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Glukokortykoidy nale¿¹ do najwa¿niejszych hormonów organizmu cz³owieka, odgrywaj¹cych kluczow¹ rolê w
regulacji funkcji uk³adu sercowo-naczyniowego oraz kontroli wielu ró¿nych procesów metabolicznych i reakcji odpornociowych. Poniewa¿ s¹ niezbêdne do ¿ycia i utrzymania homeostazy, schorzenia nadnerczy, jeli nie
zostan¹ odpowiednio wczenie rozpoznane, mog¹ powodowaæ bardzo powa¿ne konsekwencje zdrowotne. Znacz¹cy postêp ostatnich lat w zakresie
diagnostyki hormonalnej, badañ obrazowych oraz biologii molekularnej
umo¿liwi³ poprawê w zakresie rozpoznawania, ró¿nicowania i leczenia ró¿nych schorzeñ nadnerczy i doprowadzi³ do opisu nowych jednostek klinicznych. Nieprawid³owo wysokie lub nieprawid³owo niskie stê¿enie glukokortykoidów na poziomie tkankowym
mo¿e wspó³istnieæ albo doprowadzaæ
do rozwoju stanów niedoboru lub nadmiaru mineralokortykoidów i/lub androgenów nadnerczowych. W naszej
pracy przedstawiamy wspó³czesny
stan wiedzy na temat patogenezy, obrazu klinicznego, diagnostyki i leczenia wybranych rzadkich schorzeñ wydzielania, metabolizmu i dzia³ania receptorowego glukokortykoidów.

Glucocorticoids belong to the most
important human hormones which are
involved in the regulation of a variety
of cardiovascular, metabolic and immunologic functions. Because they are
necessary to sustain life and maintain
homeostasis  adrenal disorders, if not
detected in a timely fashion, can have
serious consequences. The significant
progress in the fields of hormonal assessment, imaging procedures and
molecular biology made in recent
years has brought about great improvement in the identification, differentiation and treatment of various adrenal disorders and has enabled the
description of some new clinical entities. Abnormally high or abnormally
low tissue glucocorticoid levels may
either coexist with or result in deficiency or excess of mineralocorticoids
and/or adrenal androgens. This review
summarises the present state of
knowledge on the pathogenesis, clinical picture, diagnosis and management of the selected rare disorders of
glucocorticoid production, metabolism and their receptor action.

Wstêp
Z uwagi na kluczow¹ rolê glukokortykoidów w regulacji podstawowych funkcji ¿yciowych cz³owieka schorzenia tego gruczo³u stanowi¹ powa¿ny problem zdrowotny,
zwi¹zany ze zwiêkszon¹ chorobowoci¹ i
miertelnoci¹ [10]. Wyniki badañ ostatnich
lat, które umo¿liwi³y dok³adniejsze poznanie
mechanizmów kontroluj¹cych wytwarzanie
tych hormonów, procesów metabolicznych,
jakim podlegaj¹ one w organizmie oraz ich
dzia³anie w tkankach docelowych pozwoli³y
na identyfikacjê schorzeñ, które uprzednio
albo nie by³y rozpoznawane lub te¿ nie umiano wyjaniæ ich pod³o¿a [10]. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wspó³czesnych pogl¹dów na temat etiopatogenezy,
diagnostyki i leczenia rzadziej spotykanych
schorzeñ wytwarzania, metabolizmu i dzia³ania receptorowego glukokortykoidów. Z
uwagi na ramy objêtociowe w pracy skupiamy siê na tych jednostkach klinicznych,
które  choæ nieczêste w codziennej prak-

tyce lekarskiej  w ostatnich latach wzbudza³y naszym zdaniem szczególne zainteresowanie naukowców.
Zespó³ opornoci na ACTH
Zespó³ opornoci na ACTH wystêpuje
pod postaci¹ rodzinnego izolowanego niedoboru glukokortykoidów oraz zespo³u Allgrove'a [35]. Ponadto w rzadkich przypadkach opornoæ na ACTH mo¿e mieæ charakter nabyty [11]. Z uwagi na troficzny
wp³yw ACTH na warstwê pasmowat¹ i siatkowat¹ kory nadnerczy opornoæ na ACTH,
niezale¿nie od jej postaci, doprowadza do
atrofii lub hipotrofii kory [17]. Wskutek wystêpuj¹cego wówczas niedoboru glukokortykoidów dochodzi do niekorzystnych zmian
w metabolizmie i upoledzenia funkcji immunologicznych organizmu [35]. Ponadto na
zasadzie sprzê¿enia zwrotnego ujemnego
odhamowaniu ulega synteza kortykoliberyny (CRH) i ACTH, których podwy¿szony
poziom jest typow¹ cech¹ tego zespo³u [35].
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W przeciwieñstwie do innych schorzeñ kory
nadnerczy opornoæ na ACTH stosunkowo
rzadko, i to tylko w zespole Allgrove'a, powoduje objawy niedoboru mineralokortykoidów, co ma istotne znaczenie w diagnostyce ró¿nicowej tych schorzeñ [12].
Rodzinny niedobór
glukokortykoidów
Pacjenci z rodzinnym niedoborem glukokortykoidów mog¹ manifestowaæ swoje
dolegliwoci we wczesnym dzieciñstwie
[35]. Najbardziej typow¹ prezentacj¹ kliniczn¹ w okresie noworodkowym s¹: hipoglikemia, ¿ó³taczka oraz wstrz¹s [35]. W niektórych przypadkach ¿ó³taczka mo¿e byæ tak
silnie wyra¿ona, ¿e wymaga postêpowania
fototerapeutycznego [11]. Przebarwienia
skórne rozwijaj¹ siê najczêciej pomiêdzy
6 a 12 miesi¹cem ¿ycia, jednak u niektórych chorych mog¹ one pojawiaæ siê w jeszcze póniejszym wieku i s¹ spowodowane
nadmiernym pobudzenie nieuszkodzonych
w tym zespole receptorów melanokortynowych MC1 przez znajduj¹ce siê w bardzo
wysokim stê¿eniu ACTH [35]. Przebarwienia skóry mog¹ utrzymywaæ siê przewlekle
[12]. Przypuszcza siê, ¿e wynika to z przetrwa³ego, niekiedy pomimo leczenia, podwy¿szenia stê¿enia ACTH. Defekt receptora MC2 powoduje bowiem zaburzenie autoregulacji wytwarzania i sekrecji ACTH
przez kortykotropy [12]. U czêci osób z
defektem receptora MC2 dochodzi do wysokiego wzrostu, stanowi¹cego efekt bezporedniego dzia³ania wysokich stê¿eñ
ACTH na receptory melanokortynowe w
chrz¹stce i kociach [35]. Mo¿e równie¿
rozwin¹æ siê zapalenie w¹troby, podatne na
leczenie glukokortykoidami [11]. Wystêpuj¹ce niejednokrotnie w dzieciñstwie drgawki s¹ zwykle konsekwencj¹ czêsto obserwowanych u tych osób epizodów hipoglikemii [11,12]. U innych osób zwracaj¹ uwagê cechy przewlekaj¹cej siê infekcji [11].
Zarówno hipoglikemia jak i zaka¿enia mog¹
przyczyniaæ siê do wysokiej miertelnoci
w tych przypadkach tego zespo³u, które
pozostaj¹ nierozpoznane i w konsekwencji
nie stosuje siê w nich ¿adnego leczenia [35].
W rzadkich przypadkach opisywano niedobór mineralokortykoidów objawiaj¹cy siê
napadami astmy, które ustêpowa³y pod
wp³ywem suplementacji steroidami nadnerczy [11]. Obecny w zespole opornoci na
ACTH niedobór androgenów nadnerczowych mo¿e hamowaæ adrenarche, czego
wyk³adnikiem klinicznym jest opónione
pojawienie siê i opóniony rozwój ow³osienia pachowego i ³onowego [16]. Natomiast
w przeciwieñstwie do choroby Addisona w
rodzinnej postaci opornoci na glukokortykoidy nie dochodzi do objawów klinicznych
niedoboru mineralokortykoidów, poniewa¿
stê¿enie aldosteronu, którego g³ównym regulatorem jest o renina-angiotensyna, pozostaje najczêciej niezmniejszone [16]. U
niektórych chorych zespó³ opornoci na
ACTH mo¿e przebiegaæ bezobjawowo lub
sk¹poobjawowo i dopiero odchylenia w badaniach dodatkowych, szczególnie wynik
krótkiego testu stymulacji z ACTH dowodz¹ jego istnienia [12].
W badaniach laboratoryjnych zespo³u
rodzinnego niedoboru glukokortykoidów
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zwraca uwagê bardzo wyranie podwy¿szone (niekiedy przekraczaj¹ce 1000 pg/ml)
stê¿enie ACTH, obni¿one lub nawet niewykrywalne stê¿enia kortyzolu oraz siarczanu
dehydroepiandrosteronu (DHEA-S) w osoczu, brak wzrostu lub nieprawid³owo niski
wzrost kortyzolemii w tecie z egzogennym
ACTH, najczêciej mieszcz¹ce siê w normie stê¿enia angiotensyny I i II i mineralokortykoidów (w tym aldosteronu) oraz prawid³owa aktywnoæ reninowa osocza [16,
35]. U niektórych osób z tym zespo³em,
szczególnie w chwili rozpoznania, aktywnoæ uk³adu renina-angiotensyna-aldosteron mo¿e byæ jednak nieznacznie zmieniona [11]. Wahania te wydaj¹ siê wynikaæ za
nak³adania siê na siebie przeciwstawnych
skutków wypadniêcia pobudzaj¹cego dzia³ania ACTH na uk³ad renina-angiotensynaaldosteron oraz wp³ywu infekcji i czêstych
(szczególnie przed postawieniem rozpoznania) epizodów hipoglikemii [12].
W klasycznym swoim podziale zespó³
rodzinnego niedoboru glukokortykoidów
dzielono na dwa typy: typ 1 z mutacj¹ receptora MC2 oraz typ 2, w którym mutacji
tego receptora nie stwierdzono [17]. Fenotyp obu tych postaci jest zbli¿ony. Jedyn¹
ró¿nic¹ jest wzrost pacjentów, który w typie
1 jest wy¿szy ni¿ w populacji ogólnej, podczas gdy w typie 2 mieci siê w granicach
normy [17]. Postêp w dziedzinie biologii
molekularnej pozwoli³ na zastosowanie innego podzia³u, uwzglêdniaj¹cego trzy postacie. W typie 1 defekt dotyczy genu dla samego bia³ka receptora MC2 [35]. W najczêciej stwierdzanym (75%) typie 2 przyczyn¹ choroby jest mutacja genu czynnika
MRAP (MC2-accessory factor) [35]. Czynnik ten w warunkach fizjologicznych odgrywa istotn¹ rolê w zakotwiczaniu i regulacji
ekspresji powierzchniowej receptora MC2 i
tym samym przyczynia siê do przekanictwa wewn¹trzkomórkowego sygna³u powsta³ego w wyniku pobudzeniu tego receptora [12,35]. Natomiast w typie 3 anomalia
genetyczna nie zosta³a zidentyfikowana [35].
Byæ mo¿e u pod³o¿a tego podtypu rodzinnej niedoboru glukokotykoidów le¿¹ inne
defekty w sygnalizacji wewn¹trzkomórkowej,
nieprawid³owoci rozwojowe oraz pierwotny zanik kory nadnerczy [11].
W ró¿nicowaniu z innymi postaciami niedoczynnoci nadnerczy istotne znaczenie
przypada ocenie stê¿eñ przeciwcia³ przeciwnadnerczowych, kwasów t³uszczowych o
bardzo d³ugim ³añcuchu oraz 17-hydroksyprogesteronu [35]. Dziêki temu wykluczyæ
mo¿emy obecnoæ odpowiednio: autoimmunologicznej postaci zespo³u Addisona, adrenoleukodystrofii oraz wrodzonego przerostu nadnerczy [16]. W ka¿dym przypadku
istnienia rodzinnej postaci niedoboru glukokortykoidów wskazane jest równie¿  w celu
ró¿nicowania z zespo³em Allgrove'a  wykonanie badania kontrastowego górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz ocenienie wydzielania ³ez w tecie Schirmera [17].
