)

Sindromul

Complexul
Carney
Boala
von HippelLindau
Neurofibromatoza
tip 1 (NF1)
Sindromul
McCune
Albright

Dominant
autozomal
(PRKAR1A,
17q22-24)
Dominant
autozomal
(VHL, 3p25)
Dominant
autozomal
(neurofibromina -NF1,
17q11.2)
Mozaic
(20q13)

Adenoame paratiroidiene,
adenoame hipofizare,
tumori neuroendocrine,
tumori gonadale,
suprarenale, tiroidiene
Tumori de corticosuprarenală, testiculare,
tumori hipofizare
secretoare de STH

Tumori renale

Mixom cardiac,
schwannoame

Feocromocitom,
insulinom

Carcinoame renale,
hemangioblastoame,
angioame retiniene

Carcinoid duodenal,
feocromocitom,
hiperparatiroidism

Neurofibroame,
hiperpigmentare
localizată (pete „caféau-lait”)

Acromegalie,
hipertiroidism,
hiperprolactinemie,
sindrom Cushing,
hiperparatiroidism

Displazie fibroasă a
oaselor
pete „café-au-lait”

286

IX.1. Neoplazia endocrină multiplă tip 1 – MEN1
Definiţia şi componentele sindromului MEN1
MEN1 (sindromul lui Wermer) este un sindrom neoplazic ereditar,
constituit din combinaţii variate a peste 20 de tumori diferite, endocrine şi
non-endocrine.
Tumorile endocrine caracteristice MEN1:
adenoamele paratiroidiene – circa 95% din cazuri (cea mai
constantă componentă a sindromului MEN1);
tumorile endocrine pancreatice (secretante sau nesecretante) –
circa 40% din pacienţi;
adenoamele hipofizare (prolactinoame, somatotropinoame,
corticotropinoame sau tumori nefuncţionale) – aproape 30% dintre
pacienţi.
Pe lângă acestea mai pot apare, la unii pacienţi: tumori corticosuprarenale, tumori carcinoide, angiofibroame faciale, colagenoame şi
fibroame.
Diagnosticul clinic de MEN1 se poate formula, conform consensului
internaţional, într-un caz care asociază 2 sau 3 dintre tumorile principale
din spectrul MEN1 (adenoame paratiroidiene, tumori endocrine enteropancreatice şi adenom hipofizar).
MEN1 familial este definit prin criteriile de mai sus plus cel puţin o
rudă de gradul I cu cel puţin una din cele 3 tumori.
Epidemiologie
MEN1 este o boală rară, cu o prevalenţă în populaţie estimată la 0,020,2/1000.
Datorită transmiterii ereditare dominant autozomale a MEN, cu un
mare grad de penetranţă, peste 95% dintre purtători dezvoltă manifestări
clinice ale sindromului până în decada a cincea de viaţă. Cel mai adesea,
expresia clinică a tumorilor endocrine apare la pacienţii cu MEN1 în
decadele a treia sau a patra. Debutul sindromului este rar înaintea vârstei de
10 ani. Bărbații şi femeile sunt afectaţi în mod egal. Sindromul nu are nici o
predilecţie rasială şi a fost descris în regiuni geografice şi în grupuri etnice
diferite.
Pacienţii cu MEN1 au un risc crescut de moarte prematură, 28-46%
dintre ei decedând din cauze asociate sindromului MEN1. Cauza principală
de creştere a mortalităţii se datorează tumorilor neuroendocrine maligne
pancreatice, cu o vârstă medie la deces de 46-48 de ani, pe locul doi fiind
tumorile duodenale şi pulmonare.
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Genetica sindromului MEN1. Menina
Sindromul MEN 1 este produs de mutaţii germinale în gena MEN1,
localizată pe cromozomul 11q13. Gena a fost identificată efectiv în 1997.
Menina, produsul genei MEN1, este o proteină formată din 610 aminoacizi,
având greutatea moleculară de 68 kilodaltoni. Ea este exprimată ubicuu,
fiind localizată predominant în nucleu în celulele adulte, care nu se divid,
dar în cele care se divid se găseşte predominant în citoplasmă. Menina
interacţionează cu proteine implicate în reglarea transcripţiei genelor,
proliferarea celulară, apoptoză şi în stabilitatea genomului. Aceste observaţii
susţin funcţia de supresor tumoral a meninei, întrucât procesele mai sus
menţionate sunt printre principalele alterate în celulele canceroase.
Mutaţiile germinale ale genei MEN1 determină fenotipul sindromului
MEN1, dar şi pe acela, mai ”blând”, al hiperparatiroidismului izolat
familial (FIHP).
Alte gene posibil implicate. Sindromul MEN4
Într-un procent de până la 30% din cazurile suspectate a avea sindrom
MEN1 nu se găseşte nici o mutaţie în gena MEN1. O parte dintre acestea se
presupune că se datorează mutaţiilor inactivatoare în regiunile noncodante
ale MEN1, în timp ce pentru alte cazuri negative pentru mutaţii MEN1 s-au
propus alte mecanisme sau gene implicate.
Mutaţiile germinale ale genei CDKN1B – gena inhibitorului 1B al
kinazei ciclin-dependente care codează proteina p27Kip1 – predispun la un
sindrom multi-tumoral asemănător lui MEN1, dar recunoscut recent ca
entitate separată şi denumit MEN4.
Particularităţile clinice, diagnostice și de tratament ale celor mai
importante tumori MEN1
Hiperparatiroidismul primar
Este cea mai comună endocrinopatie în MEN1. De obicei, HPT este
prima manifestare clinică a MEN1, cu vârsta de debut tipică între 20-25 ani,
mai devreme cu 30 de ani faţă de forma sporadică.
Datorită patogeniei genetice, toate cele patru paratiroide (şi cele
supranumerare, dacă este cazul) sunt afectate, în acelaşi timp sau în perioade
diferite de-a lungul vieţii. HPT în MEN1 este frecvent asimptomatic.
Când sunt exprimate, semnele clinice sunt comune tuturor formelor de
HPT.
O entitate clinică particulară (cca 1% din toate cazurile de HPT) este
hiperparatiroidismul izolat familial (FIHP) – atunci când hiperparatiroidismul primar apare ca unică manifestare la mai mulţi membri ai
aceleiaşi familii. În 20% din cazurile de FIHP raportate în literatură au fost
identificate mutaţii germinale ale genei MEN1.
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Tratamentul chirurgical al adenoamelor paratiroidiene la pacienţii cu
MEN1 este mai degrabă decompresiv sau paleativ decât curativ, întrucât
recidiva este inevitabilă în condiţiile unei supravieţuiri de lungă durată.
Obiectivele lui sunt: obţinerea şi menţinerea normocalcemiei cât mai lung
timp posibil; evitarea hipoparatiroidismului permanent şi a altor complicaţii
operatorii şi, respectiv, facilitarea intervenţiilor ulterioare pentru boala
recidivată. Procedura iniţială de elecţie este fie paratiroidectomia subtotală,
fie paratiroidectomia totală cu autotransplantarea heterotopică a ţesutului
paratiroidian rezecat. Timectomia transcervicală ar trebui, de asemenea,
efectuată la toţi pacienţii cu MEN1, în timpul operaţiei iniţiale pentru HPT,
cu scopul de a preveni persistenţa sau recidiva HPT, dar şi dezvoltarea
tumorilor carcinoide timice.
Tumorile neuroendocrine gastroenteropancreatice
Tumorile neuroendocrine gastroenteropancreatice (TNE-GEP) sunt
derivate din celulele sistemului neuroendocrin difuz (APUD) diseminate
în mucoasa tractului digestiv şi/sau din celulele insulelor pancreatice
Langerhans.
În MEN1, ele sunt în mod caracteristic multicentrice şi variază de la
microadenoame la macroadenoame sau carcinoame invazive şi metastatice.
Leziunile apar în orice parte a pancreasului sau de-a lungul submucoasei
duodenale.
După secreția endocrină se împart în două tipuri: tumori funcționale
(insulinoame, gastrinoame, VIP-oame, glucagonoame, tumori carcinoide) și
tumori nonfuncționale – tumori fără semne clinice de hipersecreție
hormonală (10-50% din cazuri). Tumorile funcționale se manifestă clinic
prin sindroame caracteristice, printre care (în ordinea frecvenței din MEN1)
sunt:
• gastrinoamele (25-67%) – sindrom Zollinger-Ellison: hiperaciditate
gastrică, dureri abdominale, epigastralgii, sângerări, diaree;
• insulinoamele (10-34%) – simptome hipoglicemice;
• glucagonoamele (3-8%) – diabet zaharat, dermatită (patognomonic:
eritemul necrolitic migrator), tromboză venoasă profundă, depresie,
scădere ponderală/cașexie;
• tumorile cu peptid vasoactiv intestinal / VIP-oame (1-5%) –
sindromul Verner-Morrison sau holera pancreatică: diaree severă
apoasă, hipopotasemie, deshidratare;
• somatostatinoamele (< 1%) – diabet zaharat, litiază biliară, diaree.
Sindromul carcinoid, manifestat prin eritem (flush) cutanat tranzitor,
diaree, crampe abdominale, este expresia clinică a eliberării în circulația
sistemică de amine bioactive (serotonină, histamină și tahikinine). Apare, de
regulă, în stadiile de boală metastatică.
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Diagnosticul de laborator al TNE-GEP trebuie să includă dozarea
cromograninei A plasmatice şi a acidului 5-hidroxi-indol-acetic (5-HIAA)
urinar/24 ore. La aceşti markeri neuroendocrini generali se pot adăuga:
polipeptidul pancreatic (PP), calcitonina, iar în sindroamele funcţionale:
gastrina, insulina, peptidul C, respectiv GHRH, ACTH în secreţiile ectopice.
Diagnosticul imagistic standard actual utilizează tomografia
computerizată (CT) şi scintigrafia receptorilor de somatostatină
(octreotid-scan), la care se adaugă rezonanţa magnetică nucleară (RMN),
endoscopia şi ecografia endoscopică, angiografia cu substracţie digitală şi
cateterizarea venoasă. Pentru evaluarea metastazelor, cea mai sensibilă
metodă este scintigrafia cu octreotid.
Tratamentul: În tumorile funcționale, cu excepţia sindromului
hiperinsulinic, toate celelalte sindroame răspund bine la tratament
medicamentos. Inhibitorii pompei protonice (H+) – de ex. Omeprazol,
sunt eficienţi în gastrinoame, pentru celelalte tumori utilizându-se analogii
de somatostatină (Lanreotid, Octreotid). Utilizarea analogilor de
somatostatină în diagnosticul și tratamentul tumorilor neuroendocrine se
bazează pe faptul că acestea exprimă în proporție de 80-90% receptori
pentru somatostatină. SSA sunt eficienți în controlul simptomatologiei și, în
unele cazuri, s-a observat o regresie a volumului tumoral.
În insulinoame, tratamentul chirurgical este de elecţie pentru rezolvarea
hipoglicemiei simptomatice.
Tratamentul chirurgical al tumorilor nefuncționale se indică în cazul:
a) prezenței metastazelor; b) tumorilor > 2 cm; c) tumorilor cu creștere
anuală > 0,5 cm.
Terapiile actuale ale TNE inoperabile sau metastatice includ:
radioterapia cu analogi de somatostatină marcați radioactiv, ablația prin
radiofrecvență a metastazelor loco-regionale, radioterapia internă selectivă
(SIRT), terapiile moleculare: Everolimus (inhibă mTOR – factor țintă al
unei proteine implicate în diviziunea celulară și angiogeneza tumorală),
Sunitinib (inhibitor al receptorului tirozin-kinazic și implicit al angiogenezei
prin inhibarea VEGF- factorul vascular de creștere endotelială).
Adenoamele hipofizare
Acestea sunt prima manifestare clinică a MEN1 în până la 25% din
cazurile sporadice. În jur de 2/3 din tumori sunt microadenoame. Toate
tipurile de adenoame hipofizare au fost raportate în MEN1, inclusiv
gonadotropinoame. La un purtător al sindromului MEN1, monitorizarea
periodică trebuie să includă măsurarea bazală a PRL şi IGF-1, precum şi
examinarea RMN hipofizară.
Tratamentul tumorilor hipofizare la pacienţii cu MEN1 variază în
funcţie de tipul adenomului, fiind identic cu cel al tumorilor sporadice. În
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cazul pacienţilor trataţi chirurgical, monitorizarea tumorii hipofizare trebuie
să continue şi postoperator, întrucât din restul de ţesut hipofizar pot apare
recidive.
Diagnosticul genetic și monitorizarea pacienților cu MEN1
Testarea genetică pentru mutaţiile genei MEN1 este recomandată
bolnavilor cu sindrom MEN1 tipic sau atipic şi consanguinilor lor. În
categoria candidaţilor la testare intră şi orice caz sporadic cu două sau mai
multe tumori din spectrul MEN1. Probabilitatea unei mutaţii MEN1 este cu
atât mai mare cu cât vârsta apariţiei tumorii este mai tânără şi dacă tumora
este multicentrică. Vârsta efectuării screening-ului genetic la consanguinii
purtătorilor de mutaţii MEN1 se recomandă de unii autori a fi cea de 10 ani,
oricum între prima şi a doua decadă de viaţă, după alţii cea de 5 ani.
Stabilirea statutului de purtător al unei mutaţii germinale a genei
MEN1, prin analiză molecular-genetică, are ca beneficiu aplicarea unui
program ulterior de screening biochimic şi imagistic în vederea
diagnosticului precoce şi a tratamentului tumorilor din stadii incipiente.
Screening-ul periodic biochimic şi imagistic la pacienţii cu MEN1
(Tabel 2) trebuie să includă evaluarea simptomelor şi semnelor principalelor
tumori, fiind o procedură costisitoare. Screening-ul biochimic se
recomandă a fi efectuat anual, iar cel imagistic mai rar (la 3-5 ani)..
Tabelul 2. Metode de screening biologic şi imagistic al purtătorilor
sindromului MEN1 (După: Brandi ML şi colab. CONSENSUS Guidelines
for Diagnosis and Therapy of MEN Type 1 and Type 2, J Clin Endocrinol &
Metabol. 2001; 86(12), p. 5660).
Tumora

Vârsta de
început a
screening-ului

Analize biochimice
anuale

Teste
imagistice la 3
ani

Adenom
paratiroidă

8

Ca, Ca2+, PTH

Nici unul

Gastrină, secreţia
acidă gastrică
bazală şi stimulată
Glicemie a jeun,
insulină

Gastrinom

20

Insulinom

5

Alte GEP-NET

20

CgA, glucagon,
proinsulină

Adenohipofiza
Carcinoide

5
20

PRL, IGF-1
Nici una
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Nici unul

In-DTPAoctreotid scan,
CT, RMN
RMN
CT

IX.2. Neoplazia endocrină multiplă tip 2 – MEN2
Definiţie
MEN2 este un sindrom tumoral ereditar, transmis dominant autozomal,
care afectează ţesuturile ectodermului neural. Predispoziţia pentru acest
sindrom este rezultatul mutaţiilor germinale ale protooncogenei RET, situată
pe cromozomul 10q11.2.
Clasificare
Sindromul MEN2 apare sub trei forme clinic distincte: MEN2A
(Sindromul lui Sipple), carcinom medular tiroidian familial (FMTC) şi
MEN2B. În toate aceste forme, elementul comun este carcinomul medular
tiroidian (CMT). Celulele C ale tiroidei derivă embriologic din creasta
neurală şi se consideră că sunt celulele din care apare CMT.
Sindromul MEN2A include triada clasică: CMT, feocromocitom şi
hiperparatiroidism primar (HPT). MEN2A este cea mai comună formă,
fiind responsabil de mai mult de 90% din toate cazurile de MEN2.
Sindromul MEN2B este responsabil de 5% din toate cazurile de
MEN2. Este forma cea mai agresivă a MEN2, cu ratele cele mai mari de
morbiditate şi mortalitate. Caracteristicile acestuia sunt similare cu ale
MEN2A, dar vârsta medie de debut este cu 10 ani mai devreme. HPT clinic
evident este absent. În schimb, sunt prezente o serie de anormalităţi de
dezvoltare cum ar fi: habitus marfanoid, deformări osoase, neuroame
mucoase, ganglioneuromatoză a tractului intestinal şi nervi corneeni
mielinizaţi. CMT la aceşti pacienţi apare la o vârstă foarte tânără, adesea în
copilărie (cel mai devreme în primul an de viaţă), fiind cea mai agresivă
formă de CMT ereditar.
O formă particulară a MEN2 o reprezintă carcinomul medular
tiroidian familial (FMTC) când CMT apare ca unică manifestare tumorală
ereditară în familiile afectate.
Genetica sindromului MEN2
Sindromul MEN2 este expresia fenotipică a mutaţiilor germinale
produse în protooncogena RET. Această genă este formată din 21 exoni şi
codează proteina RET (REarranged during Transfection). RET este o
tirozin-kinază transmembranară, cu funcţie de receptor (RTK), exprimată în
ţesuturile normale (ganglionii simpatici, glanda medulosuprarenală, celulele
C ale tiroidei, rinichi) şi în tumorile derivate din creasta neurală
(neuroblastoame, feocromocitoame, CMT).
Tirozin-kinazele receptoare traduc intracelular semnalele extracelulare
pentru diferite procese cum sunt: creşterea şi diferenţierea celulară,
supravieţuirea şi moartea celulară programată (apoptoza).
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Mutaţiile germinale care determină sindromul MEN2 sunt cele apărute
în exonii 10, 11 şi de la 13-16. În MEN2B, o singură mutaţie în exonul 16,
M918T este responsabilă de 95% din cazuri.
Particularităţile clinice ale tumorilor asociate sindromului MEN2
Carcinomul medular tiroidian (CMT)
Este tumora cea mai caracteristică MEN2 (până la 100% din cazuri).
Derivă din celulele C parafoliculare, care sunt parte a sistemului neuroendocrin difuz şi au originea embrionară în creasta neurală. Aceste celule
secretă hormonul calcitonină care este un marker tumoral specific al
CMT.
În CMT ereditar, hiperplazia celulelor C precede dezvoltarea
carcinomului. Hiperplazia progresează ulterior spre carcinom microscopic,
apoi macroscopic – evident clinic sub formă de gușă nodulară. Datorită
caracterului multicentric al CMT ereditar, acesta se poate prezenta clinic
sub forma multinodulară, în unul sau în ambii lobi tiroidieni, spre deosebire
de forma sporadică a CMT care apare de obicei ca nodul unic. Metastazele
pot fi situate în limfonodulii cervicali centrali, laterali şi în cei mediastinali,
iar cele la distanţă în plămâni, ficat sau os. Diagnosticul biochimic este
stabilit, ca și în cazul CMT sporadic, prin dozarea calcitoninei serice, care
este crescută bazal sau după stimularea cu calciu sau pentagastrină.
Ecografia tiroidiană evidențiază nodulul/nodulii și prezența adenopatiilor.
Tratamentul CMT este chirurgical. La pacienţii cu CMT evident clinic
(nodul palpabil/decelat ecografic/nivele anormale de calcitonină serică
bazală), tiroidectomia totală cu limfadenectomie a compartimentului
central cervical este procedura de elecţie. Dacă se confirmă implicarea
metastatică a cel puţin unui limfonodul, sau dacă tumora primară este > 1
cm diametru (> 0,5 cm la cei cu MEN2B), atunci se recomandă în plus
disecţia sistematică a compartimentului cervical ipsilateral. Disecţia
compartimentului contralateral, deşi paliativă, se recomandă atunci când
zece sau mai mult de zece limfonoduli sunt afectaţi.
Screening-ul genetic şi chirurgia profilactică în CMT din MEN2
În prezent, screening-ul prin analiza ADN s-a impus ca o metodă
superioară pentru identificarea subiecţilor cu risc pentru sindromul MEN2.
Concret, analiza mutaţiilor germinale ale genei RET este bine a se
recomanda la toţi bolnavii cu CMT, indiferent de vârsta diagnosticului, de
istoricul familial sau de alte manifestări sugestive pentru sindromul MEN2.
Dacă analiza ADN evidenţiază o mutaţie RET, toţi consanguinii de gradul
I ai pacientului ar trebui să urmeze aceeaşi procedură de screening genetic.
Purtătorilor asimptomatici de mutaţii ale genei RET predispozante
pentru MEN2 (adică test genetic pozitiv, dar absența nodulilor tiroidieni la
ecografie + calcitonină normală) li se recomandă tiroidectomia totală
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profilactică. Scopul ei este eliminarea riscului bolii metastatice.
Recomandările actuale asupra momentului tiroidectomiei profilactice şi a
extinderii operaţiei utilizează modele bazate pe corelaţii genotip-fenotip,
care clasifică mutaţiile în nivele de risc în funcţie de codonii modificaţi.
Feocromocitomul
Feocromocitoamele sunt tumori secretante de catecolamine, derivate
din celulele cromafine, majoritatea fiind localizate la nivelul glandelor
medulosuprarenale. Procentul „clasic” de feocromocitoame apărute în
context ereditar (genele VHL, MEN2, SDHD, SDHB, NF1) era de 10%.
Unele studii mai recente au arătat însă că este chiar mai mare, de circa 25%
(Neumann, NEJM 2002; Amar, J Clin Oncol 2005).
Pacienţii cu MEN2A sau MEN2B au un risc de 50% de a dezvolta
feocromocitom de-a lungul vieţii. Riscul de recidivă a bolii este tot de
aproximativ 50%. În cadrul MEN2, feocromocitoamele sunt aproape
întotdeauna benigne, dar cu tendinţa de apariţie bilaterală în mai mult de
jumătate din cazuri.
Din punctul de vedere al secreţiei hormonale, s-a observat un pattern
adrenergic al feocromocitoamelor din sindroamele MEN2, fapt ce
determină simptomatologia HTA mai frecvent de tip paroxistic decât
permanent.
Dozarea metanefrinelor plasmatice şi urinare la purtătorii cunoscuţi ai
sindromului MEN2 permit detectarea chiar şi a tumorilor mici, inaparente
clinic.
Localizarea tumorilor se efectuează de rutină prin CT sau RMN. O altă
metodă deosebit de utilă este scintigrafia cu 123I-meta-iodobenzilguanidină (MIBG), care are o sensibilitate de aproximativ 80% şi o
specificitate de aproape 100%. Recent, 18F-DOPA-PET (tomografie cu
emisie de pozitroni) a dovedit în unele studii o sensibilitate de 100% în
diagnosticul feocromocitoamelor.
Tratamentul feocromocitomului este chirurgical. În prezent,
adrenalectomia laparoscopică, cu cruţarea corticosuprarenalei a devenit
procedura cea mai recomandată. Este deosebit de importantă conservarea
funcţiei corticosuprarenalei deoarece pacienţii cu MEN2 au risc de a
dezvolta feocromocitoame bilaterale.
Screening-ul trebuie efectuat anual biochimic şi la 3-5 ani imagistic.
Hiperparatiroidismul
HPT apare la 20-30% dintre pacienţii cu MEN2A. Este cel mai adesea
asimptomatic sau moderat ca intensitate. Poate determina litiază renală.
Tratamentul chirurgical trebuie orientat spre prezervarea funcţiei
paratiroidelor. În timpul tiroidectomiei, toate cele patru paratiroide trebuie
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identificate. Procedura standard în HPT asociat MEN2A este excizia
paratiroidelor mărite în dimensiuni, asociat cu timectomie transcervicală.
Dacă toate cele patru paratiroide au dimensiuni crescute, atunci cea mai
mică dintre ele se recomandă a fi lăsată pe loc, total sau parţial. Alţi autori
recomandă auto-transplantarea acestor glande fie în muşchiul
sternocleidomastoidian, fie în antebraţ.

