ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ACTH)

‘

Μεταβολές
• Αιμοχρωμάτωση
• Αιμοσιδήρωση
• Μεσογειακή αναιμία
• Αλκοολισμός
• Παρατεταμένη νηστεία
• Πνευμονικές λοιμώξεις
• Οστεομυελίτιδα
• Ρευματοειδής αρθρίτιδα
• Ερυθηματώδης λύκος
• Εγκαύματα
• Οξείες και χρόνιες ηπατικές
νόσοι
• Οξείες λευχαιμίες
• Νόσος του Hodgkin
• Καρκίνος του μαστού
• Υπερθυρεοειδισμός
• Νόσος Gaucher
• Οξύ έμφραγμα του
μυοκαρδίου

‘

Αλληλεπιδράσεις
• Αιθανόλη σε αλκοολικούς
• Αντισυλληπτικά

Παθοφυσιολογία
Η ACTH επιδρά στα επινεφρίδια όπου διεγείρει
την έκκριση της κορτιζόλης. Ο υποθάλαμος
ρυθμίζει την έκκριση ACTH μέσω της εκλυτικής
ορμόνης της κορτικοτροπίνης (CRH, Corticotropin
Releasing Hormone), που αποτελείται από
41 αμινοξέα και εκκρίνεται ως απάντηση στο
stress και πόνο. Η κορτιζόλη ασκεί αρνητική
παλίνδρομη ρύθμιση στην έκκριση της ACTH
τόσο στο επίπεδο του υποθαλάμου όσο και της
υπόφυσης. Ο ρυθμός εξαφανίζεται σε όλους
τους τύπους υπερκορτιζολαιμίας εκτός από
ορισμένους τύπους επινεφριδιακών όγκων.
Τα επίπεδα της ACTH πρέπει να σχετίζονται
με τα επίπεδα κορτιζόλης. Τιμές ACTH από
μόνες τους δεν έχουν καμία αξία γιατί είναι
δύσκολη η ερμηνεία τους. Στην νόσο Cushing
συνήθως παρατηρείται καταστολή της έκκρισης
ACTH και κορτιζόλης μετά από χορήγηση
υψηλών δόσεων δεξαμεθαζόνης. Αντίθετα σε
επινεφριδιακά αδενώματα και καρκινώματα τα
επίπεδα κορτιζόλης δεν καταστέλλονται από
υψηλές δόσεις δεξαμεθαζόνης, ενώ το ίδιο ισχύει
για τα επίπεδα ACTH και κορτιζόλης σε έκτοπη
παραγωγή ACTH από όγκους. Στη νόσο Cushing
τα επίπεδα της ACTH μπορεί να είναι αυξημένα
ή στα ανώτερα φυσιολογικά όρια συνοδευόμενα
όμως από απρόσφορα υψηλά επίπεδα κορτιζόλης
και απώλεια του νυχθήμερου ρυθμού. Σε έκτοπη
έκκριση ACTH τα επίπεδα της ACTH συνήθως
είναι πολύ υψηλά, ενώ στο σύνδρομο Cushing
που οφείλεται σε επινεφριδιακό αδένωμα ή
καρκίνωμα τα επίπεδα της ACTH είναι πολύ
χαμηλά μέχρι και μη ανιχνεύσιμα.

Μέθοδος
• IRMA.

Προετοιμασία ασθενούς και δείγματος
Σημειώνεται πάντοτε η ώρα λήψης του δείγματος.
Λήψη αίματος μετά από αποτυχημένες
προσπάθειες φλεβοπαρακέντησης μπορεί
να οδηγήσει σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές ACTH.
Χρησιμοποιείται πλάσμα (EDTA) μετά από άμεση
φυγοκέντρηση σε ψυχόμενη φυγόκεντρο. Η
συντήρηση της ACTH γίνεται στους -20oC σε
πλαστικά σωληνάρια. Αποφυγή αιμόλυσης.

Φυσιολογικές τιμές
Άνδρες:
Γυναίκες:
Γυναίκες >50 ετών:
SI:
Άνδρες:
Γυναίκες:
Γυναίκες >50 ετών:
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21 - 453 ng/ml
6-142 ng/ml
16 - 412 ng/ml
21 - 453 μg/L
6-142 μg/L
16 - 412 μg/L.