W leczenie rodzinnego niedoboru glukokortykoidów stosuje siê suplementacjê
hormonaln¹, polegaj¹c¹ najczêciej na podawaniu hydrokortyzonu. Zalecana dawka
dobowa tego leku wynosi zwykle 20 mg u
doros³ych oraz 10-12 mg/m2 u dzieci [35].
Podobnie jak w innych stanach niedoboru
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glukokortykoidów dawki te wymagaj¹ zwiêkszenia w przypadku wyst¹pienia zapalenia
lub stresu [12]. Choæ podane powy¿ej dawkowanie czêsto nie normalizuje stê¿enia
ACTH, szczególnie wówczas, kiedy stê¿enie to jest bardzo wyranie podwy¿szone,
jednak wydaje siê byæ najlepsz¹ opcj¹ terapeutyczn¹ [16]. Wynika to z faktu, ¿e dawki
wymagane celem pe³nej normalizacji stê¿enia ACTH nios¹ za sob¹ realne ryzyko rozwoju jatrogennej postaci zespo³u Cushinga
oraz zahamowania wzrostu [35]. W rzadkich
wypadkach istnieje potrzeba stosowanie
deksametazonu, z uwagi na jego d³u¿szy
okres biologicznego pó³trwania od hydrokoryzonu [11]. W przeciwieñstwie do choroby
Addisona nie jest wymagane podawanie
mineralokortykoidów [11].
Zespó³ Allgrove'a
Drug¹ postaci¹ zespo³u opornoci na
ACTH jest zespó³ Allgrove'a. W literaturze
anglosaskiej jest on czêsto okrelany nazw¹
zespo³u potrójnego A (triple A syndrome), z
uwagi na zaczynaj¹ce siê od litery A nazwy
trzech g³ównych sk³adowych tej jednostki
klinicznej: niedoczynnoci nadnerczy (adrenal insufficiency), braku wydzielania lub niedostatecznego wydzielania ³ez (alacrimia)
oraz achalazji wpustu ¿ó³¹dka (achalasia)
[16]. Poza powy¿szymi objawami w zespole tym mog¹ wspó³wystêpowaæ objawy ze
strony orodkowego, obwodowego i/lub autonomicznego uk³adu nerwowego oraz objawy dermatologiczne [17]. Obecnoæ powy¿szych objawów dodatkowych odró¿nia
zespó³ Allgrove'a od zespo³u izolowanego
niedoboru glukokortykoidów [11]. Zespó³
Allgrove'a jest schorzeniem rzadkim, dziedzicz¹cym siê w sposób autosomalnie recesywny [17]. O mo¿liwoci jego wystêpowania nale¿y jednak zawsze myleæ, gdy
wystêpuje choæ jeden z jego g³ównych objawów [35]. Wynika to z faktu, ¿e pacjenci
nie musz¹ wykazywaæ obecnoci wszystkich
objawów tego zespo³u, nawet niewydolnoci nadnerczy [35].
Zaburzenia w wydzielaniu ³ez s¹ najczêciej pierwszym i najbardziej sta³ym objawem zespo³u Allgrove'a [11]. Wynikaj¹ one
z braku lub niedorozwoju gruczo³ów ³zowych, który wykazaæ mo¿na w przypadku
wykonywania tomografii komputerowej gruczo³ów ³zowych [11]. Konsekwencja alakrimii s¹ punkcikowate nad¿erki rogówki oraz
powierzchniowe jej bliznowacenie [16].
Achalazja wpustu rozwija siê zwykle w
ci¹gu pierwszych dwóch dekad ¿ycia i w niektórych przypadkach poprzedza niewydolnoæ nadnerczy [16]. Jest ona obserwowana u 3 osób z zespo³em Allgrove'a i mo¿e
wspó³istnieæ z atoni¹ ¿o³¹dka [11]. Jej wynikiem mo¿e byæ rozwój zach³ystowego zapalenia p³uc oraz  w przypadkach nawracaj¹cego refluksu  przewlek³e zapalenie
tego narz¹du [16]. Wyk³adnikiem histopatologicznym achalazji w tym zespole jest
przerost miêni wspó³istniej¹cy z zanikiem
komórek zwojowych oraz obecnoci¹ nielicznych w³ókien nerwowych [11].
Niewydolnoæ nadnerczy manifestuje siê
zwykle w pierwszej dekadzie ¿ycia, mo¿e
jednak ujawniaæ siê w jeszcze póniejszym
wieku, albo mo¿e do niej w ogóle nie dochodziæ [17]. Rzadko ujawnia siê klinicznie
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wkrótce po urodzeniu [16]. Przyczyn¹ ujawniania siê klinicznego niedoboru glukokortykoidów w zespole Allgrove'a w ró¿nym
wieku jest zmienny stopieñ progresji uszkodzenia nadnerczy [12]. Najbardziej sta³ym
objawem niedostatecznej sekrecji glukokortykoidów u tych chorych s¹ epizody hipoglikemii, obecne ju¿ zwykle w pierwszej dekadzie ¿ycia, które niestety czêsto s¹ jednak
przeoczane przez rodziców i lekarzy [11].
W tomografii komputerowej lub rezonansie
magnetycznym nadnerczy zwraca uwagê
niedorozwój tych gruczo³ów [11]. Odzwierciedla ona przebudowê nadnerczy w tym
zespole, których warstwa pasmowata i siatkowata jest atroficzna i zast¹piona przez
komórki o s³abo poznanej morfologii [17].
Chocia¿ u wiêkszoci (85%) osób niedobór
dotyczy wy³¹cznie glukokortykoidów, w pozosta³ych 15% przypadków w póniejszych
etapach ¿ycia ujawniaæ siê mo¿e wspó³istniej¹cy brak mineralokortykoidów [11]. Niedostateczna sekrecja mineralokortykoidów
ma znaczenie ró¿nicuj¹ce z zespo³em opornoci na glukokortykoidy [6].
Objawy neurologiczne zespo³u Allgrove'a maj¹ najczêciej charakter postêpuj¹cy i przypominaj¹ objawy obserwowane u
pacjentów z dziedziczn¹ neuropati¹ czuciowo-ruchow¹ [17]. Zwraca uwagê os³abienie
oraz hipotonia miêniowa, zanik miêniowy dotycz¹cy g³ównie miêni proksymalnych, klatka piersiowa lejkowata oraz zaburzenia sensoryczne [16]. Za patognomiczne dla tej jednostki klinicznej uwa¿a siê
hiperrefleksjê, której nie towarzysz¹ cechy
spastycznoci, oraz wystêpowanie mowy
nosowej [17]. Obserwowane u czêci chorych upoledzenie rozwoju umys³owego jest
zwykle wynikiem powtarzaj¹cych siê stanów
hipoglikemii [17]. Dochodziæ mo¿e równie¿
do zaniku nerwu wzrokowego, ataksji jak
równie¿ objawów parkinsonizmu [11]. Cechy dysautonomii s¹ obserwowane u co
trzeciego pacjenta [16]. Najbardziej typowymi jej wyk³adnikami s¹ hipotonia ortostatyczna, zaburzenie odruchów sercowo-naczyniowych, dysrytmia serca, zmniejszone pocenie, nierównoæ renic oraz impotencja
[16]. Czêstoæ zajêcia skóry, b³on luzowych
oraz przydatków skórnych w zespole Allgrove'a ocenia siê na 20-30% [16]. Do najbardziej charakterystycznych wyk³adników dermatologicznych nale¿¹: nadmierne rogowacenie d³oni i stóp, obecnoæ przeroniêtych
brodawek grzybiastych jêzyka, obraz gêsiej
skórki i nieprawid³owo wykszta³cone linie
papilarne [17]. U niektórych chorych wystêpuje silnie wyra¿ona próchnica z ciê¿k¹
paradontoz¹, które sprzyjaj¹ utracie uzêbienia [17]. Mo¿e dochodziæ do upoledzonego gojenia siê ran [16]. Niekiedy wystêpuj¹
cechy dysmorfii twarzy [11]. Do innych objawów, których obecnoæ obserwowano w
zespole Allgrove nale¿¹: niski wzrost, mikrocefalia, osteoporoza, skolioza, mnogie
polipy nosa oraz nadmierna wiotkoæ stawów [16]. Z uwagi na niewielk¹ liczbê opisanych przypadków nie jest jednak jasne na
ile powy¿sze objawy maj¹ zwi¹zek z sam¹
chorob¹, a na ile ich wystêpowanie wynika
z przypadkowej koicydentacji [16].
U pod³o¿a zespo³u Allgrove'a le¿¹ mutacjê genu AAAS, którego produktem jest
bia³ko ALADIN (alacrimia achalasia, adrePrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 5

nal insufficiency, neurologic disorder) o niepoznanej jak dot¹d funkcji biologicznej [17].
Mutacja genu AAAS jest stwierdzana u 95%
osób z zespo³em Allgrove'a, co oznacza, ¿e
u pozosta³ych 5% nie jest nieobecna [35].
Wszystkie opisane dotychczas mutacje by³y
zlokalizowane w ró¿nych miejscach tego
genu i nie wykazano obecnoci miejsc
szczególnie predysponowanych, tzw. hotspots [17]. Inne obserwowane w zespole Allgrove'a mutacje dotyczy³y rejonu 9q12 i obejmowa³y one: pêkniêcia chromosomów i chromatyd oraz delecje chromosomalne [17].
Podstawow¹ form¹ leczenia zespo³u
Allgrove'a jest suplementacja glukokortykoidów wed³ug zasad podanych dla leczenia
zespo³u rodzinnego niedoboru tych hormonów [10]. W przypadku wspó³istniej¹cego
niedoboru mineralokortykoidów wymagane
jest dodatkowe podawanie fluorohydrokortyzonu [11]. W alakrimii obowi¹zuje stosowanie sztucznych ³ez [12]. Natomiast stanowi¹ca istotny problem kliniczny achalazja
wymaga zwykle mechanicznego rozszerzania wpustu lub przeprowadzania miotomii
metod¹ Hellera [11].
Nabyta postaæ zespo³u opornoci
na ACTH
Nabyta postaæ zespo³u opornoci na
ACTH by³a opisywana jedynie w kazuistycznych przypadkach i wynika³a najprawdopodobniej z obecnoci przeciwcia³ przeciwko
receptorom dla ACTH [10]. W jednym z tych
przypadków by³a ona skojarzona z typem 1
autoimmunologicznego zespo³u wielogruczo³owego [11].
Zespó³ opornoci na glukokortykoidy
Zespó³ opornoci na glukokortykoidy jest
spowodowany czêciow¹, ale uogólnion¹,
niezdolnoci¹ do wykazywania przez glukokortykoidy swojego efektu biologicznego na
poziomie tkanek docelowych [6]. Konsekwencj¹ tego jest kompensacyjny wzrost
wydzielania ACTH i kortyzolu [46]. W wyniku obecnoci wysokiego stê¿enia ACTH
zwiêksza siê wydzielanie androgenów nadnerczowych oraz porednich produktów w
syntezie aldosteronu, które wykazuj¹ zdolnoæ zatrzymywania sodu w organizmie [9].
Stopieñ opornoci tkanek na glukokortykoidy mo¿e byæ ró¿ny, pocz¹wszy od ³agodnego, poprzez umiarkowany do ciê¿kiego
[23]. Wydaje siê jednak, ¿e ca³kowita opornoæ jest praktycznie równowa¿na z niezdolnoci¹ do ¿ycia [32]. Jak dot¹d u pod³o¿a
opisanych dotychczas przypadków tego zespo³u le¿a³y ró¿ne mutacje [23]. Poza postaci¹ uwarunkowan¹ genetycznie, uogólniony zespó³ opornoci na glukokortykoidy
mo¿e mieæ równie¿ charakter nabyty i wystêpowaæ u osób z nabytym niedoborem
odpornoci [44,61].