IX.3. Testarea genetică în MEN
Un bolnav cu o tumoră neuroendocrină specifică şi cu istoric familiar
sugestiv, în orice specialitate medicală sau chirurgicală ar fi diagnosticat,
trebuie să fie investigat ulterior pentru clarificarea suspiciunii de sindrom
MEN, inclusiv prin analiza ADN. În practică, anamneza atentă a
antecedentelor patologice personale şi heredocolaterale, la un pacient
diagnosticat cu o tumoră din spectrul MEN, este un bun punct de plecare
pentru investigarea suspiciunii de sindrom MEN.
Astfel, analiza genetică se recomandă la:
pacienţii cu MEN clinic, pentru identificarea mutaţiilor;
consanguinii purtătorilor cunoscuţi de mutaţii;
pacienţii fără ereditate cunoscută, dar cu tumori mai frecvente
din spectrul MEN: CMT, feocromocitom, tumori neuroendocrine
gastro-entero-pancreatice, HPT.
În sindromul MEN1 testarea genetică are o indicaţie informativă.
Rezultatul ei pozitiv nu afectează terapia, ci doar screening-ul biologic şi
imagistic ulterior.
În MEN2, în schimb, screening-ul genetic are o indicaţie terapeutică
certă, respectiv tiroidectomia profilactică pentru prevenirea CMT.
După comunicarea unui rezultat pozitiv, purtătorii mutaţiilor germinale
predispozante trebuie să urmeze un program de screening periodic, care
permite diagnosticul şi intervenţia terapeutică precoce. Tratamentul în
aceste condiţii poate îmbunătăţi calitatea şi durata vieţii.
Monitorizarea, prin controale periodice, este necesară toată viaţa.
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Cap. X. GONADELE
Cu toate că gonadostatul este prezent din punct de vedere anatomic încă
de la naștere, există o inhibiție a axului, care ține sistemul în repaus până în
momentul potrivit, interval de dezvoltare al sistemului, liber de influențele
steroizilor sexuali, interval necesar pentru o dezvoltare somatică și cognitivă
suficientă.
Finele pubertății reprezintă nu numai finalizarea dezvoltării fenotipului
de tip adult, feminine sau masculine, ci și atingerea capacității procreative
complete.
Debutul pubertății apare odată cu dezinhibiția spontană a gonadostatului,
cu apariția unei secreții continue a GnRH, de la nivelul nucleului arcuat,
secreție urmată de sinteză și eliberare de gonadotropi, FSH și LH, în
concordanță cu frecvența și pulsurile secretorii hipotalamice:
- frecvență mică = secreție preferențială de FSH
- frecvență mare = secreție preferențială de LH

X.1. Ovarele
Ovarul este un organ parauterin, prezent în mod uzual în depresiunea
pelvină, situate între ureter și vena iliacă externă, fiind suspendat de un
sistem de ligamente:
- ligamentul suspensor (infundibulopelvic) care atașează polul cranial
al ovarului de marginea pelvină, conținând vasele ovariene,
limfaticele și nervii ovarieni
- mezozovarul conectează porțiunea anterioară a ovarului cu cea
posterioară a ligamentului larg
- ligamentul uteroovarian, leagă polul inferior al ovarului cu marginea
lateral a uterului
Dimensiunile medii ale ovarului adult sunt de 2.5 -5 cm X 2.5 cm X 1
cm respectiv o greutate medie de 3 la 8 g.
De la periferie către centru, observăm mai multe straturi:
- tunica albuginee
- epiteliu cuboid simplu = epiteliu germinal
- cortex
- medulară
Artera ovariană pătrunde în ovar de la medulară și se extinde spre
corticală. Medulara conține doar structuri vasculare, niciun fel de celule
secretorii. Cortexul ovarian, situat la periferia glandei, conţine celule
secretorii, structurate în foliculi în diferite stadii de dezvoltare, respectiv
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stroma, cu rol de interrelaționare anatomică și funcțională. Fiecare folicul
conține în centru câte o celulă germinală (gamet) înconjurat de un start de
celule foliculare. Celulele tecale sunt diferențiate din stroma interfoliculară,
ca răspuns la structurile proteice secretate de foliculii ovarieni, reprezentând
principal sursă de androgeno sinteză ovariană.
LH

+

Colesterol

celulă tecală

Pregnenolon

Progesteron

17 OH pregnenolon

17 OH progesteron

DHEA

Androstenedion
Testosteron

FSH

+
celulă granuloasă
Estronă
Dihidrotestosteron
Estradiol

Fig. 1. Steriodogeneza ovariană
Similar ca la nivel adrenal, epiteliul celular ovarian produce steroizi în
concordanță cu aparatul enzimatic exprimat la acest nivel: celulele tecale
produc doar androgeni, deoarece nu exprimă aromatază, celulele granuloase
produc estrogeni, în faza foliculară, deoarece prezintă intracelular aromatază,
respectiv produc progesteron în faza luteală, deoarece nu au CYP 17.
Celelalte celule stromale ce contribuie la secreția androgenică pot fi
divizate în două subpopulații:
- celule interstițiale secundare (derivate din teaca)
- celule derivate din hil.
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Steroidogeneza începe, ca orice steroidogeneză, din colesterol, urmând
aceiași pași ca și la nivel adrenal, dar fără secreție pe linia mineralocorticoidă și glucocorticoidă din cauza absenței enzimelor specifice acestora.
La nivelul celulelor tecale se produce ca produs final testosternul, care
trece ulterior prin difuziune în celulele granuloase unde tranformarea
continuă în estradiol. În faza foliculară aceste celule vor secreta preferențial
progesteron.
Unitatea morfofunțională ovariană este formată din celula tecală +
celula granuloasă, reprezentând o unitate hormonală responsabilă
estrogenosinteză (teoria celor 2 celule).
Hormonii produși sunt:
= androgeni: ovarul este responsabil de secreția a 2/3 din testosteronul
organismului = 1/3 prin secreție direct ovariană și 1/3 prin conversia
periferică a androstendionului ovarian secretat. Secreția de DHEAS
ovariană reprezintă 5% din nivelul sistemic.
= estrogeni: 95% din estradiolul organismului este produs de ovar, 50% din
estrone, restul estrogenilor fiind produși preferențiali periferic prin
aromatare cutanată.
Tabelul 1. Steroizii sexuali în sistemul feminin
Hormon

Ovare

Suprarenală

Estradiol
Estronă
Testosteron
Androstendion
DHEAS

95
>50
33%
50
<5

<1
<1
33%
50
>90

Conversie
periferică
<5
<50
33%
-

Funcționalitatea hormonală ovariană este prezentă strict în cazul
maturității funcționale ovariene, adică perioada fertilității feminine – între
pubertate și menopauză.
Circulația plasmatică:
- fixat de globulina transportoare a steroizilor = SHBG = 38%
- fixat de albumină = 60%
- nelegat = 2%
Estradiolul este conjugat (16α-hidroxilare sau 2-hidroxilare) sau
metabolizat în estronă, premergător conjugării. Produsul major al degradării
este reprezentat de pregnanediol glucuronid, eliberat urinar.
Estradiolul este principalul reprezentat al estrogenilor, alături de
estronă și estriol. Acționează la nivelul receptorilor nucleari estrogenici, la
nivelul celulelor efectoare (celule care exprimă receptori estrogenici):
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• α receptor – receptor clasic
UTER
= induce proliferare endometrială
= sensibilizează musculatura uterină spre efectul Oxt
( exprimarea receptorilor de Oxt
= producția de mucus cervical
OVAR
= puternic efect mitotic asupra celulelor granuloase
SÂN
= creșterea și diferențierea epiteliului ductal
= activitate mitotică a celulelor ductale cilindrice
= creșterea țesutului conjunctiv
• β receptor –receptor nonclassic
FICAT
= modulare metabolică
= , receptorul lipoproteinelor, colesterol total , LDLC,
HDLC
= coagulare+ fibrinoliză: fibrinogen, antithrombina III,
PAI 1,
= globuline: TBG, CBG, SHBG
SNC
= neuro-protectiv
OS
= anti-resorptiv: maturarea osoasă, turnover osos
•

efecte nongenomice
= inhibă apoptoza celulelor endoteliale
= promovează activitatea angiogenică a celulelor endoteliale
= vasodilatatație de scurtă durată
= tonusului musculaturii netede Oxid nitric, Prostacicline
= activarea factorului de creștere de la nivelul: osteoblastelor,
celulelor endoteliale, neuroni, celule mamare canceroase

Progesteronul exercită următoarele efecte:
FERTILITATE
= Stimulează eliberarea ovocitelor mature
= Stimulează creșterea uterină
= Facilitează implantarea
= menține sarcina
o stimulează creșterea uterină
o diferențiază endometrul
o inhibă contractilitatea miometrială
= scade exprimarea receptorilor estrogenici la nivel
endometrial
SÂN
= Stimulează proliferarea celulară
GENERAL = crește temperatura bazală
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La femei, ca și la bărbați, sistemul este inhibat de la naștere până la
pubertate, funcționând strict pe perioada fertilității feminine, perioadă
cuprinsă între pubertate și menopauză, respectiv momentul epuizării
rezervei foliculare ovariene. După activare, lunar există alternanța lunară a
celor 4 faze ale ciclului menstrual:
Faza foliculară = succesiune de evenimente foarte bine organizate:
- Recrutarea câtorva din foliculii primordiali, fenomen aleator,
independent de orice fel de informație externă
- Creșterea și maturarea foliculară, a foliculilor anterior recrutați,
fenomen ce are loc strict sub control hipofizar, preferențial FSH, cu
trecerea prin mai mule etape:
o Folicul primar
o Folicul preantral
o Folicul antral
o Folicul preovulator
o Odată cu apariția primului folicul preovulator apare o creștere
intrafoliculară a nivelului de estradiol, cu secreție asociată de
inhibină, care induce o inhibiție a FSH, care va altera creșterea
celorlalți foliculi, aflați în diferite etape de dezvoltare, cu
involuția acestora. Fenomenul este unul de protecție, de
prevenție a sarcinilor multiple.
o Steroidogeneza are loc la nivelul celulelor secretorii, aflate în
pereții foliculilor ovarieni, cu punct de plecare colesterol, cu
produs final stradiol, produs existent doar în foliculii din stadiile
antrale și preovulatorii, care au dezvoltat celule granuloase, care
au activitatea aromatazei prezentă, cu capacitatea implicită de
estrogeno sinteză.
Faza ovulatorie – apare când un folicul crește suficient cu secreție
intrafoliculară masivă de estradiol, care odată eliberat în circulația sistemică
induce vârful de LH, cu inducerea directă a ovulației = ruptura foliculului,
eliberarea ovocitului în cavitatea abdominală cu preluarea acestuia de către
trompa uterină homolaterală.
Faza luteală = continuă faza foliculară, stric în situația în care există
ovulație.
- Foliculul dominant rupt se va transforma în corp galben, celulele
granuloase se vor transforma din secreție preferențial estrogenică în
secreție preferențial progesteronică.
- Secreția progesteronică induce modificări endometriale specific,
favorabile implantării
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-

-

Secreția continuă de inhibină determină o inhibiție susținută a FSH
și LH.
LA circa 7 = 10 zile de la ovulație, în absența secreției de beta hCG
(de origine embrionară), performanța steroidogenezei ovariene
scade, cu scăderea implicită a inhibiției central a gonadostatului
Scăderea nivelului estrogenic este imperios necesară apariției
menstrei de privare.
În paralel cu facilitarea menstrei de privare, apare o scădere a
sintezei de inhibină, cu dezinhibarea gonadostatiului, creșterea FSH
cu reînceperea recrutării și creșterii foliculare, cu reînceperea unui
nou ciclu
În prezența beta hCG, hormon care apare doar în cazul fertilizării și
dezvoltării embrionare, corpul galben nu involuează, continuă să
producă hormoni steroizi, preferențial progesteron, care susține
nidarea, implantarea și dezvoltarea embrionară în primele săptămâni
de sarcină. Fenomenul este prezent până în săptămâna 8-12,
respectiv până în momentul formării placentei.

X.2. Testiculele
Testiculele adulte au formă elipsoidă, cu un volum mediu de 18.6 ± 4.8
ml, cu diametre medii de 5x3x2 cm. Poziția se modifică de-a lungul vieții,
de la o poziția intraabdominală, în timpul vieții intrauterine, descinde spre
scrot în lunile mari de sarcină, fenomen testosteron dependent. La naștere,
testiculele se regăsesc în scrot. Acesta funcționează ca o anvelopă activă
care asigură continența dar și menține temperatura locală inferioară celei
sistemice, condiție obligatorie pentru o spermatogeneză de calitate.
După pubertate, testiculul descrie mai multe tunici: tunica viscerala
vaginală, tunica albuginee, tunica vasculară, toate înconjurând capsula
testiculară. Tunica albuginee dezvoltă extensii fibroase în interiorul capsule
testiculare.
Testiculul conține 3 tipuri principale de celule:
- Celule Leydig – celule capabile de steroidogeneză, cu punct de
plecare esterii de colesterol
- celule Sertolli – celule interstițiale care:
o susțin mecanic peretele tubilor seminiferi, produce hormonal
antimullerian, responsabil pentru diferențierea sexuală
masculină
o asigură un mediu interstițial optim pentru diferențierea
celulelor germinale
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o permite deplasarea celulelor germinale de la stratul bazal
către lumenul tubular
o fagocitează celulele alterate/corpii reziduali
- celulele germinale = prezente în membrana bazală a tubilor
seminiferi, susțin de-a lungul întregii vieții reproductive a bărbatului
spermatogeneza
- Acest proces standard presupune parcurgerea a mai multor etape de
maturare și diviziune celulară, toate etapele diviziunii petrecându-se
în grosimea peretelui tubilor seminiferi:
o Spermatogonia, proliferează indefinit, în bază, precum
celulele STEM, asigurând un rezervor nelimitat de primordii
gametice
o Spermatocite primare
o Spermatocite secundare
o Spermatide
o Spermatozoizi
Prin diviziune meiotică, se formează spermatidele. Acestea conțin un
număr haploid de cromozomi.
Intervalul de tip de la începutul spermatogenezei până la eliberarea unui
spermatozoid matur este de aproximativ 64 de zile. Spermatozoizii sunt
eliberați la nivel luminal, cu echipament genetic complet, dar inactivi din
punct de vedere funcțional.
Tubii seminiferi converg într-o rețea de ducte, numită rete testis, care se
concentrează în epididim, locul unde spermatozoizii sunt activați, echipați
cu bagaj enzimatic din acrozom, necesar obținerii capacității de fertilizare.
Epididimul servește, de asemenea, ca rezervor de spermatozoizi. După
stimulare sexuală, înainte de ejaculare, prin contracția sistemului de ducte,
spermatozoizii sunt eliberați din epididim în ductul deferent, unde li se
adaugă lichid seminal, ce aduce un plus de fructoză, ce asigură substratul
nutrițional al spermatozoizilor. Ductul ejaculator se deschide în uretra
prostatică. La acest nivel se adaugă lichidul prostatic, ce aduce un plus de
alcalinitate fluidului seminal. În timpul ejaculării acest conținut este eliberat
la nivelul uretrei.
Steroidogeneza este cea mai simplă steroidogeneză din sistem/ în
comparație cu sinteza glucocorticoizilor, mineralocorticoizilor sau vitaminei
D, inclus a estrogenilor, cu punct de plecare colesterolul sistemic și esterii
de colesterol incorporați intracelular. Celulele capabile de steroidogeneză
sunt celulele Leydig, celule care au bagaj enzimatic ce permite sinteza de
androgeni. Testiculul este responsabil de steroidogeneza marii majorități a
androgenilor masculini. Etapele secreției sunt prezentate în figura 2.
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LH +

Colesterol

celula Leydig

Pregnenolon

Progesteron

17 OH pregnenolon
17 OH progesteron
DHEA
Androstendion
Androstenediol
Testosteron

Dihidrotestosteron
Fig 2. Steroidogeneza androgenilor
Conversia testosteronului, principalul produs al steroidogenezei
testiculare este responsabilă de producerea a 95% din concentrația celei mai
active forme de testosteron, cu efect periferic, prin hidroxilare la
dihidrotestosteron, prin activarea 5 alpha reductazei 1 la nivel tegumentar,
respectiv a 5 alpha reductazei 2 la nivelul tractului urogenital.
Tabelul 2. Steroizii sexuali sistemici
Hormon
Testosteron
Dihydrotestosteron
Estradiol
Estronă
DHEAS

Testicul

Suprarenală

95
< 20
< 20
<2
<10

<1
<1
<1
<1
90
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Conversie
periferică
<5
80
80
98
-

Hormonii circulă liber într-un procent foarte mic, de circa 1-2%, marea
majoritate fiind legată de proteine transportoare: Sex Hormone Binding
Globuline (44%), albumină (54%).
Funcționalitatea testiculară este dependent de funcționalitatea gonadostatului, prezentă strict după perioada de activare de la pubetate. Spre
deosebire de femei, la care menopauza întrerupe această funcționare,
sistemele masculine au o scădere treptată odată cu înaintarea în vârstă, fără
însă a avea o oprire completă d.p.d.v. funcțional.
Odată sistemul dezinhibat, la pubertate, tropii hipofizari induc
modificări la nivel periferic. Odată pornit, în condiții fiziologice, sistemul
rămâne activ permanent, pe tot parcursul vieții, cu minime variații zilnice
sau lunare.
FSH induce:
• Stimulare celule Sertolli, de susținere
• Creștere testiculară
• Gametogeneză
• Facilitează creșterea și mai ales replicarea celulară
LH: susține producția de androgeni, necesară pentru creșterea somatică
sexuală și reproductivă:
• Stimulare celule Leydig
• Steroidogeneza androgenică
• Concentrații intratesticulare crescute de androgeni
Testosteronul secretat de către celulele Leydig, este concentrat la nivel
testicular, facilitează spermatogeneza locală, ulterior este eliberat în sistemul
circulator, unde își exercită efectele biologice.
Fiind hormon steroid, trece membrane celulară și se fixează la nivelul
receptorilor steroizi nucleari, de la nivelul celulelor efectoare, respectiv
celule care exprimă receptori androgenici.
Efectul direct necesită o transformare activațională, în dihidrotestosteron, prin acțiunea 5 alpha reductazei, respectiv metabolizare și
transformare în estradiol, prin aromatizare.
Steroidigeneza androgenilor respectă aceleași etape ca și în lanțul
steroidogenezei suprarenaliene, cu deosebirea că gonadele nu au aldosteron
sintetază, respectiv 11 hidroxilază.
Efectele testosteronului sunt următoarele:

305

Tabelul 3. Efectele androgenilor la bărbați
Testosteron
Dezvoltarea intranatală a
ductelor Wollff
Creșterea pubertală a
laringelui
Efecte anabolice
musculare
Facilitează eritropoeza
Efect anabolic asupra
osului: apoziții periostale,
sinteză proteică
Inhibarea creșterii sânului
Stimulează libidoul

17 β Estradiol
Dihidrotestosteron
(activare
(activare 5 α reductază)
aromatazț)
Dezvoltarea intranatală
Creștere osoasă
a prostatei
Masculinizarea OGE
Prevenire pierdere
osoasă
Coborârea testiculară
Feedback negativ
intrascrotală
asupra GnRH
Creșterea pubertală a
Închiderea
OGE
cartilajelor de
creștere
Dezvoltare păr pubian și
axilar
Facilitează
creșterea mamară
Alopecie frontală

Facilitează erecția
stimulată
Induce erecția nocturnă
Efecte metabolice:
uptake-ul lipidelor
stimuleză lipoliza
celulele precursoare
adipocitare
rata metabolică
oxidarea lipidelor
consumul glucozei
Practic, testosteronul susține fenotipul masculin, în toate etapele de
dezvoltare:
- masculinizarea organelor genital interne și externe, cu acordarea
sexului genital, în momentul nașterii ca fiind sexul masculin
- în timpul pubertății susține saltul în înălțime, definitivarea
caracterelor sexuale secundare
- în timpul vieții adulte menține caracterele formate anterior
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REGLARE:
• Testosteronul periferic, induce, prin buclă de feedback negativ, efect
inhibitor asupra eliberării hipofizare de LH
• Celulele Sertolli, produc inhibină, care prin același mecanism de
feedback negativ, induc efect asupra FSH, cu controlul direct al
spermatogenezei
• Trebuie menționat faptul că spermatogeneza și steroidogeneza se
desfășoară în celule diferite, aflate în interrelație unele cu celelalte –
funcționarea celulelor Sertolii și a gametogenezei sunt dependente de
prezența, în cantități suficiente, de testosteron intratesticular.