Μεταβολές
• Νόσος του Addison
• Συγγενής υπερπλασία
επινεφριδίων
• Υποφυσιακή νόσος Cushing
• Έκτοπη παραγωγή ACTH
• Stress

Φυσιολογικές Τιμές
Πρωί:
9-52 pg/ml
Απόγευμα: 5-30 pg/ml.

• Δευτεροπαθής επινεφριδιακή
ανεπάρκεια
• Καρκίνος επινεφριδίων
• Αδένωμα επινεφριδίων
• Υποφυσιακή ανεπάρκεια

Αλληλεπιδράσεις
• Υπογλυκαιμία
• Ινσουλίνη
• L-Dopa
• Μετυραπόνη
• Πυρετογόνες ουσίες
• Βαζοπρεσίνη

Μέθοδος
• Χημειοφωταύγεια.

‘

Προετοιμασία ασθενούς και δείγματος
Ορός.

Κλινική Χρησιμότητα
• Διάγνωση διαταραχών του
άξονα υποθαλάμου –
υπόφυσης – επινεφριδίων
• Καθορισμός της αιτιολογίας
του συνδρόμου Cushing
• Παρακολούθηση της
θεραπείας ασθενούς με
σύνδρομο Cushing
• Διαφοροδιάγνωση
πρωτοπαθούς &
δευτεροπαθούς
επινεφριδιακής ανεπάρκειας
• Παρακολούθηση της
θεραπείας ασθενών
με συγγενή
υπερπλασία επινεφριδίων

‘

‘

• Σιδηροπενική αναιμία

Παθοφυσιολογία
Η φερριτίνη αποτελεί την κύρια ουσία στην οποία
αποθηκεύεται ο σίδηρος. Η φερριτίνη σχηματίζεται
στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα. Αποτελείται
από πρωτεϊνικό κέλυφος, την αποφερριτίνη MB
445.000, που περιέχει διαφορετικές ποσότητες
σιδήρου υπό μορφή συμπλέγματος οξυυδροξειδίου
του σιδήρου. Η φερριτίνη ανευρίσκεται σχεδόν
σ’ όλους τους ιστούς του σώματος ιδιαίτερα
όμως στα ηπατοκύτταρα και στα κύτταρα
του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, όπου
χρησιμεύει ως αποθήκη σιδήρου.
Η φερριτίνη του ορού περιέχει 20-25% σίδηρο.
Η πρόσληψη σιδήρου από τη φερριτίνη γίνεται
μετά την οξείδωση του Fe2+ σε Fe3+ και η
απελευθέρωση του σιδήρου από τη φερριτίνη
γίνεται μετά την αναγωγή του Fe3+ σε Fe2+.
Ετσι, η φερριτίνη αποτελεί όχι μόνο πολύ
αποτελεσματική παγίδα σιδήρου, αλλά και
εύκολη διαθέσιμη πηγή σιδήρου για μεταβολικές
ανάγκες.
Η μέτρηση της φερριτίνης του ορού αποτελεί
εξαιρετικό δείκτη των διαθέσιμων ποσοτήτων
αποθηκευμένου σιδήρου σε σιδηροπενικές
καταστάσεις, ιδιοπαθή αιμοχρωμάτωση και
αιμοσιδήρωση. Η αύξηση της φερριτίνης που
παρατηρείται σε οξείες λοιμώξεις (απάντηση
οξείας φάσεως) είναι δυνατόν να επισκιάσει
τις πραγματικά χαμηλές τιμές φερριτίνης. Ο
προσδιορισμός φερριτίνης είναι κλινικά χρήσιμος
στη διάκριση ανάμεσα στη σιδηροπενική αναιμία,
όπου τα επίπεδα φερριτίνης είναι ελαττωμένα,
και της «αναιμίας των χρόνιων νοσημάτων» όπου
τα επίπεδα φερριτίνης είναι συνήθως φυσιολογικά
ή αυξημένα.
Η φερριτίνη του όρου χρησιμοποιείται ακόμη
στο διαχωρισμό της ερυθροκυτταρικής μικροκυττάρωσης που οφείλεται σε έλλειψη σιδήρου
(χαμηλές τιμές) από τη μικροκυττάρωση που
εμφανίζεται στους ετεροζυγώτες μεσογειακής
αναιμίας (φυσιολογικές ή υψηλές τιμές).

‘

Κλινική χρησιμότητα
• Χρήσιμος δείκτης των
αποθεμάτων σιδήρου του
οργανισμού

‘

ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ

135

• Κορτικοστεροειδή