Manifestacja kliniczna zespo³u opornoci na glukokortykoidy mo¿e byæ skrajnie
odmienna, pocz¹wszy od przebiegu bezobjawowego, a skoñczywszy na objawach
ciê¿kiego niedoboru glukokortykoidów po³¹czonego z nadmiarem androgenów oraz
mineralokortykoidów [7]. Objawy kliniczne
zespo³u opornoci na glukokortykoidy wykazuj¹ istotne ró¿nice nawet u cz³onków tej
samej rodziny [61]. Przyczyn¹ ró¿nej manifestacji obrazu klinicznego jest z jednej stro-

ny odmiennego stopnia opornoæ tkanek na
glukokortykoidy, z drugiego za ró¿nice we
wra¿liwoci tych tkanek na mineralokortykoidy oraz androgeny nadnerczowe [21]. Do
typowych prezentacji klinicznych tego schorzenia nale¿¹: przewlek³e zmêczenie, wynikaj¹ce najprawdopodobniej z niedoboru glukokortykoidów w orodkowym uk³adzie nerwowym, oraz nadcinienie, któremu mo¿e
towarzyszyæ hipokaliemia oraz wyk³adniki
hiperandrogenizmu [9]. U kobiet hiperandrogenizm najczêciej objawia siê tr¹dzikiem,
hirsutyzmem oraz zaburzeniami miesi¹czkowania [32,44]. Stosunkowo czêsto przyczynia siê on do zaburzeñ owulacji oraz niep³odnoci [9]. Jego konsekwencj¹ mo¿e byæ
równie¿ ³ysienie o typie mêskim [21]. U
mê¿czyzn z zespo³em opornoci na glukokortykoidy mo¿e dochodziæ do zaburzeñ
spermatogenezy oraz niep³odnoci [61].
Obserwowana u czêci z nich oligozoospermia wydaje siê wynikaæ z istnienia hamuj¹cego wp³ywu androgenów nadnerczowych
na wydzielanie FSH oraz z rozrostu reszt
nadnerczowych w gonadach, wynikaj¹cego
z wysokich stê¿eñ ACTH [7]. Natomiast w
wieku dzieciêcym mo¿e dochodziæ do zaburzeñ dojrzewania p³ciowego. U ch³opców
przyjmuj¹ one charakter przedwczesnego
izoseksualnego dojrzewania p³ciowego,
podczas gdy u noworodków ¿eñskich obojnactwa rzekomego i/lub przedwczesnego
heteroseksualnego dojrzewania p³ciowego
[32]. Z uwagi na wzglêdn¹ opornoæ tkanek
docelowych na glukokortykoidy nie dochodzi do rozwoju klinicznych wyk³adników choroby Cushinga [23,46]. Z powodu braku
objawów przemawiaj¹cych za istnieniem
zespo³u Cushinga pacjenci nie s¹ zwykle
oceniani pod k¹tem hiperkortyzolemii i dlatego rozpoznanie choroby, za wyj¹tkiem jej
rozwoju w rodzinach chorych z rozpoznanym
zespo³em opornoci na glukokortykoidy, ma
najczêciej charakter przypadkowy [44].
Stê¿enie kortyzolu i ACTH w osoczu jest
najczêciej podwy¿szone, niekiedy bardzo
wyranie [46]. W rzadkich przypadkach jednak stê¿enie ACTH mo¿e mieciæ siê w
normie [7]. Jednak nawet wówczas, gdy nie
przekracza ono górnej granicy normy, jest
nieproporcjonalnie wysokie uwzglêdniaj¹c
stopieñ hiperkortyzolemii [32]. Zwraca uwagê zachowany, choæ na wy¿szym poziomie
ni¿ w warunkach fizjologicznych, rytm dobowy ACTH i kortyzolu [61]. W warunkach
hipoglikemii poinsulinowej stê¿enie ACTH,
kortyzolu oraz hormonu wzrostu wzrasta tak
jak u osób zdrowych [6, 61]. Natomiast po
podaniu 1 mg deksametazonu nie obserwuje siê dostatecznej supresji kortyzolemii [58].
Podwy¿szone jest ponadto stê¿enie: dehydroepiandrosteronu (DHEA), DHEA-S, androstendionu, kortykosteronu oraz dezoksykortykosteronu [58]. W trudniejszych przypadkach za zespo³em opornoci na glukokortykoidy przemawia upoledzone wbudowywanie znakowanej tymidyny oraz wi¹zanie deksametazonu przez jednoj¹drzaste
komórki krwi obwodowej oraz kultury fibroblastów skóry [6]. W niektórych przypadkach w celu potwierdzenia wymagane jest
sekwencjonowanie genomowego DNA lub
komplementarnego DNA [7]. Nale¿y równie¿
zawsze wykluczyæ ci¹¿ê lub inne stany zwi¹zane z nadmiarem estrogenów, w których
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wzrost g³ównego bia³ka transporterowego
kortyzolu  CBG (corticosteroid-binding globulin) zawy¿a oznaczenie ca³kowitej kortyzolemii [46]. W tych przypadkach decyduj¹ce znaczenie odgrywa wykazanie podwy¿szonego stê¿enia CBG i mieszcz¹cego siê
w normie stê¿enia wolnego kortyzolu [32].
Wystêpuj¹ce w zespole opornoci na
glukokortykoidy nadcinienie têtnicze wspó³istnieje ze zwiêkszeniem objêtoci p³ynowych i towarzyszy mu niska aktywnoæ reninowa osocza oraz niekiedy obni¿one stê¿enie potasu w osoczu [46]. W powstawaniu nadcinienia têtniczego wa¿n¹ rolê przypisuje siê zwiêkszonemu wytwarzaniu dezoksykortykosteronu (jego stê¿enie przekracza górn¹ granicê normy 2-4 krotnie) oraz
kortyzolu [22]. Du¿e stê¿enia tych hormonów wykazuj¹ bowiem zdolnoæ pobudzania receptora mineralokortykoidowego w
dystalnym odcinku cewki nerkowej [23,32].
Natomiast udzia³ kortykosteronu wydaje siê
niewielki, gdy¿ hormon ten wykazuje u ludzi
niewielkie dzia³anie glukokortykoidowe i mineralokortykoidowe [32]. W przeciwieñstwie
do pierwotnego hiperaldosteronizmu, niskiej
reninemii nie towarzyszy podwy¿szone stê¿enie aldosteronu, gdy¿ jego powstawanie
z kortykosteronu wymaga stymulacji przez
reninê wytwarzania angiotensyny II [22,32].
W leczeniu zespo³u opornoci na glukokortykoidy zastosowanie znajduje deksametazon, który podawany w ma³ych (1-1,5
mg/dobê) lub nieco wiêkszych (do 3 mg/
dobê) dawkach, pobudza zarówno zmutowany jak i prawid³owy receptor glukokortykoidowy, hamuj¹c wytwarzanie ACTH i androgenów nadnerczowych [21,61]. Spadek
wydzielania kortykotropiny pod wp³ywem
leczenia zmniejsza ponadto stê¿enie dezoksykortykosteronu, kortykosteronu oraz
kortyzolu, normalizuj¹c tym samym profil
odchyleñ laboratoryjnych. Du¿¹ zalet¹ deksametazonu jest jego jedynie ladowe dzia³anie mineralokortykoidowe. Lek ten powinno siê stosowaæ w godzinach wieczornych
[58]. Po osi¹gniêciu poprawy jego dawka
dobowa mo¿e byæ obni¿ona do 0,5 mg a
nawet 0,25 mg [58]. Natomiast bezobjawowi pacjenci z prawid³ow¹ wartoci¹ cinienia têtniczego krwi nie wymagaj¹ najczêciej
¿adnego leczenia [7]. Nie nale¿y zapominaæ równie¿ o fakcie, ¿e stosowanie tego
leku zmniejsza ryzyko gruczolaka przysadki z komórek kortykotropowych, do wyst¹pienie którego mo¿e dochodziæ w przypadkach stale podwy¿szonych stê¿eñ ACTH [6].
W leczeniu objawowym nadcinienia têtniczego korzystne efekty przynosi podawanie
antagonistów aldosteronu [58]. Unikaæ natomiast nale¿y, z uwagi na ryzyko hipokaliemii, diuretyków tiazydowych oraz pêtlowych [58].
W diagnostyce ró¿nicowej zespo³u opornoci na glukokortykoidy nale¿y zwróciæ
uwagê na mo¿liwoæ wystêpowania: ³agodnych postaci zespo³u Cushinga, rzekomego zespo³u Cushinga, stanów nadmiaru
CBG, nadcinienia mineralokortykoidowego
oraz hiperandrogenizmu o innym pod³o¿u
[6]. W ³agodnych postaciach zespo³u Cushinga stê¿enie ACTH mo¿e byæ prawid³owe lub nieznacznie podwy¿szone, rytm dobowy ACTH i kortyzolu zachowany, jednak
w tecie hamowania deksametazonem nie
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obserwuje siê spadku kortyzolemii [46]. W
diagnostyce ró¿nicowej z zespo³em Cushinga pewne znaczenie przypisuje siê tak¿e
ocenie tkanki kostnej. Gêstoæ mineralna tej
tkanki jak równie¿ szybkoæ wzrostu oraz
wspó³czynnik wzrostu liniowego koci ulegaj¹ zmniejszeniu w zespole Cushinga a
wzrastaj¹ w stanach opornoci na glukokortykoidy [58]. W zespole Cushinga ujawnia
siê bowiem kataboliczny wp³yw glukokortykoidów na tkankê kostn¹, podczas gdy w
stanach opornoci na glukokortykoidy nie
tylko wp³yw ten jest nieobecny, ale ponadto
dochodzi do anabolicznego dzia³ania nadmiaru androgenów nadnerczowych [32, 58].
Znaczenie ró¿nicowe przypada równie¿ ocenie wydzielania TSH po podaniu tyreoliberyny oraz kortyzolu, ACTH i hormonu wzrostu w tecie hipoglikemii poinsulinowej [58].
W przeciwieñstwie do braku reakcji w chorobie Cushinga w zespole opornoci na glukokortykoidy stê¿enie wszystkich tych hormonów wzrasta po zastosowaniu bodca
prowokacyjnego [58]. Przy interpretacji wyniku testu wydzielania kortyzolu w dobowej
zbiórce moczu, nale¿y pamiêtaæ, ¿e karbamazepina, fenofibrat oraz ich metabolity
mog¹ wp³ywaæ na wynik oznaczenia, mog¹c sugerowaæ zespó³ opornoci na glukokortykoidy [32].
Poza uogólnion¹ postaci¹ opornoci na
glukokortykoidy, istnieje mo¿liwoæ opornoci miejscowej [61]. Postaæ tak¹ obserwuje
siê w astmie steroidoopornej, reumatoidalnym zapaleniu stawów, toczniu uk³adowym,
osteoartritis, guzach uk³adu limfatycznego,
zespo³ach eutropowej lub ektopowej produkcjê ACTH, chorobie Leniowskiego-Crohna i
wrzodziej¹cym zapaleniu jelita grubego, depresji oraz w zespole nerczycowym [21,61].
Zespó³ nadwra¿liwoci
na glukokortykoidy
Dotychczas opisano zaledwie kilkanacie przypadków zespo³u nadwra¿liwoci na
glukokortykosteroidy, objawiaj¹cego siê
wystêpowaniem cech zespo³u Cushinga
pomimo prawid³owego, a w jednym przypadku nawet obni¿onego, stê¿enia kortyzolu
oraz innych glukokortykoidów [18]. U wiêkszoci tych osób po podaniu ma³ej dawki
deksametazonu (0,25 mg) obserwowano
równie¿ bardzo siln¹ supresjê kortyzolemii
[18]. Obserwowane przypadki nadwra¿liwoci na glukokortykoidy mia³y albo charakter
uogólniony albo w wiêkszym stopniu dotyczy³y tkanek obwodowych ni¿ podwzgórza i
przysadki [21].
W ka¿dym przypadku podejrzenia nadwra¿liwoci na glukokortykoidy wymagane
jest wykluczenie stanów niedoboru CBG, w
którym to przypadku stê¿enie ca³kowitego
kortyzolu jest ma³e, podczas gdy frakcja niezwi¹zana z bia³kami mieci siê w granicach
normy i dlatego nie obserwuje siê objawów
niedoczynnoci nadnerczy [32]. Niedobór
ten mo¿e mieæ charakter wrodzony, spowodowany mutacj¹ genu CBG, albo te¿ nabyty i stanowiæ jedn¹ z prezentacji hormonalnych u pacjentów w stanie krytycznym [32].