X.3. Evaluarea sistemului
Evaluarea sistemului feminin
Gonadostatul poate fi evaluat prin următoarele metode:
Evaluare clinică: semne și simptome sugestive pentru
hipoestrigenemie, hipernadrogenie, eventual hiperprolactinemie.
Evaluare funcțională, care întotdeauna trebuie să aibă în vedere mai
multe compartimente:
o Periferic, ovarian
o Central, hipofizar
o Evaluări dinamice (în caz de suspiciune de insuficiențe)
o Evaluări compartimente conexe: tiroidian/adrenal
COMPARTIMENT OVARIAN
o estradiol +Testosteron total = în ziua 2-3 a ciclului menstrual
= calitate răspuns ovarian folicular
o estradiol + progesteron = cu circa 7 zile înainte de data
probabilă a viitorului ciclu = evaluare calitate faza luteală
o valoarea medio ciclică a estradiolului este un indicator
extrem de slab al calității ovulației și nu este recomandat de
rutină.
o Hormonal AntiMullerian (AMH) = evaluează rezerva
funcțională ovariană și are valoare predictive asupra
responsivității ovariene la teste de stimulare de ovulație
o Inhibina B reflectă volumul celulelor granuloase ovariene,
servind ca un indicator al populației foliculare ce poate să se
matureze
o Inhibina A este mai puțin importantă
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COMPARTIMENT HIPOFIZAR
o Evaluare LH, FSH , PRL plasmatic
o FSH în ziua 3 a ciclului menstrual – evaluează activitatea
foliculară
5- 10 UI/L = răspuns excelent
> 10 UI/L = răspuns ovarian suboptimal
> 20 UI/L – alterarea capacității de maturare
foliculară
> 40 UI/L = insuficiență ovariană
o LH
Vârful de LH precede ovulația cu 12-18 ore,
măsurarea plasmatică fiind însă puțin precisă,
măsurarea urinară, independentă de secreția de
eliberarea de tip pulsatil LH, fiind preferată ( testele
de ovulație)
Raportul LH/FSH se consideră doar în ziua 2-3 a
ciclului menstrual și este echiunitar.
Compartimentul central și periferic sunt evaluate sinergic.
Tabelul 4. Tipuri de insuficiențe ovariene
E2

Progesteron

Insuficiență
ovariană

TT

LH FSH

N,

Insuficiență centrală
SOP

N

N

TESTE DINAMICE utilizate = sunt doar teste de stimulare, utilizate în
anume forme de insuficiențe, de obicei pentru a diagnostica insuficiențele
dinamice, funcționale, de cele organice.
Testul de stimulare cu LHRH presupune administrarea a 1 mcg LhRH
(iv), cu măsurarea LH + FSH înainte, la 20 și 60 de minute de la stimulare.
Testul se efectuează în faza foliculară.
Răspuns normal = creșterea a LH de minim 3 ori, cu creșterea FSH de
minim 10 ori
Insuficiența periferică – răspuns prezent, chiar exagerat
Insuficiența hipofizară – răspuns absent
Insuficiența hipotalamică – răspuns prezent
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Evaluare morfologică
Cea mai frecventă evaluare morfologică este reprezentată de evaluarea
ecografică. Se poate efectua transabdominal sau transvaginal, în funcție de
integritatea himenală a pacientei de evaluat.
Evaluarea oferă informații despre:
- Activitatea foliculară
- Evaluarea ovulației
- Evaluarea calității corpului galben
- Informații despre hormonogeneză = Grosimea endometrială în ziua
5-10 a ciclului menstrual
< 1 mm – atrofie –deficit de acțiune estrogenică
1-6 mm – grosime normală în premenopauză
> 15 mm - hiperplazie – relativă/absolută = la femeile expuse la
estrogeni
> 6 mm – hiperplazie = la femeile în postmenopauză
Tomografia computerizată și rezonanța magnetică nucleară sunt
indicate în cazurile în care se suspicionează leziuni tumorale, a căror aspect,
întindere și localizare se impune a fi lămurită. Aceste evaluări nu sunt
efectuate screening la toate cazurile, ci doar în caz de tumori, endomertioză,
leziuni chistice importante.
Evaluarea genetică se impune în caz de amenoree, infertilitate sau
afectare a pubertății.
Evaluarea sistemului masculin
Evaluare clinică:
o Deficit prepubertar: dezvoltare deficitară caractere sexuale
secundare, schelet cu proporții eunucoide, absența pilozității
corporale, închiderea tardivă a cartilajelor de creștere,
creștere de tip linear, fără salt, cu talie peste media
populațională.
o Deficit postpubertal: semne clinice minime, cu multiple
simptome sugestive.
Examinare genitală:
o Semne la naștere: epispadias, hipospadias
o Lungimea peniană – întotdeauna în stadiul flasc
o Volum testicular – evaluare în comparație cu orhidometrul
Prader.
o Prezența de varicocel/hidrocel = în cazurile cu infertilitate
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Evaluare funcțională:
COMPARTIMENT TESTICULAR:
o Analiza spermei: 3 analize separate trebuiesc efectuate. Se
indică în toate cazurile cu infertilitate cu sau fără
hipogonadism.
o Evaluare hormonală
o Testosteron total , liber, biodisponibil
- calculul testosteronului liber presupune dozarea
testosteronului total, a SHBG și calculul fracției libere după o
formula disponibilă pe www.issaam.ch
o Determinarea beta HcG se impune la cazurile cu leziuni
tumorale testiculare
o Alpha fetoproteina se dozează la cazurile cu tumori
testiculare
COMPARTIMENT HIPOFIZAR
o LH, FSH, PRL se pot efectua în orice zi
o Se interpretează întotdeauna împreună cu dozările
periferice
TESTE DINAMICE se efectuează în cazurile de insuficiențe
TESTE DINAMICE utilizate = sunt doar teste de stimulare, utilizate ăn
anume forme de insuficiențe, de obicei pentru a diagnostic insuficiențele
dinamice, funcționale, de cele organice.
Testul de stimulare cu LHRH presupune administrarea a 1 mcg LhRH
(iv), cu măsurarea LH + FSH înainte, la 20 și 60 de minute de la stimulare.
Răspuns normal = creșterea a LH de minim 3 ori, cu creșterea FSH de
minim 10 ori
Insuficiența periferică – răspuns prezent, chiar exagerat
Insuficiența hipofizară – răspuns absent
Insuficiența hipotalamică – răspuns prezent
EVALUARE ADIȚIONALĂ – tiroidiană, adrenală.
Biopsia:
Este indicată la cazurile cu oligo/azoospermia cu profil hormonal
normal, pentru a identifica prezența sau absența epiteliului
germinativ.
Evaluare genetică: determinarea cariotipului în toate cazurile cu
infertilitate și alterare a pubertății.
Evaluare morfologică: ecografică, completată cu evaluare prin
computer tomografie sau evaluare prun rezonanța magnetică
nucleară, în caz de suspiciune de leziuni tumorale testiculare.
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X.4. Pubertatea
Pubertatea este o etapă a activității axului hipotalamo-hipofizo-gonadic,
de dezvoltare a fenotipului de tip adult. Reprezintă etapa de definitivare a
fenotipului de tip feminin, a obținerii fertilității depline, a începerii
experiențelor și trăirilor sexuale.
Procesul este unul pur hormonal, declanșat de activarea spontană a
axului hipotalamo-hipofizo-gonadic, prezent din punct de vedere anatomic
și funcțional încă din momentul nașterii, dar inhibat în mod fiziologic,
pentru a permite creșterea somatică și dezvoltarea cognitivă în mica și
marea copilărie.
Etapele premergătoare ale acestui fenomen, obiectivabile clinic sunt:
1. Adrenarha;
2. Dezinhibarea gonadostatului;
3. Amplificarea graduală a interacţiunilor gonadorelină – gonadotropi
gonadotropi – foliculi primordiali ovarieni.
Adrenarha reprezintă activarea secreției de steroizi sexuali
suprarenalieni. Din punct de vedere clinic este caracterizată de apariția și
creşterea pilozităţii axilopubiene, pilozității generale, extinderea celei
preexistente.
În general, adrenarha precede cu circa 2 ani pubertatea, iar această
legătură temporală a determinat o serie de supoziţii prin care pubertatea
efectivă ar avea ca triger sinteza suprarenaliană de steroizi sexuali..
Încă de la naștere, există fenomenul natural de punere în repaus a
axului hipotalamo-hipofizo-gonadic, fenomen constant în mica copilărie,
până aproape de pubertate, cu inhibiția gonadotropilor și implicit a
gonadelor, atât din punct de vedere al secreției endocrine, cât și al secreției
exocrine. Mecanismul care stă la baza acestei inhibiţii este un feedback
negativ extrem de sensibil, doze minimale de steroizi gonadici determinând
o supresie severă a hipofizei. De asemenea, influenţa inhibitorie centrală, a
gonadorelinei, reduce concentraţia bazală a gonadotropilor până la un nivel
nedetectabil. Feedbackul negativ primează sub 7 ani, mecanismul inhibitor
central la copii mai mari de 7 ani. Nu s-au identificat încă substanţe
responsabile efectiv de acest fenomen de frenare, acesta reprezentând încă o
provocare medicală și terapeutică.
Alterarea şi amplificarea interacţiunilor hipotalamohipofizare/hipofizogonadice = nivelele plasmatice ale FSH şi LH cresc treptat, odată cu
succesiunea fenomenelor clinice ale adolescenței. De-a lungul pubertăţii se
modifică şi secreţia acestora, astfel în stadiile incipiente răspunsul este
preponderent din partea FSH, în fazele avansate ale pubertăţii predominând
răspunsul din partea LH.
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În mijlocul pubertăţii apare şi mecanismul de feedback pozitiv al
estrogenilor asupra LH, ovulația apărând cu multă vreme înainte de
finalizarea maturării fenotipice sau emoționale.
DECLANŞAREA PUBERTĂŢII
Cascada evenimentelor iniţiate de mecanismul de defrenare a pulsaţiilor
GnRH de feedback-ul prepubertal şi de inhibiţiile negative suprahipofizare,
rezultă în creşterea nivelelor de gonadotropi şi steroizi ovarieni, cu apariţia
secundară a caracteristicilor sexuale secundare şi unor funcţii cognitivreproductive de tip adult.
Se descrie un mecanism neural, prin care nucleul arcuat, producător al
GnRH, acţionează coordonat odată cu transformarea impulsului neural în
semnal chimic, periodic, oscilator, cu activitatea electrică periodică
intrahipotalamică. Neuronii din tractul olfactiv, prezintă ritmicitate proprie
ca o funcţie intrinsecă de oscilator neural.
Între 10 şi 16 ani se produce următoarea succesiune de evenimente:
- Prima dată se observă apariția de eliberări pulsatile de LH în
timpul somnului
- Ulterior pulsuri ale LH se pot înregistra și implicit doza și pe
parcursul zilei
- Secundar stimulării hipotalamice apar vârfuri episodice de
estradiol
- În paralel apare maturarea mecanismului de tip feedback pozitiv:
ovarian-hipofizar
- Leptina joacă un rol extrem de important în declanşarea
pubertăţii
Creşte în timpul pubertăţii
Administrarea experimentală a leptinei declanşează
pubertatea
Anorexicele, atletele de performanţă cu amenoree au
nivele scăzute de leptină
Inhibă expresia neuropeptidului Y
Excesul ponderal cu secreție crescută de leptină
determină pubertate accelerată/precoce
Clasic, se descriu două tipuri de secreţie:
- Tonică, bazală, reglat prin feedback negativ de către steroizii
gonadici şi inhibinei
- Ciclică, pozitivă, feedback pozitiv al estradiolului asupra LH.
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X.4.1. Pubertatea la fete
Definiții
Telarha - înmugurirea sânilor
Pubarha – apariția pilozității pubiene
Menarha – primul ciclu menstrual natural
Limitele pubertăţii normale: Studiile NHANES II şi III au arătat, în
ultimele decade, o tendinţă de scădere a vârstei instalării pubertăţii. Aceste
studii au stabilit limite „normei” pe baza cărora se face diagnosticul
pubertăţii precoce, respectiv întârziate. Astfel vârsta amenoreei primare,
clasic definită ca și absența apariției ciclului menstrual până la 16 ani, s-a
modificat ca ți limită la 14 ani. Implicațiile clinice, diagnostice, dar și
populaționale sunt importante. Vârstele de 8 - 13 ani sunt actualele limitele
general acceptate ale apariției pubertății fiziologice la caucazieni. Secvenţa
pubertală se întinde pe o perioadă medie de 4,5 ani, astfel că talia finală sau
momentul obținerii acesteia sunt relativ previzibile.
Tabelul 5. Valori medii ale diverselor etape ale pubertăţii (la caucazieni
europeni)
Telarhă sau pubarhă la 7 ani
Telarhă sau pubarhă la 8 ani
Menarhă la 11 ani
la 12 ani
Vîrstă medie telarhă
Limite
Vârstă medie adrenarhă
Limite
Vârstă medie menarhă
Limite

6,7%
14,7%
13,4%
35,2%
9,96 ani
8 – 12 ani
10,51 ani
9-12 ani
12,88 ani
12-14 ani

Tabloul clinic al pubertăţii cuprinde o serie de modificări care au ca
scop final constituirea fenotipului feminine de tip adult, complet funcţional.
Constituirea caracterelor sexuale secundare
Dezvoltarea sânilor, telarha, presupune dezvoltarea ţesutului glandular
şi conjunctiv, încă de la începutul pubertăţii, apoi apare o proliferare a
ţesutului glandular şi conjunctiv, finalul fiind foarte apropiat de volumul şi
caracterele de la adult. Se descriu 5 stadii de dezvoltare mamară, care
reprezintă modul de încadrare și evaluare al pubertății.
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Tabelul 6. Stadiile Tanner de dezvoltare/clasificare mamară pubertară
Stadiu
1
2

Denumire
Preadolescent
Mugure primar

3
4
5

a doua luna
matur

Aspect clinic
discretă elevaţia a mamelonului
elevaţia sânului şi areola apare ca o lună,
creşterea în diametru a areolei mamare
creşterea în continuare a sânului şi areolei
mamare
supradenivelarea areolei şi a mamelonului
areola în planul sânului, doar mamelonul elevat

Chiar dacă înmugurirea sânilor este primul semn de pubertate la fete,
apariția saltului în înălțime este considerat ca fiind primul semn clinic al
pubertății.
Pubarha este reprezentată de dezvoltarea tipică, izosexuală a pilozităţii
pubiene. Asemeni dezvoltării glandei mamare, evoluție și distribuția
pilozității pubiene este considerate un criteriu de urmărire și evaluare a
pubertății.
Tabelul 7. Stadiile Tanner ale pubarhăi
Stadiu
1
2
3
4
5

Aspect clinic
preadolescent păr velar pubian similar celuoi abdominal
apariţia a câtorva fire de pilozitate terminală, hiperpigmentate,
mai lungi şi mai groase, de-a lungul labiilor mari
pilozitate terminală mai multă, până la nivelul joncţiunii pubiene
tip adult, calitativ, dar aria de acoperire este mai mică
tip adult, cu pilozitate terminală extinsă spre faţa internă a
coapselor

De cele mai multe ori există o concordanţă între cele două dezvoltări,
dar având la bază mecanisme diferite, ele pot evolua separat şi trebuie
evaluate şi raportate separat.
Alte modificări fenotipice caracteristice pubertății sunt prezentate în
cele ce urmează.
La nivelul organelor genital externe se observă, în dinamică:
îngroşarea şi protruzia labiilor mari
îngroşarea şi denivelarea mucoasei vaginale
leucoree, precede cu câteva luni menarha
scădere Ph vaginal, cu acidifierea, caracteristică mediului vaginal adult
creştere lungime vagin, de la 8 la 11 cm
depunere de ţesut adipos prepubian (lună pubiană, munte Venus)
creştere dimensiuni clitoris.
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Organele genitale interne suferă un proces de creștere și maturare cu:
creşterea în dimensiuni a uterului de la 2-3 cm la 5-8 cm, precum şi a
volumului de la 0,4 ml la 3-15 ml;
creştere volum ovare până la 15 ml, proporţional cu înălţimea;
normal, aspectul multichistic NU TREBUIE interpretat ca
patologic!!!!
Menarha se observă la 6 luni de la fuziunea falangei I si II (distale),
respectiv apariţia osului sesamoid, frecvent în stadiul T4. În mod fiziologic,
primii 1-2 ani de menstruație ciclurile sunt anovulatorii, cu ovare de aspect
multichistic, fără ca acest fenomen să fie încadrabil în entitatea sindromului
de ovar polichistic.
Semnul clinic tipic, din punct de vedere somatic, este saltul în înălţime
ce apare la pubertate. Lungimea maximă cu care talia poate crește este de
este de circa 25 de cm. Talia finală depinde astfel atât de calitatea secreției
steroizilor sexuali, cât și de momentul și durata pubertății. Intrarea în
pubertate la o vârstă mai mare favorizează o talie finală mai mare.
Fetele ating viteza maximă de creştere cu 1,3 ani înainte de menarhă,
potenţialul de creştere devine relativ limitat, în momentul apariţiei menarhă,
de circa 2,5 cm/lună.
Durata creşterii este mai importantă decât vârsta menarhăi, viteza de
creştere sau momentul de take off.
Densitatea minerală osoasă: atinge maximum la vârsta de 16 ani.
Pubertatea se caracterizează prin modificarea proporțiilor corpului.
Astfel, raportul vertex-pube/pube-sol evoluează astfel: nou născut = 1,7, la 1
an = 1,4, la 10 ani = 1, pubertate = 0,92.
Raportul diametru biacromial/bicret scade de la 1,35 la 1,27 ca urmare a
fenomenului estrogen dependent de lărgire a şoldurilor.
Craniul suferă de asemenea modificări, ca urmare a lărgirii maxilei,
arcadei sprâncenoase, apariția boselor frontale. Impregnarea hormonală
determină o creștere a diametrului hipofizar, la fete de la 5-6 cm la 7-8 cm.
Masa musculară este modificată prin hiperplazie și hipertrofie, creşte
masa osoasă, creşte extrem de mult masa adipoasă, scade cantitatea de apă,
prin inversarea proporțiilor masă musculară-masă adipoasă.
Țesutul adipos capătă o distribuție caracteristică, se depune mai ales la
nivelul şoldurilor, proporţional cu nivelele de estrogeni şi gonadotropi
produse în această perioadă. Acest fenomen explică de ce șoldurile late sunt
considerate un semn al fertilității, fiind de fapt un indicator al impregnării
estrogenice.
Fetele la care raportul androgeni/estrogeni nu este optim au o creştere a
şoldurilor este mai puţin pregnantă, independent de forma și dimensiunile
sânilor.
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La nivel central, sistemul nervos suferă o serie de modificări
semnificative pentu cognitivul și comportamentalul adolescenților:
scade plasticitatea creierului (ex: capacitatea de a învăţa limbi străine
este maximă până la vârsta de 16 ani)
modificări EEG: scade amplitudinea şi frecvenţa undelor delta
scăderea fazei de somn adânc cu 50%
creşte prevalenţa epilepsiei dar şi a psihozelor majore
comportament: apare gândirea abstractă, abilitatea de a evalua
punctul de vedere a celorlalţi, introspecţia, identitatea personală şi
sexuală completă, autonomie faţă de familie.
Este perioada introducerii sexualității, cu informare, tatonare,
încercare și de multe ori trecerea la act. Momentul acesta nu depinde
de precocitatea pubertății sau calitatea impregnării hormonale ci de
informare și educarea populațională și mai ales de informațiile legate
de sexualitate.
Finele pubertății marchează desăvârșirea fenotipului de tip adult, cu
atingerea fertilității, dar cu imaturitate cognitive, emoțională și socială, lucru
care explică vulnerabilitatea mare și zona de risc caracteristic acestei grupe
de vârstă.
X.4.2. Pubertatea la băieți
Definiții
Gonadarha – creștere și dezvoltare testiculară
Pubarhă – apariția pilozitate pubiană
Limitele general acceptate sunt cuprinse între 9 și 14 ani, cu o durată
medie de 4.5-5 ani.
Modificările somatice din timpul pubertății sunt clasificate, prin
raportarea de către sistemul Tanner, după cum urmează
Gonadarha ( indusă de steroidogeneza testiculară)
STADIUL 1 – preadolescent = fără semne vizibile de dezvoltare
STADIUL 2 –creștere testiculară și scrotală (4-6 ml)
STADIUL 3 – creștere semnificativă a testiculelor (6-8 ml) cu creștere
scrotală, respective cu creștere peniană (lungime)
STADIUL 4 – creștere peniană predominant diametrală, cu creștere
testiculară continuă (14-16 ml)
STADIUL 5 – aspect de tip adult (> 18 ml)
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Pubarha
STADIUL 1 – preadolescent = păr velar (fin, blond, scurt)
STADIUL 2 – fire de păr terminal (negru, lung, aspru) la baza penisului
STADIUL 3 – pilozitate terminal pe arie prepubiană
STADIUL 4 – pilozitate terminal ce acoperă toată regiunea pubiană
STADIUL 5 – pilozitate terminal și pe zona abdominală către ombilic
•
•
•

Fertilitatea
11 ani – primul semn al spermatogenezei
11-15 ani– spermatozoizi prezenți în urina matinală
15-17 ani - normospermie
Tegumente
• îngroșarea tegumentelor
• piele uleioasă
• pilozitate corporală – diferită față de femei, fără a fi considerate un
caracter sexual secundar esențial
• pilozitate facială - diferită față de femei, fără a fi considerat un
caracter sexual secundar esențial
Sistem osos
• Salt total în înălțime = 30-35 cm
• Masa osoasă maximă se atinge după pubertate
Proporțiile corpului: vertex-pube/pube-sol
• nou-născut
1,7
• 1 an
1,4
• 10 ani
1
• pubertate
0,92
Compoziție corporală
• Masa osoasă = creștere semnificativă
• Masă musculară = creștere fibră în lungme și în masă
• Scădere țesut adipos
• Creștere masă apoasă (în concordanță cu creșterea masei musculare)
SNC:
Scăderea plasticității cerebrale (scăderea capacității de învățare a
limbilor străine)
Modificări EEG: scăderea amplitudinii și frecvenței undelor delta
Scăderea duratei somnului adânc cu până la 50%
Comportament: gândire abstractă, abilitare de evaluare, introspecție,
identitate personală, orientare sexuală completă, autonomie
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Odată cu modificările somatice, pubertatea înseamnă atingerea
deplinătății sexuale și fertile, înainte de atingerea deplinătății cognitive.
Comportament socio-sexual
• 10-14 ani = adolescența precoce: modificări fizice + insecuritate/
curiozitate sexuală + explorare + încercări
• 15-18 ani = adolescența medie: relație cu tendința de stabilitate/
monogamie + maturitate în creștere + responsabilitate
• > 18 ani = adolescența tardivă = maturitate socială mai mare/ abilități
sexuale
INVOLUȚIA SISTEMICĂ
După activarea spontană a gonadostatului, la pubertate, axul hipotalamohipofizo-gonadic este activ pe toată perioada vieții, atât la femei, cât și la
bărbați. Diferența majoră este dată de faptul că, la femei, procesul de
funcționare este afectat și modificat de consumarea rezervei funcționale
ovariene, moment definitoriu pentru apariția și instalarea menopauzei.