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Zespó³ pozornego nadmiaru
mineralokortykoidów
Postaæ wrodzona
U pod³o¿a dziedziczonego autosomalnie recesywnie zespo³u pozornego nadmiaru
mineralokortykoidów (apparent mineralocorticooid excess syndrome) le¿y wrodzony
niedobór dehydrogenazy 11b-hydroksysteroidowej  enzymu, który odgrywa kluczow¹ rolê w fizjologicznych procesach interkonwersji kortyzolu i kortyzonu [26]. Przekszta³cenie kortyzolu do kortyzonu, wykazuj¹cego jedynie na ladowe powinowactwo
do receptora mineralokortykoidowego, stanowi mechanizm ochronny organizmu przed
nadmiernym pobudzeniem tego receptora
przez kortyzol, którego stê¿enie w warunkach fizjologicznych jest wielokrotnie wiêksze ni¿ aldosteronu (w warunkach in vitro
powinowactwo obu hormonów do tego receptora jest bowiem zbli¿one) [42]. W stanach zmniejszenia aktywnoci typu II dehydrogenazy 11b-hydroksysteroidowej dochodzi do wysycenia przez kortyzol receptora
mineralokortykoidowego i objawów nadczynnoci mineralokortykoidowej nadnerczy, pomimo kompensacyjnie obni¿onego
(jako reakcja na hiperwolemiê) stê¿enia aldosteronu [26].
Najbardziej typow¹ prezentacj¹ kliniczn¹ zespo³u pozornego nadmiaru mineralokortykoidów jest nadcinienie têtnicze, które czêsto doprowadzaæ mo¿e do rozwoju
powik³añ ze strony naczyñ mózgowych [8].
Cinienie têtnicze, osi¹gaj¹ce niejednokrotnie bardzo wysokie wartoci, ulega obni¿eniu w wyniku zastosowania diety ubogosodowej lub te¿ antagonistów aldosteronu [45].
Natomiast wzrasta pod wp³ywem podania
ACTH lub hydrokortyzonu (lecz nie aldosteronu) [19]. Stopieñ nadcinienia koreluje z
aktywnoci¹ dehydrogenazy 11b-hydroksysteroidowej [42]. Z uwagi na wspó³istniej¹c¹ hipokaliemiê zespó³ pozornego nadmiaru mineralokortykoidów powodowaæ mo¿e
os³abienie i bóle miêniowe, poliuriê oraz
polidypsjê, a w ciê¿szych przypadkach kamicê nerkow¹ czy rabdomyolizê [45]. Opisywano równie¿ przypadki zgonów przypadaj¹cych na wczesne dzieciñstwo lub okres
pokwitania [26]. Typowym objawem klinicznym zespo³u pozornego nadmiaru mineralokortykoidów we wczesnym dzieciñstwie
jest niska masa urodzeniowa, bêd¹ca najprawdopodobniej konsekwencj¹ niedoboru
dehydrogenazy 11b-hydroksysteroidowej w
³o¿ysku, w wyniku którego glukokortykoidy
przenikaj¹ w zwiêkszonych ilociach przez
barierê ³o¿yskow¹ i ulegaj¹ kumulacji w organizmie p³odu [15]. W przeciwieñstwie do
homozygot u czêci osób heterozygotycznych wystêpuje izolowane nadcinienie têtnicze o póniejszym pocz¹tku i ³agodnym
przebiegu, któremu nie towarzysz¹ inne
objawy kliniczne tego zespo³u [19,45].
Najbardziej czu³ym i wiarygodnym markerem zespo³u pozornego nadmiaru mineralokortykoidów jest zwiêkszony stosunek
wolnego kortyzolu do wolnego kortyzonu w
dobowej zbiórce moczu, oceniany metod¹
chromatografii gazowej [8]. Zwiêkszeniu ulega równie¿ stosunek metabolitów kortyzolu, powsta³ych w wyniku redukcji w piercieniu A, do analogicznych metabolitów kortyR. Krysiak i wsp.

zonu [42]. W warunkach fizjologicznych
wartoæ stosunku 5a+5b tetrahydrokortyzolu/tetrahydrokortyzonu wynosi oko³o 1, podczas gdy w zespole pozornego nadmiaru mineralokortykoidów waha siê w przedziale od
6 do 50 [26]. Poniewa¿ jednak stosunek stê¿eñ metabolitów odzwierciedla przede
wszystkim aktywnoæ enzymu w w¹trobie,
jego przydatnoæ diagnostyczna jest mniejsza ni¿ przydatnoæ diagnostyczna stosunku wolnego kortyzolu do wolnego kortyzonu [15]. Przed³u¿eniu ulega równie¿ okres
biologicznego pó³trwania kortyzolu z 80 do
120-190 minut [47]. Jednak z uwagi na koniecznoæ zastosowania kortyzolu znakowanego trytem, ocena tego parametru jest
mo¿liwa wy³¹cznie w orodkach wysokospecjalistycznych [26]. Poniewa¿ odwrotna reakcja  redukcja kortyzonu do kortyzolu nie jest zaburzona (katalizuje j¹ typ I dehydrogenazy), dlatego znakowany kortyzon
podawany pacjentom jest wydalany wy³¹cznie jako kortyzol i inne metabolity zredukowane w pozycji 11b [15]. Pewne znaczenie
pomocnicze (z uwagi na ma³¹ swoistoæ)
przypada wykazaniu hipokaliemii, której towarzyszy niska aktywnoæ reninowa osocza
oraz obni¿one stê¿enie wszystkich znanych
mineralokortykosteroidów (w tym aldosteronu) [26,45].
Wyniki badañ ostatnich lat wykaza³y, ¿e
u niektórych chorych z wrodzonym zespo³em pozornego nadmiaru mineralokortykoidów wartoæ stosunku 5a+5b tetrahydrokortyzolu/tetrahydrokortyzonu jest zbli¿ona
do normy pomimo wyd³u¿enia biologicznego okresu pó³trwania kortyzolu [47]. Ta postaæ choroby, okrelana  z uwagi na pewne odmiennoci w stosunku do postaci klasycznej  mianem typu II zespo³u pozornego nadmiaru mineralokortykoidów wydaje
siê byæ najprawdopodobniej uwarunkowana defektem w zakresie redukcji piercienia A i ma ³agodniejszy przebieg [26, 47].
Podstawow¹ form¹ leczenia zespo³u
pozornego nadmiaru mineralokortykoidów
jest normalizacja wartoci cinienia oraz niedoboru potasu, co osi¹ga siê zwykle przez
zastosowanie diety niskosodowej, suplementacjê potasu oraz podawanie antagonistów aldosteronu [15, 45]. Przedzia³ dawek,
w których obserwuje siê korzystny efekt spironolaktonu i eplerenonu jest indywidualnie
zmienny (niektórzy chorzy wymagaj¹ podawania bardzo wysokich dawek tych leków)
[19]. Alternatywn¹ opcj¹ terapeutyczn¹ jest
stosowanie deksametazonu w ma³ych dawkach, poniewa¿ lek ten, pozbawiony w³asnej
aktywnoci mineralokortykoidowej, obni¿a
sekrecjê ACTH i wtórnie kortyzolu [8]. Dobre efekty przynosi równie¿ stosowanie
pseudoantagonistów aldosteronu (amiloridu
lub triamterenu) oraz niektórych innych leków hipotensyjnych  kaptoprilu i nifedypiny
[15,26]. Opisywano ponadto przypadki ust¹pienia objawów klinicznych choroby w wyniku wykonania przeszczepienia nerki [19].
Postaæ nabyta
Nabyt¹ postaæ zespo³u pozornego nadmiaru mineralokortykoidów o obrazie klinicznym zbli¿onym do postaci wrodzonej obserwuje siê u osób stosuj¹cych pochodne lukrecji oraz w ciê¿kich postaciach zespo³u
Cushinga [8,43]. Zawarta w lukrecji substanPrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 5

cja farmakologicznie czynna, kwas glicyrytynowy, hamuje bowiem aktywnoæ dehydrogenazy 11b-hydroksylowej w nerkach [26].
Natomiast bardzo wysokie poziomy kortyzolu w zespole Cushinga przekraczaj¹ mo¿liwoci kompensacyjne tego enzymu nawet
wówczas, gdy jego aktywnoæ jest prawid³owa [43].
Pierwotny obustronny przerost
nadnerczy
Chocia¿ najczêstsz¹ przyczyn¹ ACTHniezale¿nego zespo³u Cushinga jest gruczolak nadnercza, u niektórych chorych u jego
pod³o¿a le¿y obustronny przerost kory nadnerczy [3]. Mo¿e on wystêpowaæ pod jedn¹
z dwóch postaci: przerostu drobnoguzkowego, najczêciej barwnikowego (primary pigmented nodular adrenocortical disease 
PPNAD), lub te¿ przerostu wielkoguzkowego (ACTH-independent macronodular adrenal hyperplasia  AIMAH) [4].
Ocenia siê, ¿e PPNAD stanowi poni¿ej
1% wszystkich przypadków zespo³u Cushinga i wystêpuje nieco czêciej u kobiet [5]. W
badaniu histopatologicznym nadnerczy u
osób z PPNAD zwraca uwagê obecnoæ
mnogich i nieotorebkowanych guzków w
obrêbie tych gruczo³ów, które wspó³istniej¹
z zanikiem pozosta³ych fragmentów kory
nadnerczy. Guzki te przyczyniaj¹ siê do br¹zowawej lub czarnawej pigmentacji nadnerczy z uwagi na odk³adanie siê w nich z³ogów lipofuscyny [52,57]. Komórki osób z
PPNAD w przeciwieñstwie do prawid³owych
nadnerczy wykazuj¹ ponadto zdolnoæ barwienia w kierunku synaptofizyny [5]. Same
nadnercza s¹ najczêciej niepowiêkszone
lub nieznacznie powiêkszone, a w nielicznej
grupie chorych ich wielkoæ mo¿e byæ nawet mniejsza jak prawid³owych nadnerczy
[55]. Obecnoæ zaników w korze nadnerczy
jest uwa¿ana za patognomiczn¹ cechê
PPNAD i wynika z autonomii guzków i braku
stymulacji pozosta³ego jej fragmentu w warunkach niskiego stê¿enia ACTH [55]. Pomimo ma³ych (najczêciej poni¿ej 6 mm) rozmiarów guzki s¹ widoczne w badaniu tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego, najprawdopodobniej wskutek
wspó³istniej¹cej atrofii [55]. W tym ostatnim
badaniu guzki s¹ hipointensywne zarówno
w czasie relaksacji T1 jak i T2 [51]. Po podaniu znakowanego jodem 131 aldosteronu
obserwuje siê obustronny wzrost wychwytu
izotopu [51]. Nale¿y podkreliæ, ¿e w ostatnich latach wykazano obecnoæ przerostu
drobnoguzkowego kory nadnerczy, któremu
nie towarzyszy³a zmieniona pigmentacja kory
nadnerczy, a wiêc które nie spe³nia³y kryteriów PPNAD [4].
Pomimo faktu, ¿e PPNAD mo¿e manifestowaæ siê w ju¿ ci¹gu pierwszych trzech lat
po urodzeniu, rozpoznanie jest zwykle stawiane w drugiej lub trzeciej dekadzie ¿ycia
[3]. Objawy kliniczne zespo³u Cushinga na
tle PPNAD s¹ podobne do innych postaci
tego zespo³u i obejmuj¹: najczêciej oty³oæ,
rozstêpy skórne, ³atwe siniaczenie siê oraz
os³abienie miêniowe [5]. Czêsto stwierdza
siê obecnoæ osteoporozy [5]. U co trzeciego dziecka z PPNAD obecny jest niski
wzrost, jednak w przypadku wspó³istniej¹cego zespo³u Carneya z racji nadprodukcji GH
mo¿e nawet dochodziæ do nadmiernego

wzrostu [4,5]. U osób z PPNAD opisywano
jednak¿e przypadki zespo³u Cushinga o
przebiegu nietypowym. U niektórych osób
zamiast oty³oci stwierdza siê nisk¹ masê
cia³a, u pod³o¿a której le¿y ciê¿ka osteoporoza, niski wzrost oraz zaniki miêniowe i
atrofia skóry [56]. Wzglêdnie czêsto w
PPNAD mo¿e dochodziæ do rozwoju tzw.
periodycznej postaci zespo³u Cushinga [56].
Kliniczne rozpoznanie zespo³u Cushinga w
PPNAD mo¿e sprawiaæ ponadto du¿e trudnoci, poniewa¿ postêpuje on wolno przez
lata oraz z uwagi na obserwowane przypadki spontanicznych remisji zespo³u Cushinga w przebiegu PPNAD [5]. W wieku dzieciêcym opisywano przypadki przedwczesnego rzekomego dojrzewania p³ciowego
lub hirsutyzmu [5].