X.5. Menopauza
Este reprezentată de procesul natural de consumare a rezervei
funcționale ovariene, indiferent de situațiile etiopatogenetice.
Gametogeneza feminină este limitată în viața intrauterină, numărul de
ovogonii fiind fix, maxim în luna 7 de viață intrauterină. Nu există nicio
posibilitate de influențare/prelungire a rezervei foliculare ovariene.
Definiții
Premenopauză = orice femeie de peste 40 de ani
Menopauza = oprirea permanentă a menstrelor
Perimenopauză = perioada dintre apariția neregularităților ciclurilor
menstruale și 1 an după ultima menstră
Postmenopauză = începe la 1 an de la ultima menstruație
Perioada de tranziție = transformarea de la funcția ovariană normală la
insuficiența ovariană
Vârsta medie de tranziție = 46 ani
Lungimea medie de tranziție = 5 ani
Începerea perimenopauzei = vârsta de 39 - 51 ani.
Vârsta menopauzei este influențată de numeroși factori, însă factorul
determinant este rezerva funcțională ovariană.
Status socioeconomic redus
fumat
status educațional redus
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Menopauza tardivă este favorizată de:
consumul cronic de alcool
uzul de durată a contraceptivelor orale combinate
număr mare de sarcini
Clasificare:
menopauză naturală
menopauza precoce = apariția menopauzei înainte de vârsta de 45 de
ani
menopauză iatrogenă
o chirurgicală - ovarectomie, indiferent de statusul uterin
o radioterapie – în regiune ovariană/uterine/colonică/osoasă
o chemoterapie – marea majoritate a regimurilor terapeutice,
femeile tinere fiind mai vulnerabile
o medicație - Antiestrogeni (inhibitori de aromatază)/ analogi
de GhRh
Semne și simptome
perioada de tranziție
Perioada de tranziție este dominată de hiperestrogenie (nivel relativ
al estrogenilor sistemici față de nivelul progesteronului, din cauza
anovulației respectiv hiperestrogenie absolută, din cauza maturării
foliculare exagerate).
Cicluri anovulatorii = cicluri menstruale anovulatorii, cu
polimenoree (sângerări frecvente), hipomenoree, menoragie sau
metroragie.
Hiperplazie sau hipertrofie endometrială
Mastodinie, risc de proliferare mamară
Perioada menopauzei
Perioada menopauzei este guvernată de simptomele deprivării
estrogenice. Acestea pot fi grupate în:
Simptome pe termen scurt = simptome vasomotorii – bufeurile
reprezintă simptomul dominant
Indecență de 10% la femeile în premenopauză, 85% dintre femeile în
menopauză, în primii 2 ani de la menopauză, dar durează decade la
circa 25% dintre femei
Factori de risc: fumat, supraponderalitate, deprivare estrogenică
bruscă, stres, căldură, perioada nocturnă
Diagnostic diferențial = status hipercatabolic – leucemie, tumori
carcinoide, hipertiroidism clinic manifest
Este indus de creșterea temperaturii bazale, concordant cu pulsurile
hipotalamice, urmate de vasodilatație reflex, adaptativă
Alte simptome: cefalee, nervozitate, labilitate emoțională, creștere
ponderală
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Simptome pe termen mediu = degenerative/atrofice:
Atrofie vaginală și uretrală, apare secundar deprivării estrogenice, cu
alterarea integrității celulare, scăderea vascularizației, alterarea florei
vaginale, cu modificarea PH ului vaginal (cu alcalinizare din cauza
alterării populației de bacili Doderlein, implicit alterarea bilanțului
biologic, deshidratare celulară) toate având ca urmare creșterea
dismicrobismului, apariția infecțiilor vaginale și alterarea capacității
de lubrifiere vaginală.
Simptome: durere, arsură, infecții locale, simptome tract urinar inferior,
nicturie, algurie, hematuria, incontinență urinară de efort.
Deshidratare tegumentară generalizată
Fanere deshidratate: păr uscat, unghii friabile
Sensibilitate emoțională: nervozitate, anxietate, labilitate emoțională,
alterarea calității somnului, insomnia, oboseală, fatigabilitate
Modificări ale aspectului general: creșterea compartimentului
adipos, scăderea dimensiunilor gluteal, scăderea tonusului general,
creșterea în diametru, datorită transformării adipoase
Scăderea ratei metabolice bazale
Scăderea masei și forței musculare
Efecte pe termen lung = efecte involutive
- Cogniție = alterarea cogniției și a capacității de memorare este tipică
femeilor vârstnice. Incidența bolii Alzheimer scade cu circa 40%
după o perioadă medie de tratament de circa 5 ani, cu efect marcat în
cazul uzului de circa 10 ani.
- Sistem cardiovascular = efectele benefice ale estrogenilor asupra
sistemului vascular
sunt
bine cunoscute: antioxidante,
vasodilatatoare, efecte protective - prezente doar în cazul expunerii
constant fără sevraj, a sistemului feminin la nivel constant de
estrogeni. După o perioadă de deprivare estrogenică, de minim 6
luni, aceiași hormoni protectivi devin potențial nocivi. De aceea
prezența de boală coronariană sau vasculară sistemică contraindică
tratamentul sistemic de substituție.
- Sistem osos = deprivarea estrogenică alterează turnoverul osos, cu
demineralizare osoasă subsecventă, alterarea structurii osoase, scade
rezistența osoasă și implicit crește riscul de fractură.
Diagnostic
1. Clinic – combinație de semne și simptome antemenţionaţe (atrofia
urogenitală predomină ca și semn clinic)
2. Evaluare hormonală:
a.
FSH + LH
b.
estradiol + proogesteron
3. ecografic: absența activității foliculare, epiteliu endometrial atrofiat
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Evaluări specifice în timpul perioadei de tranziție
istoric de hemoragii disfuncționale
examen clinic, evaluare vaginală
ecografie transvaginală = orice endometru cu grosimea mai mare de 5
mm trebuie recomandat către biopsie endometrială
evaluări adiționale = în cazul controlului dificil al hemoragiilor
disfuncționale = colposcopie, biopsie cervicală, biopsie endometrială,
histeroscopie
evaluare mamară = ecografie mamară sau mamografie
Evaluări specifice în timpul menopauzei
anual: evaluare ginecologică, frotiu PAP
evaluare DXA
mamografie
examene de laborator: lipidogramă, evaluare hepatică
Opțiuni de tratament
La ora actuală, tratamentul de supleare hormonală este refuzat de către
paciente sau medici, din cauza cunoștințelor parțiale legate de efectele
adverse potențiale ale medicației de substituție. Recomandările actuale ale
celor mai mari societăți profesionale (endocrinologi și ginecologi) cuprind
următoarele alternative:
1. suplementare hormonală
2. agenți mimetici estrogenici
3. modulatori selectivi ai receptorilor de estrogeni
4. preparate nonhormonale
5. androgeni
1. TRATAMENT HORMONAL DE SUBSTITUȚIE
Reguli generale
Tratamentul de substituție trebuie început cât de repede, după
debutul menopauzei, în maximul 1-1.5 ani de la ultima menstruație
La ora actuală, perioada de siguranță general recomandată este de 5
ani de tratament, perioade de tratament mai lungi fiind indicate strict
la cazuri individuale
În prezența uterului, obligatoriu se impune tratament cu estrogeni
TAMPONAȚI cu progesteron
În cazul pacientelor cu histerectomie, se pot utiliza strict preparate
estrogenice
În perioada de tranziție, tratamentul se poate începe de îndată ce
apare o creștere susținută a FSH > 20 mUI/L, respectiv apar menometroragii
Doza utilizată de estrogeni scade odată cu creșterea vârstei
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Există 2 regimuri terapeutice
1. COMBINAT = 21 zile estrogeni 10 zile progesteron
LUNAR
2. CONTINUU = zilnic, fără pauză, doze minime de
estrogen + progesteron
INDICAȚII
Simptome neurovegetative moderate și severe
Atrofie genitală moderată, severă, simptomatică
Profilaxia osteoporozei doar la cazurile cu risc crescut de boală
CONTRAINDICAȚII
Cancer de sân prevalent
Suspiciune de orice malignitate estrogen dependent (sân, corp uterin,
ovar)
Orice sângerare vaginală neevaluată
Hiperplazie endometrială neevaluată
Tromboembolism pulmonar
Tromboză venoasă profundă
Boala tromboembolică arterială
Hipertensiune arterială netratată
Afecțiune hepatică activă
AVC preexistent
Sensibilitate cunoscută la preparat
Porfiria cutanea tarda
CONDIȚII ce impun supraveghere atentă
Leiomiom (uter fibromatos) sau endometrioză
Factori de risc pentru afecțiuni tromboembolice
Factori de risc pentru tumori estrogen dependente (rude de gradul I
cu cancer de sân, mutații BRACA 1 sau 2)
Hipertensiune arterial tratată
Afecțiuni hepatice (adenom hepatic, hemangiom hepatic)
Diabet zaharat cu sau fără interesare vasculară
Litiază biliară
Migrenă /cefalee severă
LES
Istoric de hiperplazie endometrială
Epilepsie
Astm bronșic
Otoscleroză
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ÎNTRERUPERE IMEDIATĂ A MEDICAȚIEI
Icter sau deteriorare hepatică acută/activă/dinamică
Creșterea semnficativă a tensiunii arteriale
Migrenă debut recent
Preparate utilizate
Estrogenii trebuie administrați în dozele minim eficiente, luând în
considerare vârsta pacientei. Se pot utiliza preparate diferite:
- estrogeni conjugați
0,3-0,625 mg
- estradiol micronizat
0,5-1 mg
- estradiol transdermic
14-100 mcg
- etinilestradiol
0,01-0,02 mg
- estriol
50 mcg
Cale de administrare
1. orală
- Utilizată cel mai frecvent
- Afectată de primul pasaj hepatic: crește producția de globuline
hepatice: SHBG, CGB, TBG, angiotensinogen, factori de
creștere
- Concentrație plasmatică finală instabilă
- Nu este recomandată în caz de hipertrigliceridemie. Riscul de
litiază biliară
2. transdermică
- Eficient doar în cazul tratamentului sd neurovegetative
- Ineficientă pentru profilaxia demineralizării osoase
- Nu se metabolizează pe calea hepatică = fără urmări asupra
globulinelor din cascada coagulării
- Induce strict efecte locale, vaginale
3. vaginal
-

Ideal pentru simptome locale (atrofie vaginală)
Efecte parțiale asupra simptomelor neurovegetative
Efectele sunt dependente de doze
Fără efect profilactic asupra osteoporozei

Preparatele progestice sunt recomandate la femeile care au endometru
prezent, indiferent de momentul vârstei de debut al menopauzei. Efectele
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protective sunt identice, indiferent de tipul deprogestativ
frecvente tipuri de preparate utilizate sunt următoarele:
Ciclic
- Medroxiprogesteron acetat
5 mg
- Progesteron natural
200 mg
- Noretindrone
0,5 mg
- Levonorgestrel
0,075 mg

utilizat. Cele mai
Continuu
2,5 mg
100 mg
0,35 mg

Cale de administrare
1. orală
2. vaginală
Căile de administrare diferă doar prin prisma efectelor adverse:
- Balonare, retenție hidrică, alterarea calității somnului, modificări
ale stării generale, modificări ale dispoziției generale
- Efecte proliferative asupra epiteliului glandular mamar =
creșterea efectelor proliferative mamare
RISCURI
POSIBILE
ALE
TRATAMENTULUI
DE
SUBSTITUȚIE
Riscurile sunt favorizate de: uz mai lung de 5 ani, uzul izolat de
estrogeni, fără tamponare progesteronică (în cazul prezenței de
endometru), suspiciunea unei malignități preexistente și netratate,
uz ca prevenție cardiovasculară secundară, nu primară, așa cum
este recomandat
La ora actuală, cancerul de sân nu este considerat ca fiind urmarea
directă a tratamentului, respectiv perioada medie de dezvoltare a
cancerului de sân este de minim 7-8 ani, interval mult inferior celui
de 5 ani (durata actuală de tratament recomandat). Cu toate acestea,
prezența unei minime leziuni maligne mamare, nediagnosticate
anterior, este accelerat de expunerea la estrogeni. Din acest motiv
evaluarea mamară trebuie făcută extensiv înainte de introducerea
tratamentului de substituție.
Riscul de tromboză este descris la utilizatoarele de estrogeni. Efectul
este prezent doar în cazul utilizării căii orale de administrare, nu în
cazul căii transdermice sau vaginale. Din acest motiv, tratamentul
de substituție de durată este recomandat să utilizeze cale nonorală,
transdermică sau vaginală.
Creșterea ponderală apare doar în cazul supradozării estrogenice.
Persistența sindromului neurovegetativ apare în cazul subdozării

324

2. AGENȚI MIMETICI STEROIDICI
Singurul reprezentant al acestei familii este Tibolone, o moleculă unică,
cu efecte mimetice estrogenice, progesteronice și androgenice:
- os = estrogen like
- sân = fără efect/ inhibiția proliferării celulare/ stimularea
apoptozei
- endometru = progesterone like
- sistem cardiovascular = fără efect
- SNC = androgen like
Indicațiile, contraindicațiile și precauțiile sunt aceleași ca și în cazul
tratamentului de substituție estrogenic.
EFECTE INDEZIRABILE
Edem
Durere în etajul abdominal inferior, disconfort abdominal
Acnee, creștere anormală a pilozității corporale
Leucoree, îngroșare endometrială, hemoragie în postmenopauză
Mastodinii, disconfort mamar, durere mamelonară
Candidoză vaginală, micoză vaginală, vulvovaginită
Creștere ponderală
3. MODULATORI RECEPTORI ESTROGENI
Modulatorii de receptori de estrogeni sunt utilizați predominant în scop
de profilaxie a osteoporozei. Aceste preparate au efecte diferite la diferite
situsuri:
Estrogen like la nivelul osului neutral la nivelul sânului și endometrului,
dar nu și la nivel central, simptomele neurovegetative fiind extrem de puțin
modificate de uzul acestei medicații. Efectele antiosteoporotice sunt mai
mici comparativ cu cele ale antiosteoporoticelor majore.
4. TRATAMENT NONHORMONAL
Anumite preparate pot ameliora simptomele neurovegetative, fără a
atinge eficacitatea preparatelor medicamentoase. Opțiuni:
• Modificări ambientale: diminuarea temperaturii ambientale
• Tehnici de relaxare
• Antidepresive: Venlafaxină, Aproxetină, Fluoxetină = scădere cu circa
60-65% a simptomelor neurovegetative
!! EA: greață, vărsături, gură uscată, insomnie, fatigabilitate, disfuncție
sexuală, simptome gastrointestinale
• Clonidina: agonist alfa-adrenergic central = descresc simptomele
neurovegetative cu circa 50%, dar la o doză zilnică 0,1 mg/zi
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• Gabapentin: analog GABA ercig – poate reduce simptomele
vasomotorii cu circa 45%, la doza zilnică de 900 mg/zi
• Fitoestrogeni: preparate derivate din Soia, pot reduce simptomele cu
circa 30%, efect ce dispare după câteva săptămâni de uz
• Actaea racemosa (Cimicifuga racemosa = Black cohosh),
administrare orală de
40 mg/zi egalează efectul estrogenilor
conjugați, la doza de 0,6 mg/zi, zilnic;
• Vitamina E2x400 UI/zi, are un efect modest de reducere cu doar 1
bufeu /zi, zilnic
5. TRATAMENTUL DE SUPLEERE ANDROGENICĂ
Deficitul androgenic la femei este caracteristic pacientelor cu climax
chirurgical, fiind rar prezent la femeile cu menopauză naturală, la care
secreție androgenică persistă, de la nivelul celulelor tecale ovariene.
Steroizii androgenici (DHEAS, DHEAS, androstendion) sunt convertiți în
periferie în estrogeni, fiind responsabili de starea generală de bine, interes
sexual, masă musculară și stare generală.
Deficitul androgenic trebuie suspicionat în cazul prezenței următoarelor
simptome:
- Pierderea libidoului, scăderea motivației sexuale, scăderea excitabilității,
dispariția fanteziilor sexuale, alterarea satisfacției sexuale
- Cefalee, fatigabilitate, vitalitate scăzută, pierderea capacității de
concentrare, scăderea masei musculare
Diagnosticul pozitiv se poate face doar în cazul în care există simptome,
asociate cu valori semnificativ scăzute ale testosteronemiei testosteronului
liber, comparativ cu femeile din premenopauză.
Tratamentul de substituție androgenică se poate începe doar după
supleere estrogenică de calitate, nu în absența acesteia. Dozele de substituție
sunt 1/10 din dozele standard utilizate la substituția testosteronică la bărbat.
Se utilizează strict preparatele transdermice.
Indicațiile, contraindicațiile și precauțiile sunt aceleași ca și în cazul
substituției estrogenice.
Dacă se optează pentru tratamentul de substituție, evaluările periodice
sunt obligatorii:
Evaluare anuală mamară, cu pauză de minim 10 zile înainte de
mamografie
Evaluare ginecologică anuală, cu monitorizarea grosimii
endometriale
Evaluare metabolică periodică - lipidogramă
Măsurare densitate mineral osoasă (DXA)
În cazul apariției oricărui oricăror efecte secundare, oprirea permanent a
medicației se impune.
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X.6. Hipogonadismul cu debut tardiv
Fenomenul de involuție a steroidogenezei masculine este similar cu cel
al involuției feminine, cu o diferență majoră = este o involuție, lentă,
treptată, parțială, un proces de durată, comparativ cu involuția feminină,
care este completă și pe durată extrem de scurtă.
Involuția steroidogenezei începe după vârsta de 40 de ani, cu un ritm de
scădere de circa 1%/an. Fenomenul nu este universal prezent, dar anumite
comportamente favorizează apariția deficitului androgenic:
- Consumul cronic de alcool
- Plusul ponderal
- Sindromul metabolic
- Diabetul zaharat
- Viața sedentară
Clasificare
- involuție fiziologică = deficit androgenic parțial cu debut tardiv
- iatrogen = hipogonadism clinic manifest
radioterapie regional
chirurgie = orhoectomie bilaterală
chemoterapie = marea majoritate a preparatelor utilizate
medicație cronică, de durată = diuretice cu economie de
potasiu, analogi de GnRH
Semnele si simptomele hipogonadismului cu debut tardiv, parțial, sunt
diferite de cele ale hipogonadismului clinic manifest:
= semne de impregnare testosteronică prezente
= caractere sexuale secundare normale
= aspect normal al OGE, fără involuție
= semne de impregnare androgenică la nivel tegumentar stabile
= voce normală, care nu se modifică
= înălțime normală
Semnele sunt subtile:
- reducerea activității și dorinței sexuale
- scăderea erecției nocturne
- bufeuri
- modificări de dispoziție generală, oboseală, fatigabilitate, iritabilitate
- alterarea calității somnului
- sindrom metabolic
Deficitul parțial de testosteron, netratat, influențează compoziția
corporală, putând apărea:
- obezitate viscerală
- scăderea masei osoase cu apariția fracturilor de fragilitate
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- rezistență la insulină, până la diabet zaharat de tip 2
- sarcopenia
- alterarea capacității cognitive
Diagnostic = minim 2 simptome clinice + valoarea scăzută a
testosterinemiei (minim 2 dozări separate) = Testosteron liber măsurat sau
calculat scăzut.
Screeningul activ trebuie efectuat la următoarele categorii de pacienți:
1. obezitate
2. sindrom metabolic
3. boală cronică de rinichi
4. boală pulmonară obstructive
5. sarcopenia
6. diabet zaharat tip 2
OPȚIUNI DE TRATAMENT
Teoretic, schimbarea stilului de viață: exerciții fizice regulate, dietă, cu scădere ponderală, pot crește producția testosteronică endogenă. Deoarece
schimbările trebuie să fie semnificative, proporția de bărbați cu deficit parțial
de testosteron care pot compensa deficitul în mod natural este foarte mică.
TRATAMENT DE SUBSTITUȚIE HORMONALĂ
REGULI GENERALE
Tratamentul de substituție se începe cât de repede, odată cu
constatarea deficitului parțial de testosteron.
INDICAȚII
Semne clinice multiple în contextul tratamentului ineficient al
obezității cu alte comorbidități
Diabet zaharat tip 2 fără hipogonadism
Nivele scăzute semnificativ ale testosteronemiei, indiferent de
intensitatea simptomelor
CONTRAINDICAȚII
Cancer mamar preexistent
Cancer de prostată
Insuficiență cardiac severă stadiu IV
Valoare crescută a hematocritului > 0.54%
Infertilitate masculină + dorința în viitorul apropiat de concepție
Apnee severă de somn
Simptomatologie de tract urinar inferior severă prin hiperplazie
benignă de prostată
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CONDIȚII CE IMPUN SUPRAVEGHERE ACTIVĂ
Dislipidemie
Hiperplazie benignă de prostată
Apnee de somn
Valoare ale hematocritului la limita de sus a normei
Infertilitate fără dorință clară de concepție
RENUNȚARE IMEDIATĂ LA MEDICAȚIE
Apariția de icter sau deteriorare activă a funcției hepatice
Preparate utilizate
Preparatele de testosteron au ca principiu administrarea în doza minim
necesară, luând în considerare vârsta pacientului. Se pot utiliza diferite
preparate.
- testosteron cipronat și testosteron enantat administrat intramuscular la
fiecare 2-3 săptămâni, datorită duratei scurte de acțiune.
- testosteron undecanoate cu administrare intramusculară, la fiecare 3
luni, datorită efectului pe termen lung, cu asigurarea unor nivele
plasmatice stabile, cu perioadă lungă de wash out.
- Administrare de testosteron bioidentic, cu aplicare transdermică, ca
plasturi sau de gel, cu aplicare zilnică, cu menținerea unui nivel
plasmatic stabil, dar cu o și o perioadă scurtă de wash out.
- Testosteron sublingual sau bucal, asigură nivele stabile ale
testosteronemiei cu administrare zilnică și perioadă extreme de scurtă de
wash out
- Implanturi subcutanate de testosteron cu aplicare la fiecare 5-7 luni,
asigură nivele stabile ale testosteronemiei, cu complianța extrem de
bună, dar o perioadă lungă de washout.
Durata perioadei de washout are semnificație doar în cazul apariției de
efecte adverse cu necesitatea întreruperii complete a medicației de
substituție.
RISCURI
POSIBILE
ALE
TRATAMENTULUI
DE
SUBSTITUȚIE
Asocierea tratamentului de substituție cu testosteron și riscul de
cancer de prostate nu este demonstrate, dar în cazul preexistenței
unui cancer de prostată, progresia acestuia va fi accelerată
Creșterea prostatei este favorizată de nivelele de testosteron, fără a fi
însă clar dacă substituția cu testosteron facilitează dezvoltarea
cancerului de prostate per se.
Boala cardiovasculară: tratamentul cu testosterone este benefic
asupra unor factori de risc cardiovasculari.
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Nu sunt evidențe clare prin care să se demonstreze că tratamentul de
substituție cu testosteron agravează apneea de somn.
Riscul crescut de tromboembolice este mai mare în caz de asociere
de mutații de trombofilie
În cazul apariției unei creșteri semnificative a hematocritului, sub
tratament de substituție testosteronică, acesta se întrerupe
obligatoriu.
În cazul administrării de durată a substituției testosteronice, următoarele
evaluări periodice se impun:
Monitorizare eficacitate tratament prin dozarea trimestrială, în
primul an de tratament, apoi anuală, a valorilor testosteronemiei
Monitorizare hemoglobină și hematocrit - în primul an trimestrial,
ulterior anual
Monitorizare PSA trimestrial în primul an de tratament apoi anual.
Orice creștere dinamică mai mare de 1 ng/mL sau o valoare totală
mai mare de 4 ng/mL impun suspendarea medicației
Densitatea osoasă se evaluează anual (DXA)
Evenimentele cardiovasculare majore se monitorizează
În caz de efecte adverse sau de apariția unor contraindicații,
tratamentul se suspendă imediat.
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Cap. XI. CONTRACEPȚIA
HORMONALĂ
Când vorbim despre contracepție, trebuie să avem în vedere factorii
implicați în procesul de fertilizare:
Factori feminini
o factorul ovarian = ovulația
o factorul tubar = preluarea ovocitului, fertilizarea, transportul
ovocitului fecundat
o factorul uterin = implantație, nidare, poziționare
o factorul cervical = pasajul spermatic
Factori masculini
o gametogeneza
o activarea spermatozoizilor
o transportul spermatozoizilor
o ejacularea
Metodele contraceptive blochează sau inactivează unul dintre acești
factori, alterând succesiunea normală necesară procesului natural al
fertilizării.
Metode contraceptive
FEMEI
BĂRBAȚI
• Metode naturale
– Abstinența
– Retragere
– Combinate
• Metode de barieră
Metode de barieră
– Diafragm, Calotă cervicală, burete - Prezervativul masculin
– Prezervativ feminin
• Metode hormonale
Metode hormonale
• Metode mecanice
– Dispozitive intrauterine
• Metode chirurgicale
Metode chirurgicale
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Tabelul 1. Rata de insucces rata teoretică versus viața reală
% minim de
sarcini
așteptate
85
0.1
0.5
0.005
0.3
0.6
0.1
0.2
0.1
85

Metodă
Fără protecție
Contraceptive orale
Progestative orale
Implant progeseron
Progesterone injectabil
DIU - Cupru
SIU progesteron
Sterilizarea feminină
Sterilizarea masculină
Fără protecție
Abstinența periodică
Calendar
Ovulație
Temperatura bazală
Teste de ovulație
Retragere
Diafragm (multipare)
Diafragm (nulipare)
Spermicide
Asociere

9.0
3.0
2.0
1.0
4.0
20.0
9.0
6.0
6.0

Metodele hormonale actuale utilizate sunt:
• Contraceptive combinate - estroprogestative
– Orale
– Plasturi
– Inel vaginal
– De urgență
– De durată
• Contraceptive progesteronice
– Orale
– De urgență
– De durată
– Sistem intrauterin
• Contracepție masculină
– Androgeni
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% sarcini
înregistrate
85
7.6
3.0
0.2
0.3
0.8
0.1
0.4
0.15
85
20.5
20.0
17.0
22.0
18.1
23.6
40.0
20.0
25.7
12.1

Contraceptive combinate:
MECANISM DE ACȚIUNE:
1. Etinile estradiolul exogen ( componentă estrogenică a preparatului
estroprogestativ) inhibă, la cantități mici eliberarea pulsatorie a
gonadorelinului (GnRH) de la nivel hipotalamic
2. Inhibă eliberarea hipofizară de FSH și LH prin efect de feedback
negativ scurt
3. În absența secreției de FSH și LH nu apare creșterea și maturarea
foliculară cu alterarea secundară a ovulației
a. Estradiolul inhibă eliberarea de FSH = nu avem creștere
foliculară
b. Progesteronul inhibă vârful preovulator de LH = neinducere
ovulație
4. Nu sunt semne clinice de deprivare estrogenică, deoarece organismul
este expus la estrogenul sintetic, chiar dacă estrogenul endogen este
semnificativ scăzut
5. Componenta progesteronică contribuie la efectul contraceptiv,
printr-o serie de modificări locale:
= mucus cervical mai dens, mai puțin permeabil = penetrare mai
dificilă a spermatozoizilor
= subdezvoltare endometrială prin limitarea proliferării = impietare
implantație
La ora actuală există mai multe generații de contraceptive orale
combinate. Componenta estrogenică este cel mai frecvent reprezentată de
etinilestradiol (EE), cu efect inhibitor asupra gonadostatului, rarisim se
utilizează estradiol valerat, similar cu estrogenul natural, dedicate femeilor
adulte. Diferă semnificativ preparatele progesteronice. Distingem:
GENERAȚIA I
GENERAȚIA II

> 50 mcg EE
20-35 mcg EE +levonorgestrel
norgestimate (CILEST)
Ciproteron acetat (DIANE, MELLEVA)

GENERAȚIA III

20-35 mcg EE + gestodene (FEMODEN,
STODETTE)
+ desogestrel MARVELON,
MERCILON)
20-30 mcg EE + drospirenon
(YASMINE, YAZ)
+ dienogest (JEANINE)
E valerat + nomegestrol acetat (QLAIRA,
CYCLOPROGYNO)

GENERAȚIA IV
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Progestativele aparțin mai multor familii, putând fi grupate după cum
urmează:
• Familia ESTRAN: I generație
Norethindron acetat
efect progestativ
Etinnodiol diacetat
efect androgenic
• Familia GONAN: generația II + III
Levonorgestrel, Norgestrel
efect androgenic
Desogestrel
fără efect androgenic
selectivitate progestativă importantă
!!! Protrombotic
Norgestimate
efect antiandrogenic redus
• Drospirenone : generația IV antiandrogenic + antimineralocorticoid
Se folosesc diferite regimuri terapeutice:
1. convențional = 21 zile de preparat + 7 zile de pauză, 24 zile de
preparat + 4 zile de pauză,
2. regimuri modern = 26 zile de preparat + 2 zile de pauză
a. scurtează lungimea menstrelor
b. nu induc o creștere a dozei cumulative estrogenice
c. asigură o inhibiție mult mai stabilă a proliferării foliculare
d. endometru mult mai stabil
3. regim pe termen lung = 6 luni + 2 săptămâni de pauză de medicație
• Indicat în
= Endometrioză
= epilepsie catamenială
= migrenă catamenială
= confort
= stabilitate endometrială
Efectele adverse ale estroprogestativelor și implicit contraindicațiile
administrării estroprogestativelor sunt secundare efectelor suprafiziologice
ale estrogenilor și progesteronului:
Efecte asupra coagulării
o Doze mari de estradiol induc
factorului V, VII,X,
fibrinogen
o 20 mcg EE
FĂRĂ efect
o 30 mcg EE
efect procoagulant slab
o !!! Asocierea cu fumatul multiplică riscul, odată cu vârsta
o prezența mutațiilor de trombofilie amplifică exponențial riscul
o presupune administrarea orală, cu primul pasaj hepatic, loc unde
estrogenii stimulează secreția unor globuline.
o atât tromboza venoasă cât și cea arterială pot apare în anumite
circumstanțe facilitante:
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Tromboză venoasă profundă facilitată de:
• Momentul uzului = uzul actual dublează riscul în timpul consumului
• Maxim în primul an de uz
• Excesul ponderal
• Fumatul asociat
• Dependent de concentrația estrogenică
• Riscul scade cu intervalul de la renunțarea la medicație
În paralel trebuie însă să cunoaștem riscul de tromboză general în populație.
Tabelul 2. Riscul de tromboembolism în populația generală
Populație
femei tinere

Risc relativ
1

Incidența
5-10/10.000/an

Sarcină

12

60-120

COC > 35 mcg EE

6-10

30-100

COC < 30 mcg EE

2

10-20

+ mutații Leydig

6-8

30-80

+ mutații Leydig + COC

10 – 15

50-100

Homozigot mutație Leydig

80

400-800

Tromboză arterială:
• Doar la cazurile în care se asociază fumatul + hipertensiunea
• Dependent de doză (riscul devine semnificativ > 35 mcg)
• Favorizat de creșterea în vârstă
• Fumatul = efect aditiv
• Ideal, screeningul pretratament al riscului genetic
Efecte asupra stării generale
Mastodinie și tensiune mamară
Grețuri
Creșterea în greutate .... efect posibil al steroizilor sintetici
Hiperpigmentare facial (dependentă de doza de estrogeni)
Feritina, Trombina
Vitamina A, vitamina B, vitamina C, acid folic
Depresie
proliferare celulară = celule sensitive = celule endometriale și
mamare
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CONTRAINDICAȚIILE CONTRACEPTIVELOR ORALE COMBINATE
I. ABSOLUTE
a. Boală tromboembolică
b. Alterarea severă a funcției hepatice
c. Migrenă
d. Diabet zaharat cu interesare vasculară
e. Cancer de sân
f. Sângerare vaginală neevaluată/nediagnosticată
g. Sarcină
h. Fumătoare > 35 ani
i. Hipertrigliceridemie severă
j. Hipertensiune necontrolată
II. RELATIVE
a. Migrenă cu aură
b. Hipertensiune tratată
c. Miom uterin
d. Hiperglicemie
e. Istoric de diabet gestațional
f. Chirurgie programată
g. Epilepsie
h. Colecistopatii
i. Lupus eritematos sistemic
j. Dislipidemie
k. Alăptare
În vederea evitării unor potențiale complicații sau contraindicații, se impune
evaluare corectă înainte de administrarea contraceptivelor orale combinate:
TGP, TGO, creatinină, ANCA, celule lupice
Evaluare mamară - ecografie
Examen ginecologic
Ecografie transvaginală
Profil coagulopatii
INDICAȚII UZ CONTRACEPTIVE ORALE COMBINATE
1. uz contraceptiv
2. uz noncontraceptiv:
a. Controlul ciclului menstrual
b. Cefalee catamenială = uz continuu
c. Protecție cancer ovarian
d. Tratament de substituție în insuficiență ovariană precoce,
fiziologică sau iatrogenă, disgenezie ovariană, disfuncție
hipotalamică funcțională
e. Dismenoree
f. Chist ovarian funcțional
336

g. Sd ovar polichistic
h. Hiperandrogenia: acnee, hirsutism
i. Durere la ovulația
Alternative căii ORALE
transdermic = FĂRĂ efect asupra cascadei coagulării
= fără trecere de primul pasaj hepatic
= complianță crescută
= aplicare săptămânală (3 săptămâni/lună)
intravaginal = FĂRĂ efect asupra cascadei coagulării
= fără trecere de primul pasaj hepatic
= complianță crescută
= aplicare săptămânală (3 săptămâni/lună)
injectabil
= im, lunar = Cycloproverra/Lunelle/Feminema
= 5 mg Estradiol cypionate + 25 mg MPA
= fără instabilitate endometrială (precum la
preparatele exclusive progesteronice)
= !! inhibă lactația
= complianță mai bună
= !!! administrare lunară
= trecere de primul pasaj hepatic
= efect asupra cascadei coagulării
oral de urgență = în primele 13 ore de la sexul neprotejat
= regimul Yuzpe = administrare orală de 2 cp 50 mcg
EE + 250 mcg levonorgestrel, repetare după 12 ore
= 3 + 2 pilule contraceptive standard
= efect imediat până la 72 de ore
= inhibă ovulația
REGULI DE ADMINISTRARE
1. verificarea unor contraindicații posibile
2. Prima lună de administrare = se administrează întotdeauna din
prima zi de ciclu
3. La omiterea unei pilule = readministrare cât de rapidă a pastilei
omise, cu reluarea ritmului standard de administrare
4. La omiterea a 2 pastile consecutive, se administrează ambele cât
de repede posibil, respectiv utilizarea unei metode de back up
următoarele 7 zile
Preparatele progesteronice
MECANISM DE ACȚIUNE
1. Involuție endometrială doar în cazul administrării CONTINUE
2. Mucus cervical dens
durată = 2-4 ore
3. Impermeabilitate cervicală durată = 22 ore
4. Alterarea motilității tubare
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5. Inhibarea vârfului de LH preovulator
a. Nu sunt prezente la preparatele orale (Desogestrel)
b. Efect permanent și stabil la preparatele injectabile
c. Efect temporar la implante (prezent strict în primii 2 ani)
Preparatele progesteronice nu induc efecte metabolice, nu induc efecte
asupra cascadei coagulării, respectiv nu induce efecte adverse asupra
riscului de tromboză arterială sau venoasă.
INDICAȚII actuale ale contraceptivelor exclusiv progesteronice:
• Nevoia de contracepție dar cu imposibilitatea administrării
estrogenice
• Alăptare
• Fumătoare de peste 35 de ani
• Contraindicații ale administrării estrogenice
• Adolescente cu alterarea ritmului ciclului menstrual
EFECTE ADVERSE
• Sângerări neregulate = spotting, menstră de privare, amenoree,
cicluri de scurtă durată
• Durată – până la 1 an
• Cefalee, mastodinii, amețeli
• Durere abdominală, anxietate, creștere în greutate
Preparate injectabile:
• Depot medroxyprogesterone: sc la 3 luni sau im la 3 luni
• Foarte eficiente
• Indicații speciale
Interval minim programat între sarcini de > 1 an
Metodă eficientă independent de activitatea coitală
Efecte adverse observate la administrarea de estrogeni
Alăptare
Crize comițiale
Implanturi subcutanate
• Etonogestrel
IMPLANON/NEXPLANON
• Extrem de eficient
• Durată lungă de activitate de circa 3 ani
• Efecte adverse posibile:
o Sângerări neregulate
o Sângerări infrecvente (33.6%),
o Amenoree (22.2%),
o Sângerări prelungite (17.7%)
o Sângerări frecvente (6,7%)
o Creștere în greutate (2.3%),
o Labilitate emoțională (2.3%),
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o Cefalee (1.6%),
o Acnee (1.3%),
o Depresie (1.0%)
• Indicații speciale
Interval minim programat de > 3 ani între sarcini
Metodă eficientă
Efecte adverse ale estrogenilor
Complianță redusă la administrări frecvente
Anemie
Contracepția de urgență
• În prima zi după contactul neprotejat
• Clasic = a se utiliza cât de rar posibil
• Recomandări OMS actuale ( maxim 4x/săptămână)
• PREVINE/ ÎNTÂRZIE OVULAȚIA
• Fără influență asupra nidării
• Fără efecte abortive!!!
CONTRAINDICAȚII
I. ABSOLUTE
a. Cancer de sân cunoscut/suspectat
II. RELATIVE (beneficiile sunt mai mici decât riscurile
teoretice/dovedite)
a. Chirurgie bariatrică
b. Boala coronariană ischemică/Atac cerebral
c. Lupus eritematos sistemic
d. Migrenă cu aura
e. Ciroză severă
f. Tumori hepatice maligne
g. Medicație antiretrovirală
h. Tratament cu Rifampicin/Rifabutin
MODULATORI RECEPTORI PROGESTERON
• Mifepristone = 600 mg
• Ulipristal acetat= 30 mg
• Mecanism de acțiune
– Inhibă maturarea/creșterea foliculară
– Întârzie/scade maturarea endometrială
– Întârzie menstruația
– Amână ovulația
La ora actuală nu există nici un fel de medicație validată pentru
contracepția masculină, cu toate că, teoretic, medicația potențial activă ar
putea fi: uz de androgeni cu inhibiția gonadostatului, supleere
progesteronică și androgenică, respectiv antagonist de gonadorelină cu
substituție androgenică sintetică.
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Cap. XII. OSTEOPOROZA
DEFINIȚIE
Cuvântul osteoporoză provine din limba greacă veche:
− “ostéon (ὀστέον)” = os;
− “poros (πόρος)” = poros.

OMS în anul 1994 definește osteoporoza ca o boală caracterizată
prin masă osoasă scăzută și deteriorarea microarhitecturii țesutului
osos ducând la creșterea consecutivă a fragilității osoase și a riscului de
fractură.
National Institutes of Health (NIH – Institutul American pentru
Sănătate) în anul 2001 și American Association of Clinical Endocrinologists
(AACE) în anul 2016 definesc osteoporoza ca o boala scheletală
sistemică silențioasă caracterizată prin rezistență osoasă scăzută,
datorată pierderii de masă osoasă și compromiterii calităţii osului și
care predispune o persoană la un risc ridicat de fractură. Se produce o
reducere a densităţii osoase, deteriorarea microarhitecturii ţesutului
osos, creșterea fragilității osului și a riscului de fractură.
ISTORIC
Osteoporoza este cunoscută din antichitate, cercetările arheologice
relevând demineralizare osoasă la populații preistorice cu risc de fractură.
Andreas Vesalius (1514-1564), anatomist de origine flamandă, autorul
uneia dintre primele cărți de anatomie umană, „De humani corporis
Fabrica” (Funcționarea corpului uman) menționează că oasele fătului se
formează din cartilagii.
Gabrielle Fallopio (1525-1562) în “Observationes Anatomicae” a
descris dezvoltarea și structura oaselor.
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În secolul al XVII-lea au apărut primele lucrări despre structura osului.
Savantul danez Antoni Van Leeuwenhoek (1632-1723) a inventat
microscopul și a început studiul diverselor structuri, inclusiv al canalelor
osoase.
William Harvey (1578 – 1657) publică lucrarea “Exercitatio anatomica
de motu cordis et sanguini in animalibus”, (“Explorări anatomice asupra
mişcării inimii şi sângelui la animale”) în care descrie corect circulaţia
sângelui, inclusiv natura circulației în interiorul oaselor. A descris încă odată
canalele osoase și a observat oasele lamelare care vor deveni, mai târziu,
“fibrele Sharpey”, (descrise de anatomistul William Sharpey în 1846).
Marcello Malpighi (1628-1694) oferă o analogie între țesutul osos şi
ţesutul lemnos afirmând că oasele au structură fibroasă.
Clopton Havers (1657-1702) a fost un pionier în cercetarea
microstructurii oaselor. A observat şi a descris canale care-i poartă numele –
canalele Haversiene.
În secolul XVIII, chirurgul englez John Hunter (1728-1793) a
descoperit relația dintre “osul nou” stabil în organism și “osul vechi” care
este resorbit, aspect care este cunoscut, în prezent, ca proces de remodelare
osoasă.
Jean Georges Chretien Frederic Martin Lobstein (1777-1835) descrie
sindromul care-i poartă numele (sindromul Lobstein, actual: Osteogenesis
imperfecta) caracterizat prin fracturi repetate, mai ales ale oaselor
membrelor, oase „moi”, cu tendinţă de curbare, statură redusă,
afectarea simţului auditiv după vârsta de 20 de ani, sclere albastre sau gri,
tendinţă de luxaţie a articulațiilor, capacitate redusă de efort, piele subţire
care se înroşeşte chiar la atingeri superficiale, scolioză.
Martin Lobstein a inventat termenul „osteoporoză” (os poros)
pentru a descrie această deteriorare a osului uman.
Actual este cunoscut că „Osteogenesis imperfecta” este o boală rară,
determinată de apariţia unei mutaţii genetice în genele „responsabile” de
producerea colagenului, o proteină a ţesutului conjunctiv, care se regăseşte
mai ales în piele şi oase. Maladia mai este cunoscută şi sub
denumirea populară de boala „oaselor de sticlă”.
În secolul al XIX-lea au fost descoperite lacunele Howship (lacunele de
resorbție osoasă produse de osteoclaste) și canalele „Volkmann”,descrise de
Alfred Volkmann (1800-1878).
A fost nevoie de mulți ani pentru a afla atâtea lucruri despre scheletul
uman. Osteoporoza însă, ca boală, a fost studiată doar după anul 1925.
Fuller Albright (1900-1969) afirmă, în 1930, relația dintre menopauză
și osteoporoză. În 1940 definește osteoporoza post-menopauză și începe
terapia cu estrogeni.
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După 1960, apar dispozitive de detectare a densității minerale osoase
(osteodensitometre) care permit detectarea osteoporozei în faze incipiente și
monitorizarea terapiei.
Herbert Fleisch descoperă compușii cunoscuți ca bisfosfonați care
inhibă resorbția osoasă.
După anii 1980 - 1990 se descoperă și se cercetează o serie de compuși
(ex. – modulatorii selectivi de receptori estrogenici - SERM), se recunoaște
importanța osteoporozei ca amenințare a sănătății mai ales la vârstnici și se
fac o multitudine de studii privind fiziopatologia și terapia acesteia.
În această perioadă oamenii au început să crească aportul de calciu și
vitamina D.
EPIDEMIOLOGIE
Osteoporoza cauzează mai mult de 8,9 milioane fracturi anual la nivel
mondial.
Să estimează că numărul persoanelor cu osteoporoză va crește la nivel
mondial, apreciindu-se că, în următorii 40 ani, se va dubla numărul
persoanelor cu risc ridicat.
Incidența fracturilor osteoporotice va crește atât la femei, cât și la
bărbați, ca urmare a fenomenului de îmbătrânire a populației.
Gradul ridicat de probabilitate pentru fracturi osteoporotice face ca
boala să fie o povară importantă pentru societate mai ales în Asia şi în ţările
în curs de dezvoltare.
În țările dezvoltate, riscul producerii fracturilor osteoporotice la femeile
de peste 50 de ani este de 30-40%, iar pentru fracturile de col femural de 1319%.
Datele OMS relevă că osteoporoza a afectat în 2008, o populaţie de peste 75
milioane de persoane în Europa, Japonia și SUA.