PPNAD mo¿e wystêpowaæ jako zmiana izolowana, lub te¿ wchodziæ w sk³ad zespo³u Carneya [3]. Z t¹ drug¹ sytuacj¹
mamy do czynienia znacznie czêciej, poniewa¿ odsetek PPNAD niezwi¹zanej z zespo³em Carneya jest szacowany na poni¿ej 10% [55]. Do najbardziej typowych wyk³adników klinicznych tego zespo³u nale¿¹:
plamista pigmentacja skóry, luzaki serca,
skóry oraz b³on luzowych oraz obecnoæ
zmian rozrostowych, dotycz¹cych g³ównie
gruczo³ów wydzielania wewnêtrznego [3].
Znamiennymi w³aciwociami luzaków
serca w zespole Carneya, odró¿niaj¹cymi
ich od postaci sporadycznych, jest czêstsze wystêpowania we wszystkich komorach
serca (bez typowej preferencji lewego
przedsionka), wystêpowanie mnogie, ujawnianie siê w stosunkowo m³odym wieku oraz
zbli¿ona czêstoæ wystêpowaniu u obu p³ci
[56]. W obrêbie skóry i b³on luzowych najczêciej lokalizuj¹ siê one w obrêbie powiek,
narz¹dów p³ciowych oraz zewnêtrznego
przewodu s³uchowego [56]. W zespole Carneya mo¿e dochodziæ ponadto do rozwoju
plam soczewicowatych oraz znamion b³êkitnych, które ³¹cznie z innymi manifestacjami klinicznymi okrelane by³y dawniej
nazwami NAME (nevi, atrial myxoma, myxoid fibromata, ephelides) oraz LAMB (lentigines, atrial myxoma, mucocutaneum myxoma, blue nevi) [55]. Charakterystyczne
dla zespo³u Carneya przebarwienia skóry,
odpowiadaj¹ce czêsto plamom soczewicowatym, obserwuje siê najczêciej w obrêbie ust i czerwieni wargowej, miêska ³zowego, fa³du pó³ksiê¿ycowatego spojówki, a
niekiedy równie¿ i twardówki [56]. Mo¿e
dochodziæ równie¿ do rozwoju gruczolaków
w przewodach sutkowych, zmian o morfologii schwannoma oraz rzadko guzów koci, najczêciej osteochondromyxoma [14].
PPNAD jest uwa¿any za najczêstsz¹ manifestacjê endokrynn¹ zespo³u Carneya [3].
Histologiczne dowody na obecnoæ zmian
w nadnerczach obserwowano bowiem u
praktycznie wszystkich osób, u których rozpoznawano ten zespó³ [57]. Natomiast wyk³adniki kliniczne stwierdza siê rednio w
25-30% PPNAD [29]. Do innych zmian ze
strony gruczo³ów wydzielania wewnêtrznego w PPNAD nale¿¹: guzy przysadki, najczêciej powoduj¹ce akromegaliê i/lub hiperprolaktynemiê, nowotwory j¹der (wapniej¹ce guzy z komórek Sertoliego, guzy z
komórek Leydiga, nowotwory z reszt nadnerczowych w j¹drach), torbiele (rzadziej
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guzy) jajników oraz zmiany ogniskowe tarczycy (gruczolaki, torbiele, a nawet raki) [14, 55].
W badaniach laboratoryjnych osób z
PPNAD zwraca uwagê ca³kowite zniesienie
rytmu dobowego kortyzolu, które mo¿e byæ
nieobecny nawet w okresach wyrównania
hormonalnego nadnerczy w periodycznej
postaci zespo³u Cushinga [5]. Wydalanie
wolnego kortyzolu z moczem jest zwiêkszone u wiêkszoci pacjentów z PPNAD, przy
czym wykazuje istotnego stopnia ró¿nice
pomiêdzy poszczególnymi chorymi [28].
Stê¿enie ACTH jest niskie i mo¿e ono wspó³istnieæ z mieszcz¹cym siê w granicach normy lub nieco podwy¿szonym stê¿eniem kortyzolu [28]. Poza okresem normokortyzolemii z czêstym w PPNAD cyklicznym zespo³em Cushinga nie obserwuje siê wzrostu
ACTH i kortyzolu w tecie z CRH (podobnie
jak u wiêkszoci osób z innymi postaciami
ACTH-niezale¿nego zespo³u Cushinga) [5].
Najbardziej jednak charakterystyczn¹ w³aciwoci¹ PPNAD w badaniach laboratoryjnych jest paradoksalny wzrost wydzielania
glukokortykoidów z moczem w tecie z du¿¹
(8 mg) dawk¹ deksametazonu [4]. Uwa¿a
siê, ¿e wzrost wydalania wolnego kortyzolu
z moczem przekraczaj¹cy 50% w ostatnim
dniu tego testu efektywnie odró¿nia pacjentów z PPNAD od osób z AIMAH jak równie¿
mo¿e s³u¿yæ jako wczesne narzêdzie diagnostyczne u osób z zespo³em Carneya,
umo¿liwiaj¹ce wykrywanie u nich PPNAD,
w okresie, kiedy kortyzolemia mieci siê
jeszcze w granicach normy [28]. Wzrost
wydalania wolnego kortyzolu oraz 17-hydroksysteroidów z moczem w tecie z wysok¹ dawk¹ deksametazonu prawdopodobnie odzwierciedla zwiêkszon¹ wra¿liwoæ
guzków na glukokortykoidy [56]. Nie wydaje
siê natomiast wykazywaæ zwi¹zku z zaburzon¹ funkcj¹ podwzgórza lub przysadki [52].
AIMAH jest odpowiedzialny za nieca³y
1% wszystkich przypadków endogennego
zespo³u Cushinga [28]. Rozwija siê g³ównie
u osób doros³ych, najczêciej w pi¹tej dekadzie ¿ycia [3]. Wyj¹tek stanowi¹ osoby z
zespo³em McCune-Albrighta, u których do
rozwoju tego schorzenia mo¿e dojæ nawet
w ci¹gu pierwszych kilku lat ¿ycia [4]. AIMAH
wystêpuje ze zbli¿on¹ czêstoci¹ u obu p³ci,
czym ró¿ni siê od innych postaci zespo³u
Cushinga oraz nowotworów nadnerczy, które znacznie czêciej dotykaj¹ kobiet [55].
Nadnercza w AIMAH ulegaj¹ obustronnemu i najczêciej bardzo wyranemu powiêkszeniu, gdy¿ ich masa mo¿e przekraczaæ
prawid³ow¹ nawet o 10-100 razy [56]. W
przeciwieñstwie do PPNAD w AIMAH guzki
nadnerczy maj¹ zabarwienie ¿ó³tawe i przypominaj¹ swoim kolorem pozosta³¹ czêæ
nadnerczy [56]. Ich wielkoæ dochodziæ
mo¿e do 4 cm, chocia¿ u niektórych chorym nadnercza wykazuj¹ cechy rozlanego
powiêkszenia bez obecnoci wyranych
guzków [28]. Ocena histopatologiczna zwykle wykazuje obecnoæ dwóch typów komórek, komórki z jasn¹ cytoplazm¹ (bogatych
w t³uszcze), które tworz¹ struktury podobne do gniazd oraz populacji komórek o zbitej cytoplazmie (ubogich w lipidy), które tworz¹ drobne gniazda lub struktury wyspopodobne [4]. W badaniu rezonansu magnetycznego guzki s¹ izointensywne w obrazach T1-zale¿nych oraz hiperintensywne w
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stosunku do w¹troby obrazach T2-zale¿nych [51]. Jest to istotna ró¿nica w stosunku do ACTH-zale¿nego rozrostu nadnerczy,
w którym intensywnoæ sygna³u w projekcji
T2 jest zbli¿ona do w¹troby [51]. Natomiast
w badaniach biochemicznych w AIMAH
zwraca uwagê najczêciej prawid³owe wydalanie wolnego kortyzolu w dobowej zbiórce moczu, przy obecnoci dyskretnych zaburzeñ osi podwzgórzowo-przysadkowonadnerczowej (zwiêkszona kortyzolemia w
godzinach nocnych, zwiêkszone stê¿enie
kortyzolu w linie, brak pe³nej supresji kortyzolemii w krótkim tecie z deksametazonem,
niepe³na supresja stê¿enia ACTH) [28].
Najbardziej typow¹ manifestacj¹ kliniczn¹ AIMAH jest obraz zespo³u Cushinga [56].
Stopieñ nasilenia objawów klinicznych nie
jest jednak zwykle du¿y i wynika raczej ze
zwiêkszenia liczby komórek ni¿ ze zwiêkszenia syntezy glukokortykoidów w poszczególnych komórkach [28]. Rzadziej ni¿
izolowany zespó³ Cushinga, AIMAH mo¿e
objawiaæ siê równoczenie zwiêkszon¹ produkcj¹ glukokortykoidów i mineralokortykoidów, kortyzolu i estronu lub te¿ hiperandrogenemi¹ [3]. U niektórych chorych mo¿e
dochodziæ do ginekomastii i hipogonadyzmu
[51]. W ka¿dym przypadku AIMAH obowi¹zuje przeprowadzenie diagnostyki ró¿nicowej z przerostem wtórnym do wzrostu stê¿enia ACTH, z których mamy do czynienia
min. we wrodzonym przerocie nadnerczy
[56]. Ró¿nicowanie takie jest jednak stosunkowo proste i opiera siê na stwierdzeniu niskiego w AIMAH stê¿enia tego hormonu
[56]. Obecnoæ na powierzchni komórek w
AIMAH receptora MC2, powoduje, ¿e w
przeciwieñstwie do PPNAD i nowotworów
nadnerczy wykazuje on zdolnoæ do reagowania wzrostem kortyzolemii na podanie
ACTH [4].
Postaæ rodzinna PPNAD niezale¿nie od
tego czy ma on charakter izolowany czy te¿
wchodzi w sk³ad zespo³u Carneya jest dziedziczona w sposób autosomalnie dominuj¹cy [52]. U wiêkszoci osób z PPNAD u
pod³o¿a schorzenia le¿y inaktywuj¹ca mutacja germinalna genu PPKARIA (protein
kinase A type 1-a regulatory subunit), zlokalizowanego w rejonie 17q22-24 [4,29].
Mutacje tego genu stwierdzono zarówno w
postaciach sporadycznych jak i w izolowanych PPNAD [3]. Zmniejszenie ekspresji
genu PPKAR1A doprowadza w dotkniêtych
procesem chorobowym tkankach do odhamowania szlaku sygna³owego kinazy bia³kowej A [52]. Wyniki badañ genetycznych
ostatnich lat wskazuj¹ jednak, ¿e w niektórych przypadkach drobnoguzkowego rozrostu nadnerczy nie stwierdza siê obecnoci
mutacji genu PPKAR1A [55]. Przynajmniej
w czêci takich przypadków PPNAD oraz w
niektórych innych przypadkach hiperplazji
drobnoguzkowej nadnerczy za jego wystêpowanie mo¿e odpowiadaæ inaktywuj¹ca
mutacja genu PDE11A, koduj¹cego bia³ko
fosfodiesterazowe katalizuj¹ce hydrolizê
zarówno cAMP i cGMP [55]. Pewne znaczenie w patogenezie PPNAD w zespole
Carneya przypisuje siê ponadto mutacji w
pozycji 2p16 [52].
Natomiast pod³o¿e AIMAH w wiêkszoci przypadków nie zosta³o ustalone. U nielicznych chorych opisano skojarzenie tego
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zespo³u z zespo³em mnogich gruczolakowatoci wewn¹trzwydzielniczych typu 1, zespo³em McCune-Albrighta oraz zespo³em mnogich gruczolaków jelita grubego [3]. W przypadkach tych zespo³ów wystêpowa³y typowe dla nich mutacje genów menin, GNAS
oraz APC [5]. Do najczêciej stwierdzanych
nieprawid³owoci w sporadycznych postaciach AIMAH zalicza siê wystêpowanie ektopowej lub zwiêkszonej ekspresji receptorów dla: ¿o³¹dkowego peptydu hamuj¹cego
(gastric inhibitory polypeptide  GIP), wazopresyny (V1, V2, V3), serotoniny (5-HT4,
5-HT7), angiotensyny AT-1, LH/b-gonadotropiny kosmówkowej oraz receptorów b-adrenergicznych [28,51].
Podstawow¹ form¹ leczenia PPNAD
oraz AIMAH jest wykonanie obustronnej
ca³kowitej adrenalektomii [57]. W takich
przypadkach obowi¹zuje nastêpnie leczenie
suplementacyjne [28]. W przypadku jednak,
kiedy za cel leczenia przyjmuje siê remisjê
objawów klinicznych zespo³u Cushinga, niektórzy autorzy zalecaj¹ przeprowadzaæ adrenalektomiê jednostronn¹ lub subtotaln¹
[57]. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e postêpowanie takie nie przywraca prawid³owej sekrecji kortyzolu i dlatego mo¿e mieæ zwi¹zek z ryzykiem rozwoju powik³añ wtórnych
[56]. W przypadku PPNAD i AIMAH istniej¹
pojedyncze przypadki osób efektywnie leczonych ketokonazolem lub mitotanem [5].
W AIMAH pewne dzia³anie wykazywaæ
mog¹ leki blokuj¹ce receptory, których ekspresja jest w tych przypadkach zwiêkszona, takie jak antagonici receptora b2, sartany, antagonici receptora wazopresyny
V1, leuprolid (analog gonadoliberyny) oraz
analogi somatostatyny, hamuj¹ce syntezê
endogennego GIP [28,56].
Cykliczny zespó³ Cushinga
Istot¹ cyklicznej postaci zespo³u Cushinga jest okresowe wydzielanie przez korê
nadnerczy zwiêkszonych iloci glukokortykoidów, przedzielone przedzia³ami czasu, w
których sekrecja tych hormonów jest prawid³owa, nieznacznie podwy¿szona lub nawet
obni¿ona [59]. Zgodnie z obecnie przyjmowanymi kryteriami diagnostycznymi, w celu
jednoznacznego wykazania cyklicznej postaci zespo³u Cushinga wymagane jest
stwierdzenie co najmniej trzech okresów
hiperkortyzolemii oraz co najmniej dwóch
okresów pomiêdzy nimi, w czasie których
sekrecja kortyzolu nie przekracza górnej
granicy normy [34]. Poniewa¿ okresy wolne
od nadmiernej sekrecji kortyzolu trwaæ mog¹
ró¿nie d³ugo (od kilku dni do kilkunastu miesiêcy) [1], wprowadzenie powy¿szej definicji do praktyki lekarskiej jest trudne [34]. Jest
to najprawdopodobniej przyczyn¹ tego, ¿e
jak dot¹d opisano zaledwie 65 przypadków
cyklicznego zespo³u Cushinga, co wydaje
siê byæ liczb¹ znacznie zani¿on¹ [34]. Podobnie jak w innych postaciach zespo³u
Cushinga, postaæ cykliczna wystêpuje czêciej u kobiet [59]. Zdaniem niektórych autorów cykliczny zespó³ Cushinga wystêpuje
wzglêdnie czêciej w wieku rozwojowym [1].
Przyczyny cyklicznego zespo³u Cushinga s¹
podobne do innych postaci tego zespo³u i
obejmuj¹ zarówno zwiêkszon¹ produkcjê
ACTH przez gruczolaka przysadki (najczêstsza przyczyna), ektopowe wydzielanie
R. Krysiak i wsp.

ACTH oraz pierwotne zmiany w nadnerczach (gruczolaki, przerost) [1, 33]. Wród
tych ostatnich na szczególn¹ uwagê zas³uguje PPNAD, gdy¿ objawy cyklicznego zespo³u Cushinga w jego przebiegu obserwowano a¿ u 14% chorych [1].
Patomechanizm cyklicznego wydzielania glukokortykoidów nie jest znany. W czêci przypadków u jej pod³o¿a le¿¹ naprzemienne okresy wzrostu komórek guza i ich
martwicy lub inwolucji [34]. Natomiast u innych chorych istnieje pewna wra¿liwoæ
przeroniêtych albo zmienionych gruczolakowo komórek warstwy pasmowatej kory
nadnerczy i przysadki na glukokortykoidy,
umo¿liwiaj¹ca hamowanie ich funkcji sekrecyjnej przez wysokie stê¿enia kortyzolu oraz
 w postaciach przysadkowych  zachowana wra¿liwoæ kortykotropów na CRH, dopaminê, noradrenalinê, serotoninê i/lub
GABA [34,59].
Obraz kliniczny cyklicznego zespo³u
Cushinga przypomina obserwowany w innych postaciach tego zespo³u. Zwraca jednak uwagê du¿a czêstoæ wystêpowania
obrzêków, miopatii obejmuj¹cej miênie
proksymalne oraz hipokaliemii [59].
Wyniki badañ laboratoryjnych osób z
cyklicznym zespo³em Cushinga przypominaj¹ obserwowane w klasycznej postaci
tego zespo³u, od której odró¿nia j¹ periodycznoæ ich wystêpowania [34]. Istnienie
tego zespo³u powinno byæ brane szczególnie pod uwagê u chorych, u których wystêpuj¹ objawy kliniczne hiperkortyzolizmu,
natomiast wynik oznaczenia kortyzolu mieci siê w granicy normy [33]. Wa¿ne znaczenie przypisuje siê równie¿ paradoksalnemu wzrostowi kortyzolemii w tecie z deksametazonem, bêd¹cej w wiêkszoci przypadków konsekwencj¹ fluktuacji wydzielania kortyzolu u chorych [33]. Wartoæ testów
dynamicznych jest szczególnie du¿a, gdy s¹
one przeprowadzane w okresie zwiêkszonej aktywnoci hormonalnej [59]. Powszechnie uwa¿a siê jednak, ¿e najwiêksz¹ wartoæ w rozpoznawaniu tej postaci zespo³u
Cushinga przypada seryjnemu oznaczeniu
wydzielania wolnego kortyzolu z moczem
oraz zawartoci kortyzolu w linie [59].
W ka¿dym przypadku cyklicznego zespo³u Cushinga nale¿y wykluczyæ ³agodn¹
lub subkliniczn¹ postaæ tego zespo³u, rzekomy zespó³ Cushinga a niekiedy równie¿
zespó³ opornoci na glukokortykoidy [34].
Leczenie ma zawsze charakter przyczynowy i jest zbli¿one do stosowanego w klasycznej postaci zespo³u Cushinga [59]. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w okresach pomiêdzy stanami hiperkortyzolemii mo¿e dochodziæ do
wzglêdnego lub sporadycznie bezwzglêdnego niedoboru glukokortykoidów, wymagaj¹cego w rzadkich przypadkach ich suplementacji [1]. Oceniaj¹c wyniki danej opcji terapeutycznej nale¿y uwzglêdniæ fakt, ¿e poprawa biochemiczna nie zawsze musi odzwierciedlaæ efektywnoæ, zastosowanej
terapii, a jedynie wynikaæ z fluktuacji wydzielania glukokortykoidów [1]. Niewielka liczba
opisanych przypadków utrudnia bowiem
ocenê rokownicz¹ w cyklicznym zespole
Cushinga [59].
Wrodzony niedorozwój nadnerczy
Wrodzony niedorozwój nadnerczy (adPrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 5

renal hypoplasia congenita) mo¿e mieæ charakter pierwotny lub wtórny. Postaæ pierwotnie nadnerczowa w ogromnej wiêkszoci
przypadków jest sprzê¿ona z chromosomem
p³ciowym (mutacja genu DAX1) a w jedynie
pojedynczych przypadkach dziedziczona w
inny sposób (mutacja genu SF1) i wystêpuje u 1 na 12 000 osób p³ci mêskiej [13]. U
niektórych osób wrodzona hipoplazja nadnerczy jest  obok rodmacicznego zahamowania wzrostu, dysplazji koci ródrêcza,
zaburzeñ rozwojowych uk³adu moczowop³ciowego  sk³adow¹ zespo³u IMAGe (intrauterine growth retardation, metaphyseal
dysplasia, adrenal hypoplasia, genitourinary anomalies) oraz rzadziej sk³adow¹ typu
1 zespo³u Pena-Shokeira, pseudotrisomii
chromosomu 13 czy zespo³u Meckela [31].
Jak sama nazwa wskazuje typow¹ prezentacj¹ schorzenia jest obecnoæ hipoplastycznych nadnerczy powoduj¹cych wyst¹pienie objawów klinicznych niedoczynnoci
tego gruczo³u [13]. Za mo¿liwoci¹ wystêpowania wrodzonego niedorozwoju nadnerczy przemawiaæ mo¿e pojawienie siê wymiotów, trudnoci z ¿ywieniem, odwodnienia, wstrz¹su lub hipoglikemii o ciê¿kim przebiegu [31]. U 2/3 osób ujawniaj¹ siê one w
ci¹gu pierwszych dwóch miesiêcy ¿ycia,
podczas gdy u pozosta³ych w póniejszych
okresach niemowlêctwa i dzieciñstwa [30].
Niedobór glukokortykoidów mo¿e ujawniaæ
siê równoczenie z niedoborem mineralokortykoidów lub do³¹cza siê do niego w póniejszym okresie dzieciñstwa [30]. Poniewa¿
w wiêkszoci przypadków hipoplazja nie
ogranicza siê do nadnerczy, ale dotyczy równie¿ przysadki i gonad, dlatego czêst¹ prezentacj¹ wrodzonego niedorozwoju nadnerczy s¹ wyk³adniki kliniczne hipogonadyzmu
hipogonadotropowego: wnêtrostwo, opónione pokwitanie czy niep³odnoæ u mê¿czyzn oraz niedorozwój uk³adu rozrodczego, zaburzone dojrzewanie p³ciowe oraz
zaburzenia miesi¹czkowania w bardzo rzadkich przypadkach tego zespo³u u kobiet [31].
Czêsto zaburzeniu ulega równie¿ spermatogeneza, przyczyniaj¹ca siê poza hipogonadyzmem do niep³odnoci [30].
W ka¿dym przypadku wrodzonego niedorozwoju nadnerczy nale¿y wykluczyæ
mo¿liwoæ wtórnego jego pod³o¿a, wynikaj¹cego z niedostatecznej sekrecji ACTH [13].
Zmniejszone wydzielanie ACTH mo¿e mieæ
charakter izolowany (mutacja genu TPIT),
wspó³istnieæ z niedoborem innych hormonów przysadkowych (mutacje genów
HESX1, LHX1, SOX3 oraz w rzadszych
przypadkach mutacji genu PROP1) lub te¿
wynikaæ ze zmniejszonej konwersji proopiomelanokortyny do ACTH wskutek obni¿onej
aktywnoci konwertazy prohormonu-1 [31].
Podobnie jak w innych przypadkach wtórnej niedoczynnoci nadnerczy za przysadkow¹ przyczyn¹ wrodzonego niedorozwoju
nadnerczy przemawia brak przebarwienia
skóry, niewystêpowanie niewydolnoci mineralokortykoidowej oraz niskie stê¿enie
ACTH [31].
Leczenie wrodzonego niedorozwoju
nadnerczy nie ró¿ni siê od terapii innych
postaci pierwotnej lub wtórnej niedoczynnoci nadnerczy [30].

Adrenoleukodystrofia
Adrenoleukodystrofia jest schorzeniem
wrodzonym, które charakteryzuje odk³adanie siê d³ugo³añcuchowych kwasów t³uszczowych w komórkach orodkowego i/lub
obwodowego uk³adu nerwowego oraz w gruczo³ach wydzielania wewnêtrznego, wydzielaj¹cych hormony steroidowe [39,54]. Przyczyn¹ choroby jest defekt oksydacji kwasów
t³uszczowych o bardzo d³ugich ³añcuchach,
która fizjologicznie zachodzi w peroksysomach [20]. Powy¿szy defekt jest wynikiem
niedoboru bia³ka ALDP (adrenoleucodystrophy protein), bêd¹cego produktem genu
ABCD1, którego ekspresja w adrenoleukodystrofii jest zmniejszona [2]. W zale¿noci
od zestawieñ czêstoæ adrenoleukodystrofii szacuje siê na 1-5 przypadków na 100 000
osób [20]. Pomimo sprzê¿enia tego genu z
chromosomem X, pewne, choæ znacznie
mniej wyra¿one, objawy kliniczne obserwowaæ mo¿na równie¿ u kobiet [40].