În SUA se estimează că 16% din femei și 4% din bărbați peste vârsta de
50 ani prezintă osteoporoză.
În Europa şi SUA peste 2,3 milioane de fracturi se produc anual, secundar
osteoporozei.
În România, incidenţa fracturilor osteoporotice de-a lungul vieţii este de 15%
la femei cu o creştere abruptă după vârsta de 45 de ani.

EFECTELE OSTEOPOROZEI ASUPRA ȚESUTULUI OSOS
Osul trabecular normal, ca de exemplu cel de la nivelul corpilor
vertebrali, este compus atât din trabecule orizontale, cât și verticale. Aceste
structuri sunt interconectate într-un mod asemănător schelelor ce înconjoară
clădirile în construcţie. În timp ce fiecare componentă individuală verticală
sau orizontală este importantă prin ea însăşi în rezistența la încărcarea într-o
anumită direcţie, interacţiunea dintre toate componentele sale îi conferă
osului trabecular rezistență semnificativă la forţele de compresiune.
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În osteoporoză, deşi masa osoasă este afectată în totalitate, există o
predispoziţie la pierderea traveelor orizontale. Aceasta duce la scăderea
interconectivităţii din interiorul corpilor vertebrali (fig. 1). Lipsite de
suportul componentelor de legătură orizontale (fig. 2), arcurile osoase
verticale nesusţinute se prăbuşesc la încărcări minore.

Clinic, aceasta duce la tasarea osului trabecular din interiorul corpilor
vertebrali recunoscută ca o fractură de compresiune osteoporotică ce poate
surveni la manevre obişnuite, ca de pildă ridicarea unei plase cu alimente.
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HISTOPATOLOGIE

În osteoporoză sunt prezente numeroase trabecule sechelare care își
pierd legătura cu arhitectura globală trabeculară (fig.3).
Prin deconectare, trabeculele sechelare devin ineficiente din punct de vedere funcțional, nu mai preiau din forțele care sunt transmise în os și nu contribuie
la asigurarea rezistenței osoase secundar alterării arhitecturale osoase.
Apar fisuri și fracturi trabeculare, unice sau multiple, atât în osul
compact, cât și în osul spongios, producând pierderea globală de masă
osoasă și rezistență osoasă scăzută.
Un alt aspect al modificărilor structurale ale osului osteoporotic constă
în prezența unor numeroase linii cimentante care sugerează o intensă
remodelare osoasă. Totuși, aceasta nu permite o suficientă mineralizare a
osului nou format, inducând scăderea competenței sale mecanice.
Spațiile areolare sunt extinse, delimitate de septe osoase incomplete
secundar scăderii conectivității rețelei trabeculare. Areolele apar mărite cu
modificări ale conținutului constând din modificarea celularității măduvei cu
tendință de degenerescență adipoasă.
Se descrie o fibrilare matriceală cu orientare fibrilară predominant
unidirecțională. Această structurare se realizează pe liniile principale de
forță care acționează asupra osului, producând o slăbire a osului la
solicitările pe direcții colaterale și favorizând fracturarea.
Microscopia electronică realizează aprecierea morfo-funcțională a
celularității și matricei osului osteoporotic cu aspecte de apoptoză a
osteoblastelor, pe fondul de ischemie tisulară.
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FIZIOLOGIA OSTEOGENEZEI ȘI NOȚIUNI PRIVIND
METABOLISMUL OSOS
Scheletul uman este format din 2 tipuri de os: cortical (80%) și
trabecular (20%).
→ Țesutul cortical predomină în axul oaselor lungi.
→ Țesutul trabecular predomină la nivelul vertebrelor, pelvisului și
epifizelor oaselor lungi.
Țesutul trabecular este un țesut mai activ metabolic decât țesutul
cortical. Condițiile care predispun la pierdere de masă osoasă afectează mai
rapid osul trabecular.

Osul este un țesut foarte complex, format din mai multe populații de
celule (fig. 4) care interacționează între ele pentru a menține structura osoasă:
celule formatoare de os (osteoblaste),
celule care resorb osul (osteoclaste) și
matricea osoasă.
Țesutul osos are în compoziția sa componente organice și componente
minerale.
Componentele organice sunt:
colagenul tip 1,
sialoproteina osoasă,
osteonectina,
osteocalcina
Componentele minerale sunt:
cristalele de hidroxiapatită,
fosfatul calcic amorf.
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Osteoblastele formează osul prin interacțiunea cu:
osteoidul,
colagenul tip 1,
osteocalcina,
osteonectina,
sialoproteina osoasă.
Osteoblastele trebuie să proceseze mineralele, astfel ca fosfatul calcic să
fie la o concentrație suficient de înaltă pentru a cristaliza și pentru a
precipita în componente non-minerale.
Osteoblaștii au receptori pentru:
estrogeni,
parathormon,
calcitonina,
glucocorticoizi,
hormoni tiroidieni,
interleukine,
factorul de necroză tumorală.
Osteoblastele produc:
factorul de diferențiere osteoclastică (ODF), care este
identic cu RANKL (receptor activator of NF-kB),
OPGL (osteoprotegerin ligand) sau TRANCE (TNFrelated activation-induced cytokine).
În prezența unui factor permisiv M-CSF (factorul stimulator al
coloniei de macrofage), RANKL este necesar pentru diferențierea
precursorilor osteoclastici în osteoclaste mature.
Formarea și repararea osoasă se întinde pe toată perioada vieții și
implică activitatea osteoblaștilor. În perioadele: embrionară, perinatală și
pubertate, activitatea osteoblaștilor este rapidă, iar în perioada de adult este
o activitate controlată prin acțiunea unor factori locali și sistemici.
Pe măsură ce osul se dezvoltă, osteoblastele rămân în urma frontului de
dezvoltare mineral, devenind osteocite. Osteocitele interacționează între ele
prin conexiuni dendritice. Osteocitele posedă receptori pentru estrogeni.
Osteoclastele sunt celule implicate în resorbția osoasă. Ele îndepărtează
atât osul mineral cât și cel organic aflat în contact cu ele, lăsând în urma
lacunele Howship.
Osteoclastele au un nivel crescut de:
enzime lizozomale,
fosfatază acidă,
N-acetil gluta-aminidază,
glucuronidază și
succinat dehidrogenază.
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Au fost identificați mai mulți “markeri” moleculari ai osteoclastului
matur, fiecare jucând un rol important în funcția osteoclastelor, incluzând
fosfataza acidă tartrat- rezistentă (TRAP), receptori pentru calcitonină
(CTR), receptori pentru vibronectină (un membru al clasei de integrine a
receptorilor celulelor de adeziune constând în subunități α și β), anhidraza
carbonică II, catepsina K și pompa de protoni V-H ATPaza.
Osteoclastele sunt celule multinucleare.
Un marker fenotipic caracteristic osteoclastelor este receptorul pentru
calcitonină.
În perioada fetală și perinatală, cât și in perioadele de creștere rapidă a
oaselor, remodelarea osoasă cunoaște o activitate crescută. În perioada
osului adult celulele sunt mai consecvente și se află sub un control strict.
Acest curs poate fi modificat în condiții patologice, când resorbția osoasă
și/sau formarea osului sunt stimulate. Zona trabeculară a oaselor lungi este
cel mai frecvent supusă remodelării.
Atât în osul cortical cât și în cel trabecular, resorbția este strâns
corelată cu formarea osoasă; atunci când are loc resorbția osoasă
determinată de osteoclaste, activitatea osteoblastelor este stimulată in zona
de resorbție. Astfel este menținut echilibrul, iar nivelul de calciu circulant
este conservat. Acest proces este cunoscut sub numele de combinarea
osteoclastelor cu osteoblaștii.
O serie de factori de creștere au fost recent demonstrați ca fiind
implicați in interacțiunea celulelor osoase:
Factorii de creștere insulin-like (IGF-1 și IGF-2) sunt
implicați în formarea celulelor osteoblast-like, derivate din
celulele fetale sau adulte osoase.
Factorul de creștere fibroblastic (FGFs) stimulează diviziunea
celulelor mezenchimale.
TGF-α (transforming growth factor) are aceeași structură și
activitate ca și factorul de creștere epidermic.
TGF-β, augmentează atât efectele TGF-α, cât și cele ale
factorului de creștere epidermic (EGF).
Osteogenina - o glicoproteină - induce osteogeneza.
PTH-ul acționează asupra osteoclastelor prin osteoblaști.
IL-1, TNFα si TNFβ, de asemenea, necesită prezența osteoblaștilor
pentru a crește activitatea osteoclaștilor.
1,25-dihidroxi vitamina D3 crește resorbția osoasă in vitro, iar dacă este
administrată animalelor paratiroidectomizate, crește numărul osteoclastelor.
Se poate ca 1,25-dihidroxi vitamina D3 să determine atât formarea cât
și resorbția celulară.
Calcitonina are rol de a inhiba resorbția osoasă determinată de
osteoclaste și este unul din puținii agenți care acționează direct la nivelul
osteoclastelor. Ea scade numărul osteoclastelor și numărul de nuclei/celulă.
Calcitonina acționează prin intermediul sistemului adenilat-ciclaza.
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PATOGENIA OSTEOPOROZEI
Masa osoasă se păstrează constantă prin remodelarea osoasă echilibrată,
ce constă în 2 procese strâns corelate, formarea osoasă și resorbţia osoasă.
Aceste două procese sunt cuplate atât temporal, cât și spaţial printr-o
cascadă de evenimente ce definesc unitatea de remodelare osoasă (BRU,
bone remodeling unit). Formarea osului este realizată de osteoblaste, a
căror origine este linia fibroblast – stromală, care produc matricea proteică
şi ulterior mineralizarea. Resorbţia osoasă este realizată de osteoclast care
provine din linia macrofago – monocitară. Ciclul de remodelare osoasă este
echilibrat – osteoresorbţia este egală cu neoformaţia – şi este realizat în
aproximativ 90 – 130 zile.
REMODELAREA OSOASĂ (fig. 4) Procesul de remodelare osoasă
implică o serie de evenimente celulare discrete, bine caracterizate
morfologic și care au loc la suprafaţa endosteală a osului. Cele doua procese
ce caracterizează remodelarea osoasă se desfăşoară astfel:
Osteoresorbţia: – precoce, în secvenţele remodelării, osteoclastele
escavează o cavitate de resorbţie, numită și lacuna Howship.
Osteoclastele au o caracteristică enzimatică deosebită: prezența
fosfatazei acide tartrat rezistente și deţinerea unei pompe protonice ce
determină capacitatea acestor celule de a scădea pH-ul.
Osteoclastul solubilizează partea minerală a osului prin acidifierea
zonei înconjurătoare, matricea fiind digerată prin enzimele proteolitice
lizozomale. Markerii biochimici ai activităţii crescute osteoclastice sunt
reprezentaţi de lanţurile încrucişate de piridolină produse de degradarea
colagenului și creşterea fosfatazei acide tartrat-rezistente (în plasmă) și a
hidroxiprolinei urinare.
Osteoformarea:
osteoblastele
provenite
din
celulele
osteoprogenitoare (celulele osoase “stem”) sunt atrase după câteva zile de la
producerea lacunei de resorbţie, conducând la autorepararea osului. Se
consideră că 100-150 de osteoblaste sunt necesare pentru a compensa un
osteoclast. Osteoblastele secretă întâi osteoidul, un ţesut preosos, care este o
matrice nemineralizată alcătuită din colagen, proteine osoase, proteoglicani,
factori de creştere și alţi constituenţi ce vor umple lacuna formată de
osteoclast. După 4-5 zile osteoidul se calcifică prin înmagazinarea de
cristale de hidroxiapatită.
Proprietăţile mecanice ale osului derivă atât din compoziţia matricei
extracelulare, cât și din caracteristicile geometrice și arhitecturale care
rezultă din modul în care ţesutul se distribuie în spaţiu. Componenta
nemineralizată a matricei extracelulare, osteoidul, este format din colagen și
proteine necolagenice. Proteina predominantă este colagenul de tip I. În
general, porţiunea colagenoasă a osului este responsabilă de rezistența
la forţele de tensiune. Cu cât este mai mare concentraţia de colagen, cu atât
mai mare este rezistența la tensiune și la forţele de forfecare.
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Dobândirea masei osoase maxime (peak bone mass) este realizată
între 20 şi 30 de ani. Factorii care influenţează atingerea masei osoase
maxime sunt: ereditatea, secreţia hormonală şi factorii de mediu. În
particular o secreţie adecvată de hormoni steroizi, consumul suplimentar de
calciu şi o activitate fizică echilibrată pot optimiza densitatea osoasă chiar şi
la cei cu predispoziţie genetică spre masă osoasă scăzută. La adult, masa
osoasă la un moment dat este suma a doi factori: masa osoasă maximă şi
rata de pierdere osoasă curentă şi din trecut.
Reglarea remodelării osoase este complexă şi rezultă din
interacţiunea hormonilor sistemici şi a factorilor locali ca: citokine,
prostaglandine, factori de creştere care afectează celulele liniei osteoclastice
şi a celei osteoblastice.
Osteoblastele au receptori pentru mai mulţi factori care controlează
metabolismul osos, dintre care cei mai importanţi sunt parathormonul (PTH)
și 1,25-dihidroxi-vitamina D.

PTH are un efect direct pe osteoblaste deoarece aceste celule au
receptori pentru acest hormon. PTH acţionează prin creşterea resorbţiei
osoase ca răspuns la un nivel seric scăzut de calciu.
Vitamina D are un efect cunoscut asupra metabolismului osos.
1,25-dihidroxi-vitamina D stimulează absorbţia intestinală de calciu.
Deşi mecanismul exact nu este cunoscut, ea crește si activitatea
osteoclastică. La fel ca și pentru PTH, osteoclastele nu au receptori pentru
1,25-dihidroxi-vitamina D, astfel că aceste efecte sunt mediate printr-un
mecanism de mesageri secunzi cu legarea 1,25-dihidroxi-vitamina D de un
receptor osteoblastic.
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Osteoclastele au receptori pentru calcitonină. Calcitonina este produsă
de celulele parafoliculare ale glandei tiroide ca răspuns la nivele crescute ale
calciului seric. Cum calcitonina acţionează în sensul scăderii calciului seric,
legarea ei de osteoclaste are un efect inhibitor asupra funcţiei acestor celule.
Datorită acestei capacităţi, administrarea de calcitonină s-a dezvoltat ca un
potenţial tratament pentru osteoporoză.
Rezistența osoasă este caracterizată de densitatea osului și calitatea
osului.
În ultimii ani s-a subliniat faptul că în osteoporoză au loc nu numai
anomalii cantitative (subţierea traveelor osoase şi diminuarea numărului
lor), ci şi anomalii calitative, urmate de perturbarea legăturilor dintre
traveele osoase; aceste deteriorări microarhitecturale ale ţesutului osos îi
măresc fragilitatea.
Conform definiţiei actuale a osteoporozei se pune un nou accent pe
rezistenţa osoasă. Rezistenţa osoasă determină riscul de fracturi al unui
individ şi reflectă în principal integrarea masei osoase şi a calităţii osoase.
FACTORII DE RISC ÎN OSTEOPOROZĂ
Cei mai importanţi factori de risc implicaţi în apariţia osteoporozei sunt:
→ Fracturi traumatice joase după vârsta de 40 de ani;
→ Antecedente materne de fracturi osteoporotice;
→ Vârstă > 65 ani;
→ Constituţie gracilă a corpului (greutate < 57 kg);
→ Amenoree prelungită;
→ Menopauză precoce;
→ Uz cronic de corticosteroizi (> 6 luni);
→ Boală care predispune la osteoporoză;
→ Căderi;
→ Activitate fizică intensă;
→ Factori nutriționali
Vârsta este un important factor implicat în apariţia osteoporozei,
datorită scăderii masei osoase ce apare odată cu procesul de îmbătrânire.
Masa osoasă este influenţată de nivelul ei maxim atins în cursul vieţii şi
ulterior de gradul pierderii osoase. Vârful masei osoase este atins la
aproximativ 20-30 de ani.
Masa osoasă depinde şi de tipul constituţional, astfel că femeile mici de
statură, cu constituţie gracilă, cu greutatea sub 57 de kg şi ţesut adipos slab
reprezentat au o predispoziţie mai crescută pentru a dezvolta osteoporoză. De
asemenea, durata expunerii la hormonii estrogeni este importantă, carenţa
acestora favorizând resorbţia osoasă. Menarha tardivă, perioadele prelungite
de amenoree secundară, ovariectomia timpurie netratată hormonal, precum şi
climaxul precoce cresc riscul de apariţie a osteoporozei.
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Excesul de hormoni glucocorticoizi, atât de cauză endocrină, cât și
iatrogenă, prin corticoterapie prelungită (indicată în diverse afecţiuni, cum
ar fi astmul bronşic, afecţiunile reumatologice) conduc la pierderi
semnificative de masă osoasă și la apariţia riscului de fractură.
CLASIFICAREA OSTEOPOROZEI
Clasificarea etiologica a osteoporozei recunoaşte 2 forme majore:
I. Osteoporoza primară - 80%
→ Osteoporoză postmenopauză (tip I)
→ Osteoporoză senilă (tip II)
→ Osteoporoză idiopatică ( juvenilă, adultă)
II. Osteoporoza secundară - 20%
→ Osteoporoza din afecţiuni endocrine
→ Osteoporoza din afecţiuni hematologice
→ Osteoporoza din boli ale ţesutului conjunctiv
→ Osteoporoza iatrogenă
→ Osteoporoza de imobilizare
→ Osteoporoza din afecţiuni renale
→ Osteoporoza din afecţiuni gastro-intestinale
Prezența estrogenilor induce reducerea turn-overului osos cu
menţinerea echilibrului resorbţie-formare osoasă, creşterea absorbţiei
intestinale și resorbției tubulare renale de calciu. La menopauză lipsa
estrogenilor determină creşterea ratei de resorbţie osoasă. Chiar dacă
formarea de os nou este accelerată în încercarea de a echilibra resorbţia,
timpul necesar formării osoase nu permite realizarea unui echilibru între
aceste două procese. În consecinţă se ajunge la diminuarea masei osoase. În
OP de postmenopauză (PM), lanţul patogenic este iniţiat de reducerea
nivelului estrogenilor, reducere reflectată pe de o parte direct asupra osului
(citokine crescute, factori de creştere osoasă scăzuţi), iar pe de altă parte
asupra secreţiei de PTH şi a absorbţiei de calciu, care scad.
Mecanismul celular al osteoporozei de tip II sau senilă este
multifactorial. Un factor major îl reprezintă, probabil, deficienţa progresivă
a calciului din dietă. La vârstnici pe lângă deprivarea de estrogeni sau
androgeni se adaugă deficitul de calciu şi/sau vitamina D ce induce
hiperparatiroidism secundar care determină o rată a resorbţiei cel puţin egală
cu cea de la menopauză.
Alt mecanism ce contribuie la osteoporoza senilă este inactivitatea
progresivă. Masa osoasă este pozitiv afectată de încărcarea mecanică (adică
de exerciţiu și activitate). Cu vârsta, majoritatea persoanelor devin mai puţin
active, ceea ce poate potenţa pierderea osoasă progresivă. În timp ce
osteoporoza singură nu produce durere, inactivitatea importantă determinată
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de durerea provocată de o fractură de compresiune osteoporotică poate duce
la un cerc vicios spre o și mai mare pierdere osoasă, mai multe fracturi și
mai multă durere și inactivitate.
Există şi alţi factori care influenţează pierderea masei osoase:
corticoterapie
terapia imunosupresoare (Cyclosporin ± Glucocorticoizi)
nivel crescut de hormoni tiroidieni
terapia cronică anticonvulsivantă
afecțiuni hematologice (limfoame, mieloame, leucemii)
Cea mai comună cauză de osteoporoză la ambele sexe este
corticoterapia. Glucocorticoizii au un efect profund asupra scheletului
simultan prin: supresia osteoformării şi creşterea osteoresorbţiei. Efectele
sunt proporţionale cu doza şi durata tratamentului.
Imunosupresoarele asociate corticoterapiei măresc pierderea osoasă
indusă de steroizi.
Tumorile maligne precum: limfoame, mieloame, leucemii; care
eliberează citokine direct în măduva osoasă, produc creşterea resorbţiei
osoase, osteopenie diagnosticată prin densitometrie, leziuni litice osoase
evidenţiate radiologic şi fracturi pe fond osteoporotic.
Metastazele osoase determină pierdere locală de masă osoasă şi fracturi.
Reducerea masei osoase din osteoporoză favorizează apariţia de fracturi
spontane sau la traumatisme minime și la alte nivele, cel mai des fiind
implicate radiusul distal și colul femural.
DIAGNOSTICUL OSTEOPOROZEI
Din punct de vedere clinic, osteoporoza este asimptomatică în cele mai
multe cazuri, fiind considerată o „boală tăcută”. Dacă survin fracturi apare
simptomatologia determinată de acestea.
De aceea este extrem de importantă diagnosticarea bolii sau aflarea
riscului de fractură. Acest lucru este posibil cu ajutorul explorării numite
densitometrie (DEXA) sau cu ajutorul testului FRAX.
Testul FRAX este un algoritm confidenţial, bazat pe factori de risc
generali care permit calcularea riscului de fractură. Testul e accesibil gratuit
pe site-ul OMS sau pe www.aspor.ro, unde este modelul românesc (fig. 5).
Pentru diagnosticarea osteoporozei, măsurarea densităţii minerale
osoase (DMO) este considerată astăzi „standardul de aur”.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii a stabilit o serie de criterii
densitometrice pentru diagnosticul osteoporozei, valorile densităţii osoase
fiind exprimate în raport de valoarea medie de referinţă a adultului tânăr
(scorul T). Densitatea osoasă este exprimată în g/cm2, ca valoare absolută,
sau în deviaţii standard raportate la adultul tânăr (scorul T) sau în funcţie de
vârstă (scorul Z). În prezent cea mai răspândită clasificare a diagnosticului
folosind scorul T este:
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→
→
→
→

scor T între − 1 şi +1 → os normal
scor T între – 1 şi – 2,5 → osteopenie
scor T sub – 2,5 → osteoporoză cu risc crescut de fractură
scor T sub – 2,5 + una sau mai multe fracturi → osteoporoză
manifestă formă severă

Fig. 5. Testul FRAX
DIAGNOSTICUL PARACLINIC
I. EXAMENUL RADIOLOGIC: Examenul radiologic convenţional
nu este o metodă foarte sensibilă pentru aprecierea pierderii osoase,
deoarece pierderea de masă osoasă trebuie să atingă cel puţin 30% pentru
ca pe radiografii să se constate modificări ale structurii osoase. Ea are însă
un rol important în diagnosticarea fracturilor în următoarele zone: pumn,
şold, pelvis, coloană.
II. OSTEODENSITOMETRIA: Măsurarea densităţii mineral osoase
este larg folosită în practică datorită strânsei legături dintre masa osoasă şi
riscul de fractură.
Absorbţiometria duală cu raze X (DEXA), (Fig. 6) este cea mai
răspândită tehnică de densitometrie osoasă datorită următoarelor avantaje:
măsoară BMD la nivelul coloanei lombare, colului femural,
radiusului şi scheletului total
este reproductibilă datorită erorii mici de 1 – 2%
dozele de iradiere sunt foarte mici (mai mici decât fondul natural de
iradiere)
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Fig. 6. Imagini DEXA și interpretarea Scor T
Ultrasonografia cantitativă (QUS) este un element ajutător în
diagnosticul osteoporozei.
De obicei calcaneul este folosit pentru măsurarea densităţii osoase prin
metoda QUS pentru că este uşor accesibil și are un conţinut mare de os
spongios (>90%). Datorită costului scăzut şi lipsei de radiaţii ionizante s-a
ajuns ca această metodă să fie folosită pentru screening.
Monitorizarea modificărilor masei osoase
Intervalul optim de repetare a determinării BMD nu a fost încă precizat,
dar este de cel puţin un an.
III. DETERMINĂRI BIOCHIMICE ŞI HORMONALE PENTRU
DIAGNOSTICAREA OSTEOPOROZEI
Markerii biochimici ai turn-overului osos.
Markerii biochimici sunt enzime implicate în formarea și resorbţia
osoasă sau componente ale matricei osoase eliberate în circulaţie în urma
proceselor implicate în remodelarea osoasă.
Dintre markerii osoşi, se consideră a fi suficient din punct de vedere
practic, măsurarea unui marker al formării osoase (osteocalcina sau
izoenzima osoasă a fosfatazei alcaline) şi un marker al resorbţiei osoase
(piridinolina sau peptidele înrudite).
Măsurarea markerilor osoşi, în contextul osteoporozei are importanță
practică în următoarele cazuri:
→ Predicţia pierderii de masă osoasă
→ Predicţia fracturilor
→ Predicţia răspunsului masei osoase la tratament
ANALIZE DE LABORATOR: În evaluarea pacientului cu osteoporoză
o analiză de laborator adecvată include următoarele determinări:
→ Hematocrit
→ Creatinina serica
→ Fosfataza alcalina
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→ 25-OH vitamina D
→ Calciul plasmatic
→ Aspartat aminotransferaza
→ Fosfor plasmatic
La bărbaţi, determinarea testosteronului se poate face pentru a aprecia
hipogonadismul ca un factor ce contribuie la pierderea osoasă.
TRATAMENTUL OSTEOPOROZEI
Obiectivul prevenţiei si tratamentului este de a împiedica apariţia
fracturilor. La persoanele, in mod special femeile, cu BMD normal sau
scăzut sunt necesare măsuri de prevenţie, pe când la cele la care s-a
diagnosticat deja osteoporoza se impune tratamentul. Necesitatea iniţierii
tratamentului creste cu avansarea in vârsta, BMD scăzut, prezenta fracturilor
anterioare, istoricul familial de osteoporoza, existența factorilor de risc
pentru pierdere osoasă (hiperparatiroidism, terapia cu corticosteroizi,
imobilizarea), nivele crescute ale markerilor de remodelare, deoarece
acestea contribuie independent la riscul de fractură.
I. TRATAMENTUL FARMACOLOGIC AL OSTEOPOROZEI
Tratamentul antiresorbtiv osos permite mai multe opţiuni:
→ Bisfosfonații
→ Modulatorii selectivi ai receptorilor estrogenici
→ Calcitonina
→ Stimulatoare ale formării osoase: Parathormon (PTH),
Insulin-like growth factor-I (IGF-I), săruri de fluor, GH
→ analogii de hormon D.
TERAPIA ANTIRESORBTIVĂ
BISFOSFONAŢII
Sunt analogi sintetici ai pirofosfatului (P-O-P), în care oxigenul a fost
înlocuit cu un atom de carbon (P-C-P). Pirofosfatul este un inhibitor
fiziologic al mineralizării şi este inactivat enzimatic.
Bisfosfonaţii folosiţi în mod curent în terapia antiresorbtivă sunt:
→ alendronatul (FOSAMAX)
→ alendronat cu Vitamina D (FOSAVANCE)
→ risedronatul (ACTONEL)
→ ibandronatul (BONVIVA)
Efectele terapiei cu bisfosfonaţi asupra ţesutului osos: Efectul major al
bisfosfonaţilor este inhibiţia resorbţiei osoase osteoclastice.
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ALENDRONATUL: Este un aminobifosfonat.
Alendronatul se concentrează selectiv la nivelul suprafeţelor de
resorbţie osoasă activă sub osteoclaste. Apoi el este preluat de osteoclaste
prin pinocitoză, după care osteoclastele sunt inactivate: membrana de
resorbţie dispare, pompa protonică este inhibată. În consecinţă, lacunele de
resorbţie sunt mai slab reliefate şi mai superficiale, ceea ce conduce la o
balanţă osoasă pozitivă. Pentru că volumul de os resorbit este mai mic decât
cel produs are loc o creştere netă a masei osoase sub alendronat.
Tratamentul cu alendronat este eficient în prevenţia fracturilor
vertebrale, de șold și non-vertebrale la femeile în postmenopauza. El crește
semnificativ masa osoasă la nivelul tuturor situsurilor de măsurare.
Alendronatul a fost utilizat și la pacienţii care urmau terapie cu estrogeni sau
raloxifen și a demonstrat un efect aditiv în creşterea BMD.
RISEDRONATUL: Multe studii au arătat eficacitatea risendronatului
asupra reducerii incidenţei atât a fracturilor vertebrale, cât și a celor nonvertebrale la femeile diagnosticate cu osteoporoză postmenopauză. Terapia
cu risedronat – 35 mg săptămânal sau 2x75 mg lunar este eficientă și bine
tolerată în tratamentul femeilor cu osteoporoză postmenopauză
diagnosticată.
Contraindicaţii ale bisfosfonaților:
→ Hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţi,
→ Anomalii ale esofagului sau alţi factori care întârzie golirea
esofagiană cum sunt strictura sau akalazia,
→ Imposibilitatea de a sta în ortostatism sau de a sta în şezut timp de
cel puţin 30 minute,
→ Manevre stomatologice invazive
→ IRC (cl creatinina <35 ml/min)
→ Hipocalcemia.
Efecte adverse al bisfosfonaților:
→ Iritația mucoasei tractului digestiv superior: esofagită, ulcere sau
eroziuni esofagiene;
→ Osteonecroza maxilară, în general asociată cu extracţie dentară
şi/sau infecţie locală;
→ Fracturi atipice de femur;
→ Hipocalcemie;
→ Sindrom pseudogripal.
MODULATORII SELECTIVI AI RECEPTORILOR ESTROGENICI
Modulatorii selectivi ai receptorilor estrogenici (SERMs) sunt agenţi
nonhormonali care se leagă de receptorii estrogenici cu o afinitate
echivalenta cu a estradiolului, dar care au efect agonist la nivelul anumitor
ţesuturi și antagonist în alte ţesuturi.
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Raloxifenul (EVISTA) este reprezentantul SERM aprobat pentru
prevenţia și tratamentul osteoporozei. Se administrează sub forma unei
singure tablete de 60 mg/zi. El are efecte estrogen-agoniste asupra osului și
metabolismului lipidic și estrogen-antagoniste la nivelul sânului și uterului.
Raloxifenul nu stimulează endometrul şi de aceea utilizarea acestuia nu
este asociată cu creşterea frecvenţei sângerărilor vaginale sau cu creşterea riscului de cancer endometrial. O reducere importantă a riscului de cancer invaziv de sân a fost demonstrată la femeile care au luat raloxifen timp de 4 ani.
Contraindicaţii
→ Hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre
excipienţi,
→ Tromboză venoasă profundă, tromboză de retină sau embolie
pulmonară în antecedente,
→ Accident vascular cerebral,
→ Ciroza, insuficienţa hepatică sau icterul colestatic,
→ Cancerul uterin sau sângerările vaginale neexplicate,
→ Insuficienţa renală severă,
→ Imobilizarea prelungită.
Singurul efect advers grav este o creştere de 3 ori a riscului de
tromboembolism venos asemănător cu cel dat de terapia cu hormoni de
substituţie şi cu tamoxifen.
CALCITONINA (MIACALCIC, NYLEX)
este un hormon polipeptidic (secretat de tiroidă) care inhibă resorbţia osoasă
osteoclastică şi are proprietăţi analgezice. Datorită structurii sale
polipeptidice calcitonina nu poate fi administrată pe cale orală. Se
administrează sub formă de spray intranazal sau injectabil subcutanat.

Modul de administrare cu cele mai reduse efecte adverse este de spray
nazal, ceea ce permite substanţei să fie absorbită de mucoasa nazală.
Calcitonina are efecte analgezice semnificative, al căror mecanism este
probabil central. De exemplu, în administrarea sub formă de spray nazal
200-400 UI/zi, calcitonina are efecte analgezice clare în sindromul de tasare
vertebrală: reduce durerea de repaus şi permite mobilizarea precoce ca şi
reducerea semnificativă a necesarului de analgezice.
PROLIA (DENOSUMAB)
Denosumab este un anticorp monoclonal IgG2 uman împotriva
RANKL, produs pe o linie celulară de mamifere (CHO) prin tehnologia
ADN-ului recombinant.
Doza recomandată de Prolia este de 60 mg administrată sub forma unei
singure injecţii subcutanate, o dată la 6 luni la nivelul coapselor sau
abdomenului sau a părţii posterioare a braţului.
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Reacții adverse:
→ Durere la nivelul brațelor, picioarelor, articulațiilor,
→ Infecții de căi respiratorii superioare,
→ Celulită,
→ Hipocalcemie,
→ Osteonecroză de maxilar,
→ Fracturi atipice ale femurului,
→ Hipersensibilitate
Contraindicații:
→ Hipocalcemie,
→ Precauții la cei cu igienă orală deficitară sau manevre stomatologice
invazive
CALCIUL ŞI VITAMINA D
Vitamina D2 (sau ergocalciferolul) este de origine vegetală, iar
vitamina D3 (sau colecalciferol) se găseşte în alimente de origine animală şi
se formează în piele prin acţiunea razelor ultraviolete asupra 7dehydrocolesterolului care este considerat o provitamină D. Necesarul zilnic
fiziologic de vitamină D este de 200-400 UI (5-10 μg). Pentru prevenţia şi
tratamentul osteoporozei majoritatea experţilor recomandă doze între 10 μg
(400 UI) şi 20 μg (800 UI) pe zi până la 1000 UI pe zi.
Absorbţia calciului scade cu vârsta, în special după 65 de ani. Vitamina
D stimulează în principal absorbţia intestinală a calciului şi procesul de
mineralizare osoasă. Mulţi vârstnici sunt supuşi riscului de deficit de
vitamină D datorită aportului redus din dietă şi reducerii expunerii la soare.
Alfacalcidolul (Alpha D3) este considerat un prohormon şi este folosit
în terapia osteoporozei. Metabolizarea alfacalcidolului în hormon D
(calcitriol) nu depinde de nivelul 1α OH-lazei renale.
Spre deosebire de utilizarea preparatelor clasice de vitamina D,
administrarea metaboliţilor activi împreună cu calciu este grevată de un
control biochimic riguros datorită riscului hipercalcemiei și hipercalciuriei
(care poate determina litiază renală şi nefrocalcinoză, cu afectarea funcţiei
renale).
La tratamentul cu vitamină D se asociază administrarea de preparate de
calciu.
Suplimentarea medicamentoasă cu preparate de calciu se individualizează în funcţie de obiceiurile alimentare. În general se indică o doză de
500 – 1000 mg de calciu/zi la persoanele care consumă regulat lapte şi
produse lactate şi 1000 – 1500 mg de calciu/zi la celelalte. Suplimentul de
calciu are efect antiresorbtiv prin inhibarea producţiei de parathormon (un
stimul important al remodelării osoase). Suplimentarea cu calciu este un
adjuvant obligatoriu tuturor intervenţiilor terapeutice în osteoporoză.
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SUBSTANŢELE CU EFECT ANABOLIC
Necesitatea unui tratament de stimulare a formării osoase derivă şi din
faptul că terapia antiresorbtivă are mai ales un efect de stabilizare a masei
osoase, creşterile obţinute fiind mici şi deci insuficiente în cazul unei mase
osoase aflate sub nivelul de fractură.
STEROIZII ANABOLIZANŢI
Sunt derivaţi sintetici ai testosteronului care au fost elaboraţi cu
intenţia disocierii efectelor anabolice ale testosteronului de cele virilizante.
Efectele lor sunt de stimulare a formării osoase şi inhibare a resorbţiei
osoase determinând astfel o balanţă calcică pozitivă.
Utilizarea lor este indicată în două cazuri:
→ osteoporoza cu fracturi vertebrale la vârstnici,
→ osteoporoza din hipogonadismul masculin.
FLUORURILE
Sărurile de fluor fac parte din categoria agenţilor terapeutici care
stimulează formarea osoasă prin efectul lor mitogen asupra precursorilor
osteoblastici. Dozele mari de fluoruri (75mg/zi) scad mineralizarea şi
produc un os de calitate mecanică îndoielnică. Creşterile BMD vertebrale
sunt impresionante (4-8% pe an) dar sunt obţinute pe seama unei pierderi
semnificative din osul cortical al scheletului periferic. Din aceste motive
efectul antifractură al fluorurilor este controversat.
STIMULATOARE ALE FORMĂRII OSOASE
PARATHORMON - TERIPARATIDE (FORSTEO) - Pen
preumplut pentru administrarea subcutanată, 20 mcg/doză zilnic.
De-a lungul timpului mai multe studii au explorat rolul anabolizant pe
os al PTH. Perfuzia continuă cu PTH sintetic induce fenomene de tipul
hiperparatiroidismului, crescând resorbţia osoasă. Perfuzia intermitentă sau
injecţiile produc o creştere a turnover-ului osos şi o creştere a masei osoase
până la 20% în primul an.
Contraindicații:
→ hipersensibilitate la teriparatid sau la oricare dintre celelalte
componente ale FORSTEO,
→ hipercalcemie preexistentă,
→ insuficiență renală severă,
→ cancere osoase sau alte tipuri de cancere metastazate la nivel osos,
→ alte boli ale oaselor (hiperparatiroidism, boală Paget),
→ valori inexplicabil crescute ale fosfatazei alcaline,
→ radioterapie scheletală anterioară sau radioterapie prin implant.
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Efecte adverse:
palpitaţii,
ameţeli, cefalee,
greaţă, vărsături
hipersudoraţie,
crampe musculare,
hipotensiune arterială,
depresie,
durere, edem, eritem la locul injecţiei.

REDUCEREA RESORBȚIEI OSOASE ȘI CREȘTEREA FORMĂRII
DE OS
RANELAT DE STRONȚIU (OSSEOR) - Plicuri 2 g cu granule
pentru suspensie orală care se dizolvă în jumătate de pahar de apă şi se bea
la 2 ore după cină.
Contraindicații:
→ Hipersensibilitate la substanţa activă sau la excipienţi,
→ Precauţii la pacienţii cu insuficienţă renală,
→ Precauţii la pacienţii cu accidente tromboembolice în antecedente,
→ Afecțiuni cardiace.
Efecte adverse:
→ Sindrom sever de hipersensibilitate - Sindrom DRESS,
→ Greaţă şi diaree,
→ Evenimente tromboembolice,
→ Cefalee,
MONITORIZAREA TERAPIEI
Practic, monitorizarea terapiei osteoporozei implică:
→ evaluarea bazală (la începutul tratamentului) a masei osoase,
markerilor metabolismului osos,
→ repetarea markerilor osoşi (markeri de osteoresorbţie la un
interval de 3 luni şi markeri de osteoformare la un interval de
6 luni),
→ reevaluarea masei osoase: este indicată la un interval de
minim un an.
Tratamentul osteoporozei trebuie individualizat în funcţie de
comorbidităţi, de toleranţa şi complianţa pacienţilor

361

362

Bibliografie
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Aaltonen J, Bjorses P, Sankuijl L et al. An autosomal locus causing autoimmune
disease: autoimmune polyglandular disease type I assigned to chromosome 21. Nat
Genet 1994; 8:83-87.
Ahonen P, Myllarniemi S, Sipila I et al. Clinical variation of autoimmune
polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy (APECED) in a series of 68
patients. N Engl J Med 1990; 322: 1829-36.
Allanore,Y. “Osteoporose et autres osteopathies”, ESTEM-Collection:Medicine
generale, Paris, 1998
Amar L, Bertherat J, Baudin E, Ajzenberg C, Bressac-de Paillerets B, Chabre O,
Chamontin B, Delemer B, Giraud S, Murat A, Niccoli-Sire P, Richard S, Rohmer
V, Sadoul JL, Strompf L, Schlumberger M, Bertagna X, Plouin PF, Jeunemaitre X,
Gimenez-Roqueplo AP. Genetic Testing in Pheochromocytoma or Functional
Paraganglioma. J. Clin. Oncol. 2005; 23:8812-8818.
Anderson MS. Update in endocrine autoimmunity. J Clin Endocrinol Metab 2008;
93: 3663-70.
Anne C. Looker, Ph.D.; Lori G. Borrud, Ph.D.; Bess Dawson-Hughes, M.D.; John
A. Shepherd, Ph.D.; and Nicole C. Wright, Ph.D.; Osteoporosis or Low Bone Mass
at the Femur Neck or Lumbar Spine in Older Adults: United States, 2005–2008,
NCHS Data Brief No. 93, April 2012.
Balazs C, Feher J. Associations of autoimmune endocrine diseases. Clin. And
Experiment. Med. J. 2010; 4: 23-3.
Barbu C.G. – Introducere în endocrinologie, capitol în: Poiană C., Fica S. (editori)
– Endocrinologie pentru studenți și rezidenți, București, 2015.
Barker JM. Type 1 Diabetes- associated autoimmunity: natural history, genetic
associations, and screening. J Clin Endocrinol Metab 2006; 91:1210–1217.
Ben-Shlomo A, Melmed S. The role of pharmacotherapy in perioperative
management of patients with acromegaly. J Clin Endocrinol Metab 2003, 88:963–
968.
Betterle C, Lazzarotto F, Presotto F. Autoimmune polyglandular syndrome type 2:
the tip of an iceberg? Clin Exp Immunol 2004; 137: 225-233.
Betterle C, Zanchetta R. Update on autoimmune polyendocrine syndromes (APS).
Acta Bio Medica 2003; 74: 9-33.
Bilezikian J, Khan A, Potts Jr JT, Brandi ML, Clarke BL, Shoback D, Jüppner H,
D'Amour P, Fox J, Rejnmark L, Mosekilde L, Rubin MS, Dempster D, Gafni R,
Collins MT, Sliney J, Sanders J. Hypoparathyroidism in the Adult: Epidemiology,
Diagnosis, Pathophisiology, Target-Organ Involvment, Treatment, and Challenges
for Future Research, J of Bone and Mineral Research 2011; 26 (10): 2317-2337.
Bilezikian JP, Brandi ML, Rubin M, Silverberg SJ. Primary hyperparathyroidism:
new concepts in clinical, densitometric and biochemical features. J Intern Med
2005; 257: 6–17.
Bollerslev J, Rejnmark L, Marcocci C, Shoback DM, Sitges-Serra A, van Biesen
W, Dekkers OM. European Society of Endocrinology Clinical Guideline:
Treatment of chronic hypoparathyroidism in adult. ESE 2015; 173: G1-G20.