W zale¿noci od manifestacji klinicznej
wyró¿niamy szeæ g³ównych postaci adrenoleukodystrofii: dzieciêc¹ postaæ mózgow¹, m³odzieñcz¹ postaæ mózgow¹, postaæ
mózgow¹ wystêpuj¹c¹ w wieku doros³ym,
adrenomieloneuropatiê, postaæ z izolowanymi objawami klinicznymi choroby Addisona
oraz postaæ bezobjawow¹ [20,40].
Niedoczynnoæ nadnerczy, choæ mo¿liwa we wszystkich przypadkach adrenolekodystrofii, obserwowana jest najczêciej
w postaci z izolowanymi objawami klinicznymi choroby Addisona oraz u 2/3 chorych
na adrenomieloneuropatiê [20]. Jest ona
konsekwencj¹ masywnego ob³adowania
nadnerczy z³ogami lipidów [39]. Postaæ z
izolowanymi objawami klinicznymi choroby
Addisona odpowiada za oko³o 10-20%
wszystkich przypadków adrenoleukodystrofii
[2]. Ujawnia siê ona w m³odym wieku, najczêciej poni¿ej 4 roku ¿ycia [2]. Pierwsz¹
manifestacjê kliniczn¹ powy¿ej 40 roku ¿ycia obserwowano jedynie w kazuistycznych
przypadkach [2]. U czêci osób, u których
wyjciowo rozpoznaje siê t¹ postaæ adrenoleukodystrofii, w przebiegu schorzenia mo¿e
dochodziæ do wyst¹pienia adrenomieloneuropatii [40]. Poza niewydolnoci¹ nadnerczy
w adrenoleukodystrofii dochodziæ mo¿e do
rozwoju niedoczynnoci hormonalnej j¹der,
która w rzadkich przypadkach mo¿e stanowiæ pierwsz¹ manifestacjê choroby [20,39].
Ca³oæ obrazu klinicznego adrenoleukodystrofii dope³niaj¹ objawy neurologiczne,
takie jak: tetrapareza spastyczna, cechy otêpienia, drgawki oraz zaburzenia wzroku i
s³uchu [54]. W adrenomieloneuropatii zwracaj¹ uwagê zaburzenia funkcji zwieraczy i
zaburzenia potencji [2]. Wynika to z faktu,
¿e w przeciwieñstwie do postaci mózgowych, rozwijaj¹ca siê w póniejszym wieku
adrenomieloneuropatia dotyczy przede
wszystkim rdzenia krêgowego [39,40].
Rozpoznanie adrenoleukodystrofii potwierdza stwierdzenie w osoczu podwy¿szonego stê¿enia kwasu heksakozanowego
(C26:0 ) [54]. W rzadkich przypadkach tej
choroby, w których stê¿enie to mieci siê
na górnej granicy normy, potwierdzeniem
istnienia adrenoleukodystrofii jest wykazanie podwy¿szonych wartoci stosunków stê¿eñ kwasów t³uszczowych C24:0/C22:0 oraz
C26:0/C22:0 [54]. W diagnostyce zaburzeñ
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hormonalnych kory nadnerczy, podobnie jak
w innych przypadkach niewydolnoci tego
gruczo³u, zastosowanie znajduje ocena stê¿enia kortyzolu oraz ACTH, jak równie¿
wynik testu stymulacji z ACTH [39]. Uzasadnione jest równie¿ okrelenie stanu hormonalnego j¹der przez oznaczenie stê¿enia
testosteronu oraz gonadotropin [54]. Poszerzeniem badañ hormonalnych powinno byæ
wykazanie w badaniu rezonansu magnetycznego cech demielinizacji, stwierdzenie
nieprawid³owego wyniku wzrokowych i s³uchowych potencja³ów wywo³anych oraz wykazanie zwolnienia szybkoci przewodzenia
we w³óknach nerwowych [54]. W w¹tpliwych
przypadkach zastosowanie znajduj¹ badania genetyczne [40]. Istnieje ponadto mo¿liwoæ diagnostyki prenatalnej przez ocenê
zawartoci kwasów t³uszczowych o bardzo
d³ugim ³añcuchu bocznym w kosmkach i
amniocytach [40].
Wyniki leczenia adrenoleukodystrofii nie
s¹ jak na razie zadowalaj¹ce. Jeli jest ono
jednak podjête odpowiednio wczenie mo¿e
uchroniæ niektórych chorych przed rozwojem pe³noobjawowej niewydolnoci kory
nadnerczy i spowolniæ proces demielinizacji [40]. W tym celu zastosowanie znajduje
dieta z bardzo niewielk¹ iloci¹ t³uszczu oraz
tzw. olej Lorenza, stanowi¹cy po³¹czenie (w
stosunku 4 do 1) trioleinianu glicerolu z trierukinianem glicerolu [2,20]. Pewne znaczenie przypisuje siê lowastatynie (simwastatyna jest nieskuteczna) [2]. Do innych opcji
terapeutycznych mo¿na zaliczyæ leczenie
immunosupresyjne oraz przeszczep szpiku
kostnego [40].
Rzadkie postacie wrodzonego
przerostu nadnerczy
Wrodzony przerost nadnerczy (congenital adrenal hyperplasia) jest pojêciem obejmuj¹cym grupê jednostek klinicznych, dziedziczonych autosomalnie recesywnie, u
pod³o¿a których le¿y defekt wytwarzania jednego z piêciu enzymów uczestnicz¹cych w
procesie biosyntezy kortyzolu z cholesterolu [36]. Niezale¿nie od typu niedoboru enzymatycznego niskie stê¿enie kortyzolu na
zasadzie ujemnego sprzê¿enia zwrotnego
zwiêksza wydzielanie ACTH, wynikiem którego jest obecny niekiedy ju¿ w okresie ¿ycia p³odowego przerost nadnerczy [27].
Wyk³adnikiem biochemicznym wrodzonego
przerostu nadnerczy, umo¿liwiaj¹cym jego
rozpoznanie, jest wykazanie zwiêkszonego
wydzielania prekursorów steroidowych,
znajduj¹cych siê powy¿ej miejsca bloku oraz
ich metabolitów w moczu, które mog¹ równie¿ wp³ywaæ na obraz kliniczny tego zespo³u [42]. Enzymy reguluj¹ce steroidogenezê
w nadnerczach charakteryzuj¹ siê bowiem
brakiem selektywnoci dzia³ania, gdy¿
oprócz podstawowej reakcji enzymatycznej
katalizuj¹ równie¿ inne przekszta³cenia enzymatyczne [27]. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e równie¿ niektóre inne tkanki poza nadnerczami
maj¹ enzymy z aktywnoci¹ steroidogenn¹.
Fakty te t³umacz¹, dlaczego  nawet w przypadku zupe³nego braku którego z genów
reguluj¹cych steroidogenezê nadnerczow¹
 dochodzi do powstawania pewnej iloci
jego produktu [27]. Objawy kliniczne wrodzonego przerostu nadnerczy stanowi¹ nie
tylko konsekwencjê niedoboru kortyzolu, ale
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braku lub nadmiaru steroidów wykazuj¹cych
dzia³anie androgenne i mineralokortykoidowe [36]. Najczêstsz¹, gdy¿ odpowiadaj¹c¹
za ponad 90% wszystkich przypadków wrodzonego przerostu nadnerczy stanowi niedobór 21-hydroksylazy [41].
Wrodzony t³uszczowy przerost
nadnerczy
Wrodzony t³uszczowy przerost nadnerczy (congenital lipoid adrenal hyperplasia)
jest najciê¿sz¹, na szczêcie jednak najrzadziej spotykan¹ postaci¹ wrodzonego przerostu tego gruczo³u [50]. U jego pod³o¿a le¿y
upoledzony wychwyt cholesterolu przez
mitochondria, z nastêpczym spadkiem konwersji cholesterolu do pregnenolonu i w konsekwencji zaburzeniem syntezy wszystkich
steroidów nadnerczowych i gonadalnych
[36, 41]. W przeciwieñstwie do przyjmowanych dawniej hipotez, t³uszczowy przerost
nadnerczy w wiêkszoci przypadków jest
wynikiem zmniejszonej aktywnoci genu
bia³ka StAR (steroidogenic acute regulatory protein), odgrywaj¹cego istotn¹ rolê w
procesie transportu cholesterolu z zewnêtrznej do wewnêtrznej b³ony mitochondrialnej,
a nie jak przypuszczano desmolazy [41].
Wyk³adnikiem histopatologicznym powy¿szego defektu jest prze³adowanie nadnerczy lipidami [36]. Ch³opcy rodz¹ siê z ¿eñskimi zewnêtrznymi narz¹dami p³ciowymi,
co wynika z niedoboru testosteronu pomiêdzy 6 a 12 tygodniem ci¹¿y [36]. W diagnostyce wrodzonego t³uszczowego przerostu
nadnerczy zwraca uwagê zupe³ny brak steroidów gonadalnych i nadnerczowych [50].
U dziewczynek jak równie¿  w przypadku
b³êdnego rozpoznania p³ci  u ch³opców
przed pokwitaniem obraz schorzenia mo¿e
sugerowaæ chorobê Addisona o ciê¿kim
przebiegu, poniewa¿ w tym okresie sekrecja steroidów gonadalnych jest fizjologicznie niska [42]. W leczeniu wymagane jest
stosowanie glukokortykoidów i mineralokortykoidów w fizjologicznych dawkach oraz
suplementacja hormonów p³ciowych [50].
Niedobór dehydrogenazy
3b-hydroksysteroidowej
Niedobór dehydrogenazy 3b-hydroksysteroidowej, a dok³adniej jej typu II, zaburza
funkcjê zarówno nadnerczy jak i gonad, w
wyniku czego w gruczo³ach tych dochodzi
do zwiêkszonej produkcji D5 prekursorów
steroidowych [41,53]. Niedobór enzymu
mo¿e powodowaæ du¿e spektrum dolegliwoci klinicznych, które nie stanowi¹ oddzielnych chorób, lecz reprezentuj¹ ró¿ne nasilenie jednej choroby i s¹ bezporednio zwi¹zane ze stopniem deficytu enzymatycznego [53]. Postaæ z utrat¹ soli jest najciê¿sz¹ i
niejednokrotnie zagra¿aj¹c¹ ¿yciu form¹ niedoboru dehydrogenazy 3b-hydroksysteroidowej [53]. U jej pod³o¿a le¿y zahamowanie syntezy mineralokortykoidów, zw³aszcza
aldosteronu [49]. Manifestuje siê ona zmniejszeniem ³aknienia, letargiem, wymiotami,
istnieniem biegunek z oddawaniem wodnistych stolców, cechami odwodnienia, niedocinieniem, utrat¹ masy cia³a oraz zahamowaniem wzrostu [53]. Czêsto i we wczesnym
okresie ¿ycia dochodziæ mo¿e do prze³omu
nadnerczowego [48], spowodowanego
wspó³istnieniem ciê¿kiego niedoboru glukoPrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 5

kortykoidów i mineralokortykoidów [49].
Drug¹ wa¿n¹ manifestacj¹ kliniczn¹ niedoboru dehydrogenazy 3b-hydroksysteroidowej jest pseudohermafrodytyzm u ch³opców po³¹czony z niedorozwojem mêskich
narz¹dów p³ciowych [41]. Przyczyn¹ wytworzenia obojnaczych narz¹dów p³ciowych jest
wspó³istniej¹cy niedobór tego enzymu w j¹drach, w wyniku którego nie dochodzi lub
zmniejsza siê synteza testosteronu w tych
gruczo³ach [48]. Obojnactwa rzekomego nie
obserwuje siê przewa¿nie u dziewczynek,
u których mo¿e jednak dochodziæ do wyst¹pienia ³agodnej najczêciej wirylizacji zewnêtrznych narz¹dów p³ciowych [53]. W
okresie pokwitania u mê¿czyzn rozwija siê
hipogonadyzm hipergonadotropowy o
zmiennym stopniu zaawansowania, podczas gdy u dziewcz¹t ujawniaæ siê mog¹
cechy hiperandrogenizmu [48]. Jego przyczyn¹ jest zwiêkszona w tym schorzeniu
produkcja s³abych androgenów nadnerczowych, które poza nadnerczami ulegaæ mog¹
konwersji do silniejszych androgenów [53].