363

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Bologa V.L. (editor), Istoria Mediciniei Universale, Ed. Medicală, București, 1970
Borda A, Berger N. Ghid de diagnostic în patologia endocrină, Editura University
Press Târgu Mureş, 2009.
Bottazzo GF, Florin-Christensen A, Doniach D. Islet-cell antibodies in diabetes
mellitus with autoimmune polyendocrine deficiencies. Lancet 1974; 2: 1279-1283.
Brandi ML, Gagel RF, Angeli A, Bilezikian JP, Beck-Peccoz P, Bordi C, ConteDevolx B, Falchetti A, Gionata Gheri R, Libroia A, Lips CJM, Lombardi G,
Mannelli M, Pacini F, Ponder BAJ, Raue F, Skogseid B, Tamburrano G, Thakker
RV, Thompson NW, Tomasseti P, Tonelli F, Wells SA, Jr., Marx SJ,
CONSENSUS Guidelines for Diagnosis and Therapy of MEN Type 1 and Type 2,
J Clin Endocrinol & Metabol. 2001; 86(12):5658–5671.
Brănişteanu D.D. La Vitamine D – Des applications dans la thérapie de
l’ostéoporose, în Actualités en Endocrinologie. Zbranca E, Brănişteanu DD, Vulpoi
C (Eds), Editura Gr.T.Popa, 2007; 55-80.
Bringhurst FR, Demay MB, Kronenberg HM. Hormones and disorders of mineral
metabolism. în Williams Textbook of Endocrinology – 11th ed, Kronenberg HM,
Melmed S, Polonsky KS, Reed Larsen P (Eds), Editura Saunders Elsevier, 2008;
1203-1268.
Camacho PM, Petak SM, Binkley N, Clarke BL, Harris ST, Hurley DL,
Kleerekoper M, Lewiecki EM, Miller PD, Narula HS, Pessah-Pollack R,
Tangpricha V, Wimalawansa SJ, Watts NB. American Association of Clinical
Endocrinologists and American College of Endocrinology – Clinical Practice
Guidelines for the Diagnosis and treatment of postmenopausal Osteoporosis –
2016. Endocr Pract. 2016 Sep;22(9):1111-8. doi: 10.4158/EP161435.ESGL.
Erratum in: Endocr Pract. 2017 Mar;23 (3):383.
Chandrasekharappa SC, The BT. Functional studies of the MEN 1 gene. J Intern
Med. 2003; 253:606-615.
Chanson P, Salenave S., Diagnosis and treatment of pituitary adenomas, Minerva
Endocrinol. 2004 29 (4):241-75.
Ciccarelli E, Camanni F. Diagnosis and drug therapy of prolactinoma. Drugs.1996
51(6):954-63.
Clarke BL. Epidemiology of hypoparathyroidism.în M.L.Brandi, E.M. Brown
(Eds), Hypoparathyroidism, Edit. Springer-Verlag, 2015, 139-151.
Cohen, J., Maitis, J. L. “Menopause et osteoporose” – Sandoz 1986
Colao A, Di Somma C, Pivonello R, Faggiano A, Lombardi G, Savastano S.,
Medical therapy for clinically non-functioning pituitary adenomas, Endocr Relat
Cancer. 2008 15(4):905-915.
Colao A, Ferone D, Marzullo P, Lombardi G. Systemic complications of
acromegaly: epidemiology, pathogenesis, and management. Endocr Rev 2004; 25:
102–142.
Cooper MS, Stewart PM. Corticosteroid insufficiency in acutely ill patients. N
Engl J Med. 2003; 348: 727-34.
Cusano NE, Rubin MR, McMahon DJ, Irani D, Anderson L, Levy E, Bolezikian
JP. PTH(1-84) is associated with improved quality of life in hypoparathyroidism
through 5 year of therapy. J Clin Endocrinol Metab 2014, 99: 3694-3699.

364

32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.

46.

David G Garner, Dolors Shoback. Greenspan's Basic and Clinical Endocrinology,
Tenth Edition, 2017; ISBN-13: 9781259589287.
de Groot JW, Links TP, Hofstra RMW, Plukker JTM. An Introduction to
Managing Medullary Thyroid Cancer Hereditary Cancer in Clinical Practice 2006;
4:115-125.
De Paiva Neto MA, Vandergrift A, Fatemi N, Gorgulho AA, Desalles AA, Cohan
P, Wang C, Swerdloff R, Kelly DF, Endonasal transsphenoidal surgery and
multimodality treatment for giant pituitary adenomas, Clin Endocrinol (Oxf).
2010;72(4):512-519.
De Sanctis V, Soliman A, Fiscina B. Hypoparathyroidism, from diagnosis to
treatment. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2012; 19: 435-442.
Dejager S, Gerber S, Foubert L&Turpin G (La Pitié Salpétrière, Paris, France).
Sheehan's syndrome: differential diagnosis in the acute phase (Case Report). J
Intern Med 1998;244:261-265.
Di Iorgi N, Napoli F, Allegri AE, Olivieri I, Bertelli E, Gallizia A, și
colab. Diabetes insipidus - diagnosis and management. Horm Res Paediatr ,
2012; 77: 71-78.
Dumitrache C, Grigorie D, Poiană C. Osteoporoza – aspecte metabolice şi
endocrine, Editura Medicală Amaltea, Bucureşti, 1995.
Dumitrache C., Grigorie D., „Principii, metode și mijloace terapeutice în
osteoporoza sexoidoprivă la sexul feminin”, Rev. Rom. de Osteoporoza, vol. I, nr.
1, 1997, pag.3
Eisenbarth GS, Gottlieb PA. Autoimmune Polyendocrine Syndromes. N Engl J
Med 2004; 350: 2068-79.
Eng C. RET Proto-Oncogene in the Development of Human Cancer. J Clinical
Oncology, 1999; 17:380-393.
Erichsen MM, Løvås K, Skinningsrud B. Clinical, immunological, and genetic
features of autoimmune primary adrenal insufficiency: observations from a
Norwegian registry. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94:4882-4890.
Erlic Z, Ploeckinger U, Cascón A, Hoffmann MM, von Duecker L, Winter A,
Kammel G, Bacher J, Sullivan M, Isermann B, Fischer L, Raffel A, Knoefel WT,
Schott M, Baumann T, Schaefer O, Keck T, Baum RP, Milos I, Muresan M,
Peczkowsk Ma, Januszewicz A, Cupisti K, Tönjes A, Fasshaue Mr, Langrehr J,
von Wussow P, Agaimy A, Schlimok G, Lamberts R, Wiech T, Schmid KW,
Weber A, Nunez M, Robledo M, Eng C, Neumann HPH. Systematic comparison of
sporadic and syndromic pancreatic islet cell tumors, Endocrine-Related Cancer,
2010, 17(4):875-883. DOI 10.1677/ERC-10-0037.
Falorni A, laureti S, Santeusanio F. Autoantibodies in autoimmune polyendocrine
syndrome type II. Endocrinol Metab Clin North Am 2002;31: 369-389.
Favus MJ, Goltzman D. Regulation of calcium and magnesium, In: Primer on
Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism, Rosen C.D. (ed),
Washington DC: American Society of Bone and Mineral Research 2008, p. 104108.
Gallagher, J. C., „Physiological Interventions to Prevent Bone Loss, Falls and Non
– vertebral Fractures in Elderly Women (STOP IT Study)”, Abstract book, IOF
World Congress on Osteoporosis, Lisbon, 2002, pag. 14.

365

47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.

63.
64.

Găleșanu C. Osteoporoza o abordare multidisciplinară; SYLLABUS,
OSTEOPOROZA O ABORDARE MULTIDISCIPLINARĂ; Editura „Gr. T.
Popa”, Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi, 2016.
Gillam MP, Molitch ME, Lombardi G, Colao A, Advances in the treatment of
prolactinomas, Endocr Rev, 2006 Aug;27(5):485-534.
Greenbaum CJ, Palmer JP. Autoantibodies and the disease process of type 1
diabetes mellitus. În: Le Roith D, Taylor SI, Olefsky JM (eds). Diabetes Mellitus.
A fundamental and clinical text. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia,
2000: 374-383.
Greenman Y, Stern N, Non-functioning pituitary adenomas, Best Pract Res Clin
Endocrinol Metab. 2009 Oct;23(5):625-38.
Greenspan F.G., Gardner D.G. (editori) – Basic & Clinical Endocrinology, 7th
edition, Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2004.
Gross P. Clinical management of SIADH. Therapeutic Advances in Endocrinology
and Metabolism. 2012;3(2):61-73. doi:10.1177/2042018812437561.
Harrison JR, Petersen DN, Lichtler AC, Mador AT, Rowe DW, Kream BE., 1,25dihydroxyvitamin D3 inhibits transcription of type I collagen genes in the rat
osteosarcoma line ROS 17/2.8. Endocrinology 1989; 125:327-333.
Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, et al. 2015 American Thyroid Association
Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and
Differentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid Association Guidelines
Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid. 2016;
26(1):1-133. doi:10.1089/thy.2015.0020.
http://histoblog.viabloga.com / texts/le-tissu-osseux—2009
https:// www.slideshare.net/GURUINDIA2012/ msk-final-16-042014-38166218
https://en.wikipedia.org/wiki/Endocrinology
https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/nicolae-paulescu-si-descoperireainsulinei-povestea-unui-nobel-furat
Ichihara, M. Murakumo Y, Takahashi M. RET and neuroendocrine tumors. Cancer
Lett. 2004; 204: 197–211
Ilias I, Pacak K. Diagnosis and Management of Tumors of the Adrenal Medulla
Horm Metab Res 2005; 37: 717-721.
Ilias I, Yu J, Carrasquillo JA et al., Superiority of 6-[18F]- fluorodopamine
positron emission tomography versus [131I]- metaiodobenzylguanidine
scintigraphy in the localization of metastatic pheochromocytoma. J Clin Endocrinol
Metab 2003; 88: 4083–7.
Jacques W. M. Lenders Quan-Yang Duh Graeme Eisenhofer et al.
Pheochromocytoma and Paraganglioma: An Endocrine Society Clinical Practice
Guideline. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 99, Issue
6, 1 June 2014, Pages 1915–1942, https://doi.org/10.1210/jc.2014-1498
Kafetzis ID, Diamantopoulos A, Christakis I, Leoutsakos B. The history of the
parathyroid glands. HORMONES 2011; 10(1):80-84.
Kahaly GJ. Polyglandular autoimmune syndromes.Eur J Endocrinol 2009; 161:1120.

366

65.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.

Kanis JA on behalf of the World Health Organization Scientific Group (2007),
Assessment of osteoporosis at the primary health-care level. Technical Report.
World Health Organization Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases,
University of Sheffield, UK. 2007.
Kanis JA., WHO Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases, University of
Sheffield, UK; Osteoporosis; Journal of Medical Sciences 2010; 3(3): 124-130.
Keaveny TM, Morgan EF, Niebur GL, Yeh OC. Biomechanics of trabecular bone.
Annual Review of Biomedical Engineering 2001 3:1, 307-333.
Kumar PG, Laloraya M, She JX. Population genetics and function of the
autoimmune regulator (AIRE). Endocrinol Metab Clin North Am 2002; 31: 321338.
Kuntz, D. ”Le praticien face a l’osteoporose”–E. Flammarion Medecine Science,
1994 Paris.
Lemos, CM & Thakker RV, Multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN1): analysis
of 1336 mutations reported in the first decade following identification of the gene.
Hum Mut. 2008; 29:22-32.
Linos D, van Heerden JA. Adrenal Glands. Pheocromocitoma, pg 177-201.
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005; ISBN 3-540-41099-6 .
Lips CJ, Hoppener JW, van Nesselrooij BP, van der Luijt RB. Counseling in
multiple endocrine neoplasia syndromes: from individual experience to general
guidelines. J Intern Med 2005; 257: 69–77
Lips CJM, Landsvater RM, Höppener JWM, Geerdink RA, Blijham G, JansenSchillhorn van Veen JM, van Gils APG, de Wit MJ, Zewald RA, Berends MJH,
Beemer FA, Brouwers-Smalbraak J, Jansen RPM, Ploos van Amstel HK, van
Vroom-hoven JMV, Vroom TM Clinical screening as compared with DNA
analysis in families with multiple endocrine neoplasia type 2A. N Engl J Med
1994; 331:828–835.
Lungu Gr, Zosin I, Miloş A, Crista C. Curs de Endocrinologie clinică. Lito UMF
Timişoara, 1998.
Machens A, Dralle H. Multiple endocrine neoplasia type 2 and the RET
protooncogene: From bedside to bench to bedside. Mol Cel Endocrinol 2006; 247:
34–40
Majeroni BA, Patel P. Autoimmune polyglandular syndrome, type II. Am Fam
Physician 2007; 75: 667-670.
Mannstadt M, Clarke BL, Vokes T, Brandi ML, Ranganath L, Fraser WD, Lakatos
P, Bajnok L, Garceau R, Mosekilde L, Lagast H, Shoback D, Bilezikian JP.
Efficacy and safety of recombinant human parathyroid hormone (1-84) in
hypoparathyroidism (REPLACE): a double-blind, placebo-controlled, randomized,
phase 3 study. Lancet. Diabetes &Endocrinology 2013; 1: 275-283.
Marcu Fl., Bogdan Fl, Muțiu G, Lazăr L, The histopathological study of
osteoporosis, Rom J Morphol Embryol 2011, 52(1 Suppl):321–325.
Marcu Florin-Mihai, Semnificația studiului integrativ, clinic-histologic în gradarea
și tratamentul osteoporozei la om, Teză de doctorat, Universitatea de Medicină și
Farmacie Oradea, 2010.
Marx SJ, Stratakis CA. Multiple Endocrine Neoplasia – Introduction. J Intern Med,
2005; 257: 2–5.

367

81.
82.
83.
84.
85.

86.
87.
88.

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Marx SJ. Molecular genetics of multiple endocrine neoplasia types 1 and2. Nature
Rev. Cancer, 2005; 5:367-375.
Meloni A, Furcas M, Cetani F et al. Autoantibodies against type I interferons as an
additional diagnostic criterion for autoimmune polyendocrine syndrome type I. J
Clin Endocrinol Metab 2008; 93: 4389-97.
Michels AW, Gottlieb PA. Autoimmune polyglandular syndromes. Nat Rev
Endocrinol 2010; 6: 270-277.
Milcu St. M., Pitiș M, Endocrinologie clinică, ed. Didactică și Pedagogică,
București, 1975
Miloș I N., Frank-Raue K, Wohllk N, Maia AL, Pusiol E, Patocs A, Robledo M,
Biarnes J, Barontini M, Links TP, de Groot JW, Dvorakova S, Peczkowska M,
Rybicki LA, Sullivan M, Raue F, Zosin I, Eng C., Neumann HPH, Age-related
neoplastic risk profiles and penetrance estimations in multiple endocrine neoplasia
type 2A caused by germ line RET Cys634Trp (TGC >TGG) mutation, Endocrinerelated cancer, 2008, 15, P. 1035-1041.
Mosekilde L, Eriksen EF, Charles P. Effects of thyroid hormones on bone and
mineral metabolism. Endocrinol Metab Clin North Am. 1990;19(1):35-63.
Neary N, Nieman L. Adrenal insufficiency-etiology, diagnosis and treatment. Curr
Opin Endocrinol Diabetes Obes 2010; 17 (3): 217-223.
Neer RM, Arnaud CD, Zanchetta JR, Prince R, Gaich GA, Reginster JY, Hodsman
AB, Eriksen EF, Ish-Shalom S, Genant HK, Wang O, Mitlak BH. Effect of
parathyroid hormone (1-34) on fractures and bone mineral density in
postmenopausal women with osteoporosis, N Engl J Med. 2001, 344 (19):14341441.
Neufeld M, Blizzard RM. Polyglandular autoimmune diseases. In: Symposium on
autoimmune aspects of endocrine disorders. Pinchera A, Doniach D, Fenzi GF,
Baschieri L (Eds). Academic Press, New York,1980: 357-365.
Neumann HP, Bausch B, McWhinney SR, et al. Germline mutations in
nonsyndromic pheochromocytoma. N Engl J Med. 2002; 346: 1459-1466.
NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis Prevention, Diagnosis, and
Therapy; Consensus Conference. JAMA; February 14, 2001 – Vol 285, No.6, 785
– 795.
Oberg K, Eriksson B. Endocrine tumours of the pancreas. Best Practice &
Research Clinical Gastroenterology 2005; 19: 753–781.
Obermayer-Straub P, Strassburg CP, Manns MP. Autoimmune polyglandular
syndrome type 1. Clin Rev Allergy Immunol, 2000; 18: 167-183.
Owen R, On the anatomy of the Indian rhinoceros.Trans Zool Soc Lond 1862,
4:31-58.
Pav J, Jezkova Z, Skrha F. Insulin antibodies. Lancet 1963; ii: 221-222
Peczkowska M. & Januszewicz A. Multiple endocrine neoplasia type 2. Familial
Cancer. 2005; 4: 25–36.
Pellegata NS, Quintanilla-Martinez L, Siggelkow H, Samson E, Bink K, Hofler H,
Fend F, Graw J, Atkinson MJ. Germ-line mutations in p27Kip1 cause a multiple
endocrine neoplasia syndrome in rats and humans PNAS. 2006 103: 15558–
15563.

368

98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

111.
112.
113.
114.
115.
116.

Perheentupa J. APS-I/APECED: the clinical disease and therapy. Endocrinol
Metab Clin North Am 2002; 32: 295-320.
Perheentupa
J.
Autoimmune
polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal
dystrophy. J Clin Endocrinol Metab. 2006; 91:2843–50.
Pietropaolo M, Yu S, Libman IM, et al. Cytoplasmic islet cell antibodies remain
valuable in defining risk of progression to type 1diabetes in subjects with other
islet autoantibodies. Pediatric Diabetes 2005; 6: 184-192.
Pihoker C, Gilliam LK, Hampe CS, et al. Autoantibodies in diabetes. Diabetes
2005; 54 (Suppl 2): S52-S61.
Pivonello R, De Leo M, Cozzolino A, Colao A, The Treatment of Cushing's
Disease, Endocr Rev. 2015 Aug; 36(4): 385–486
Plaza-Menacho I, Burzynski GM, de Groot JW, Eggen BJL, Hofstra RMW.
Current concepts in RET-related genetics, signaling and therapeutics. TRENDS in
Genetics 2006: 30.
Raisz LG, Trummel CL, Holick MF, DeLuca HF. 1,25-dihydroxycholecalciferol:
A potent stimulator of bone resorption in tissue culture, Science 1972, 175:768-769
Reginster, J., „Relevance of Bone Mineral Density, Bone Quality and Falls in
Reduction of Vertebral and Non – vertebral Fractures”, Abstract book, IOF World
Congress on Osteoporosis, Lisbon, 2002, pag. 8
Ringe, J. D., and Reginster, J., „Plain Vitamin D or D – Hormone Analogs?”,
Abstract book, IOF World Congress on Osteoporosis, Lisbon, 2002, pag. 6
Rogers A, Karavitaki N, Wass JA, Diagnosis and management of prolactinomas
and non-functioning pituitary adenomas, BMJ. 2014 Sep 10; 349
Rose NR, Bona C. Defining criteria for autoimmune diseases (Witebsky’s
postulates revisited). Immunol Today 1993; 14: 426-430.
Ross, D. S., Burch, H. B., Cooper, D. S., et al. 2016 American Thyroid Association
Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Causes
of Thyrotoxicosis. Thyroid, 2016; 26(10), 1343-1421. DOI: 10.1089/thy.2016.0229
Saito H, Kusano K, Kinosaki M, Ito H, Hirata M, Segawa H, Miyamoto K,
Fukushima N. Human fibroblast growth factor-23 mutants suppress Na+-dependent
phosphate co-transport activity and 1alpha,25-dihydroxyvitamin D3 production, J
Biol Chem 2003, 278(4):2206-2211.
Schatz DA, Atkinson MA. Islet cell autoantibodies: a case of a premature obituary.
Pediatric Diabetes 2005; 6: 181-183.
Sherlock M, Woods C, Sheppard MC. Medical therapy in acromegaly. Nat Rev
Endocrinol. 2011; 7:291-300
Skinner, M.A., Moley, J.A., Dilley, W.G., Owzar, K., DeBenedetti, M.K., Wells,
S.A.. Prophylactic thyroidectomy in multiple endocrine neoplasia type 2A. N.
Engl. J. Med. 2005. 353, 1105–1113.
Şerban V. Predicţia diabetului zaharat. În: Şerban V (ed.). Actualităţi în diabetul
zaharat. Editura Brumar, Timişoara, 2002: 81-110.
Thorpe E, Handley HE. Chronic tetany and chronic mycelial stomatitis in a child
aged four and one-half years. Am J Dis Child 1929; 38: 328-338.
Umpierrez GE, Latif KA, Murphy MB et al. Thyroid dysfunction in patients with
type 1 diabetes: a longitudinal study. Diabetes Care 2003; 26:1181–1185.

369

117. Vărcus F, Henry JF, Zosin I, Lifante JC, Miloș A, Muller C, Peix JL, Vlad M,
Balaș M. Patologia și chirurgia glandelor paratiroide. Editura ArtPress, Timișoara,
2012.
118. Viswanathan, V & Eugster, EA. Etiology and Treatment of Hypogonadism in
Adolescents.Endocrinol Metab Clin N AM. 38:2009; 719-738.
119. Weetman AP. Autoimmune Diseases in Endocrinology. Humana Press 2008.
120. Weetman AP. Autoimmune thyroid disease. Autoimmunity 2004; 37: 337-340.
121. Weiler FG, Dias-da-Silva MR, Lazaretti-Castro M. Autoimmune polyendocrine
syndrome type 1: case report and review of literature. Arq Bras Endocrinol Metab
2012; 56: 54-66.
122. Wells AS. Molecularly targeted therapies of patients with medullary thyroid
carcinoma. 11th International Workshop on MEN 2008, Delphi, Greece; Hormones
2008, 7:12.
123. Wémeau JL, Proust-Lemoine E, Ryndak A, Vanhove L. Thyroid autoimmunity and
polyglandular endocrine syndromes. Hormones 2013; 12(I): 39-45.
124. Witebsky E, Rose NR, Terplan K et al. Chronic thyroiditis in autoimmunization.
JAMA 1957; 164: 1439-47.
125. Zbranca E. (editor). Endocrinologie: ghid de diagnostic și tratament în bolile
endocrine, ed. a 3-a, rev. Iași, Edit. Polirom, 2008
126. Zbuk KM, Eng C. Cancer phenomics: RET and PTEN as illustrative models.
Nature Rev. 2007; 7:35-45.
127. Zosin I (coordonator). Curs de Endocrinologie pentru medicii rezidenţi, Editura de
Vest Timişoara (cod CNCSIS 33), 2015, ISBN 978-973-36-0649-9.

370