Za obecnoæ tej postaci wrodzonego
przerostu nadnerczy przemawia wykazanie
zwiêkszonej zawartoci w osoczu prekursorów D5, takich jak pregnenolon, 17-hydroksypregnenolon, DHEA oraz androstendiol
[49]. Towarzyszy jej zwykle zwiêkszone wydalanie ich metabolitów, w szczególnoci
pregnentriolu, z moczem [48]. W przypadku s³abiej wyra¿onych objawów niedoboru
dehydrogenazy 3b-hydroksysteroidowej
podwy¿szeniu ulega wartoæ stosunku steroidów D5 do D4, w tym stosunku 17-hydroksypregnenolonu do 17-hydroksyprogesteronu, 17-hydroksypregnenolonu do kortyzolu
oraz DHEA do D4-androstendionu [49]. Ka¿dorazowo wymagane jest wykluczenie mo¿liwoci wystêpowania guza jajnika czy nadnercza wykazuj¹cego izolowan¹ zdolnoæ
sekrecji prekursorów D5 poprzez wykazanie normalizacji tych odchyleñ po podaniu
deksametazonu [42].
Leczenie jest zbli¿one do terapii niedoboru 21-hydroksylazy i obok stosowania glukokortykoidow powinno obejmowaæ suplementacjê fluorohydrokortyzonu i stosowanie
odpowiednich hormonów p³ciowych [42].
Przy ocenie efektywnoci terapii istotna
wartoæ przypada monitorowaniu stê¿eñ 17hydroksypregnenolonu, DHEA oraz aktywnoci reninowej osocza [49,53].
Niedobór 17a-hydroksylazy/17,
20-liazy
Niedobór 17a-hydroksylazy/17,20-liazy
jest rzadk¹, gdy¿ stanowi¹c¹ zaledwie oko³o 1% wszystkich przypadków wrodzonego
przerostu nadnerczy [41]. Upoledzonej syntezie glukokortykoidów i androgenów nadnerczowych towarzyszy w tych przypadkach
wzrost stê¿enia 11-dezoksykortykosteronu,
a zw³aszcza kortykosteronu [8,41]. Natomiast synteza glukokortykoidów i androgenów nadnerczowych jest zmniejszona [36].
Wynikiem powy¿szych przesuniêæ metabolicznych jest rozwój nadcinienia têtniczego, zasadowicy nieoddechowej, hipokaliemii oraz hiporeninemii [8]. Obraz kliniczny
jest wiêc bardzo podobny do spotykanego
w hiperaldosteronizmie pierwotnym, z t¹
ró¿nic¹, ¿e w przeciwieñstwie do tej choroby stê¿enie aldosteronu jest niskie [41].
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Dziewczêta rodz¹ siê najczêciej z prawid³owymi narz¹dami p³ciowymi, niemniej jednak w okresie pokwitania nie dochodzi u nich
zwykle do dalszego rozwoju drugorzêdowych cech p³ciowych [41]. U ch³opców natomiast w chwili urodzenia zewnêtrzne narz¹dy p³ciowe mog¹ byæ uformowane ¿eñsko, jednak wskutek sekrecji hormonu hamuj¹cego rozwój struktur wywodz¹cych siê
z przewodu Millera nie dochodzi u nich do
rozwoju macicy i jajowodów [37].
Zwraca uwagê bardzo wysokie stê¿enie
kortykosteronu i wysokie stê¿enie dezoksykortykosteronu oraz ich metabolitów [41]. W
póniejszych okresach ¿ycia (szczególnie w
okresie pokwitania) dotkniête procesem
chorobowym osoby wykazuj¹ bardzo wyranie podwy¿szone stê¿enia gonadotropin,
wynikaj¹ce z upoledzonego sprzê¿enia
zwrotnego, spowodowanego niskim stê¿eniem hormonów p³ciowych [6]. Pomimo braku blokady enzymatycznej w procesie biosyntezy aldosteronu, jego stê¿enie jest obni¿one wskutek wystêpuj¹cej w tym zespole
hiporeninemii oraz hipokaliemii, wynikaj¹cych
z nadmiaru dezoksykortykosteronu [37].
Normalizacjê zaburzeñ biochemicznych
przynosi suplementacja glukokortykoidów
[37]. Wskazane jest równie¿  celem rozwoju wtórnych cech p³ciowych  stosowanie, szczególnie w okresie pokwitania, hormonów p³ciowych odpowiadaj¹cych poczuciu p³ci pacjenta [42].
Niedobór 11b-hydroksylazy
Niedobór 11b-hydroksylazy, spowodowany obecnoci¹ mutacji genu P450c11,
jest uwa¿any za drug¹ co do czêstoci (po
niedoborze 21-hydroksylazy), gdy¿ stanowi¹c¹ przeciêtnie oko³o 5-8%, postaci¹ wrodzonego przerostu nadnerczy [60]. Odsetek ten jest wiêkszy w niektórych grupach
etnicznych, szczególnie u ¯ydów pochodzenia marokañskiego [41]. Poniewa¿ fizjologicznie ekspresja 11b-hydroksylazy jest
stwierdzana wy³¹cznie w nadnerczach, steroidogeneza gonadalna nie jest zaburzona
[60]. Konsekwencj¹ niedoboru 11b-hydroksylazy jest natomiast zwiêkszone powstawanie androgenów nadnerczowych oraz 11dezoksysteroidów, szczególnie 11-dezoksykortykosteronu i 11-dezoksykortyzolu, które  zw³aszcza 11-dezoksykortykosteron
wykazuj¹ w³aciwoci mineralokortykoidowe [42]. W warunkach bardzo wysokich stê¿eñ dezoksykortykosteronu i innych prekursorów aldosteronu dochodzi do zwiêkszonej resorpcji sodu i rozwoju nadcinienia
têtniczego [8]. Ma to miejsce pomimo ladowych poziomów samego aldosteronu, którego powstawanie wymaga zadzia³ania 11bhydroksylazy [8]. Charakterystyczny obraz
kliniczny, sugeruj¹cy hiperaldosteronizm,
pomimo biochemicznych wyk³adników niedoboru aldosteronu, umo¿liwia odró¿nienie
niedoboru 11b-hydroksylazy od niedoboru
21-hydroksylazy, w którym to przypadku
dochodzi do zwiêkszonej utraty sodu oraz
obni¿enia cinienia têtniczego, gro¿¹cych w
przypadku nie leczenia zgonem we wczesnym dzieciñstwie [60].
Ujawniaj¹ca siê wskutek wzrostu stê¿enia ACTH zwiêkszona sekrecja androgenów
nadnerczowych doprowadza w zespole niedoboru 11b-hydroksylazy do wyst¹pienia
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obojnactwa rzekomego u p³odów ¿eñskich,
a w póniejszych okresach ¿ycia do wirylizacji dziewcz¹t i przedwczesnego dojrzewania izoseksualnego ch³opców [60].
W celu rozpoznania niedoboru 11b-hydroksylazy, podobnie jak w przypadku niedoboru 21-hydroksylazy, przeprowadza siê
test stymulacyjny z ACTH, z t¹ jednak ró¿nic¹, ¿e zamiast stê¿enia 17-hydroksyprogesteronu dokonuje siê oceny stê¿eñ 11dezoksykortykosteronu i 11-dezoksykortyzolu [41]. Ich wzrost co najmniej trzykrotny
przemawia za niedoborem powy¿szego enzymu [24]. Potwierdzeniem tego jest spadek stê¿enia ACTH, normalizacja natriurezy i objêtoci osocza oraz wzrost aktywnoci reninowej osocza i stê¿enia angiotensyny I pod wp³ywem deksametazonu [42].
Obecnie w leczeniu niedoboru 11b-hydroksylazy zalecane jest stosowanie hydrokoryzonu w dawce 15-20 mg/m2 powierzchni cia³a [42]. Inni autorzy preferuj¹
deksametazon [8]. Postêpowanie takie likwiduje zwykle nadmiern¹ sekrecjê androgenów, koryguje nadcinienie têtnicze oraz
hipokaliemiê [42]. Hormonalnymi wyk³adnikami efektywnoci tej terapii  poza powy¿szymi parametrami  wydaj¹ siê byæ równie¿ stê¿enie dezoksykortykosteronu i aktywnoæ reninowa osocza [42].
Typ nieklasyczny rzadkich postaci
wrodzonego przerostu nadnerczy
Podobnie jak w przypadku niedoboru 21hydroksylazy, równie¿ inne defekty steroidogenezy nadnerczowej przebiegaæ mog¹ pod
postaci¹ typu nieklasycznego [25]. Zosta³ on
jak dot¹d opisany w przypadku niedoboru
11b-hydroksylazy oraz dehydrogenazy 3bhydroksysteroidowej i wydaje siê wystêpowaæ czêciej ni¿ postaæ klasyczna [24]. Typ
nieklasyczny mo¿e ujawniaæ siê ju¿ w wieku rozwojowym bêd¹c przyczyn¹ przedwczesnego pubarche czy te¿ przyspieszonego lecz przedwczenie zakoñczonego
wzrostu kostnego [38]. W zestawieniu Panga [49] niedobór drugiego z powy¿szych
enzymów odpowiada za nawet 1,5-13%
wszystkich postaci przedwczesnego pubarche. Inn¹ manifestacj¹ kliniczn¹, dotykaj¹c¹ najczêciej dziewcz¹t w okresie popokwitaniowym i m³odych kobiet, s¹ objawy
imituj¹ce zespó³ policystycznych jajników,
takie jak hirsutyzm, rzadkie miesi¹czkowanie czy te¿ tr¹dzik [25,50]. W jednym z opracowañ oszacowano, ¿e czêciowy niedobór
11b-hydroksylazy mo¿e odpowiadaæ za 12% [24] a nawet 5,6% [42] wszystkich przyczyn hirsutyzmu. Opisywano równie¿ przypadki klitoromegalii u kobiet oraz ginekomastii u mê¿czyzn [25]. Mo¿liwoæ wystêpowania nieklasycznej postaci rzadkich typów
wrodzonej hiperplazji nadnerczy nale¿y
wiêc wzi¹æ pod uwagê w ka¿dym przypadku hiperandrogenizmu u kobiet o nieustalonym pod³o¿u, tym bardziej, ¿e w przypadku nie rozpoznania schorzenie mo¿e postêpowaæ [38].
W leczeniu postaci nieklasycznej zastosowanie znajduj¹ prednizon i prednizolon
podawane w dawce dobowej 5-7,5 mg, najlepiej w dwóch dawkach podzielonych lub
te¿ deksametazon stosowany raz dziennie
w godzinach wieczornych w dawce 0,250,375 mg [24,38].

Podsumowanie
Rzadkie schorzenia wydzielania, metabolizmu i dzia³ania receptorowego glukokortykoidów s¹ przyczyn¹ niekiedy ciê¿ko przebiegaj¹cych zespo³ów klinicznych, które nie
leczone lub niew³aciwie leczone mog¹ powodowaæ powa¿ne powik³ania, a nawet doprowadzaæ do zgonu. Mo¿liwoæ wystêpowania omawianych jednostek chorobowych
powinna byæ wiêc uwzglêdniana u wszystkich chorych, u których wystêpuj¹ objawy
nadczynnoci lub niedoczynnoci glukokortykoidowej nadnerczy, za wyniki przeprowadzonych badañ przemawiaj¹ przeciwko
wystêpowaniu typowej patologii w obrêbie
tych gruczo³ów. Z uwagi na z³o¿ony uk³ad
interakcji glukokortykoidów z innymi hormonami kory nadnerczy [10], w omawianych
jednostkach chorobowych objawy kliniczne
niedoboru lub nadmiaru glukokortykoidów
na poziomie tkankowym niekiedy wspó³istniej¹ z niedoczynnoci¹ lub nadczynnoci¹
mineralokortykoidow¹ nadnerczy oraz z zaburzeniami wydzielania androgenów nadnerczowych. Zaburzenia sekrecji mineralokortykoidów lub androgenów nadnerczowych mog¹ nawet dominowaæ w prezentacji klinicznej, co niejednokrotnie doprowadza do postawienia b³êdnego rozpoznania i
zastosowania niew³aciwego leczenia. Lepsze poznanie regulacji sekrecji oraz fizjologicznej roli glukokortykoidów w organizmie
pozwala budziæ nadzieje, ¿e schorzenia
wydzielania, metabolizmu i dzia³ania receptorowego glukokortykoidów, wystêpuj¹ce
prawdopodobnie znacznie czêciej ni¿ wynika³oby to z dotychczasowych danych, ju¿
w nied³ugiej przysz³oci bêd¹ efektywniej
rozpoznawane i skuteczniej leczone.
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