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Μεταβολές
• Αδενώματα υπόφυσης
• Σαρκοείδωση
• Κοκκιωματώδεις νόσοι
• Κρανιοφαρυγγίωμα
• Σύνδρομο κενού τουρκικού
εφιππίου
• Πρωτοπαθής
υποθυρεοειδισμός
• Ψυχογενής ανορεξία
• Σύνδρομο πολυκυστικών
ωοθηκών
• Stress
• Κύηση, θηλασμός

Μέθοδος
• Χημειοφωταύγεια.

‘

• Αποπληξία υπόφυσης
(Σύνδρομο Sheehan)
• Φάρμακα: Αγωνιστές
ντοπαμίνης

Προετοιμασία ασθενούς και δείγματος
Αποφυγή stress.
Ορός.

Αλληλεπιδράσεις
• Αντιψυχωσικά
• Αντικαταθληπτικά
• Αντισυλληπτικά
• Ανταγωνιστές ισταμίνης
• Αναστολείς Μ.Α.Ο.
• Αντιϊσταμινικά
• TRH

‘

Φυσιολογικές Τιμές
Άνδρες		
3-15 ng/ml
Γυναίκες		
3-23 ng/ml
Αγόρια		
< 11 ng/ml
Κορίτσια
< 20 ng/ml.

Κλινική Χρησιμότητα
• Εκτίμηση διαβητικής
Νεφροπάθειας αμφιβληστροειδοπάθειας

Παθοφυσιολογία
Η προρενίνη είναι γλυκοπρωτεΐνη που αποτελεί
το αδρανές προμόριο της ρενίνης η οποία
μετρέπεται σε δραστική ρενίνη μετά απομάκρυνση
τμήματος 46 αμινοξέων. Η προρενίνη παράγεται
στο νεφρό μέσω ρυθμιζόμενης εκκριτικής οδού,
με τελικό αποτέλεσμα την μετατροπή της σε
ρενίνη και την αποθήκευσή της στα εκκριτικά
κοκκία.
Παράγεται επίσης μέσω ‘ιδιοσυστατικής’
κυτταρικής οδού που οδηγεί στην απελευθέρωση
προρενίνης τόσο στα νεφρά και σε εξωνεφρικούς
ιστούς όπως στο ενδοθήλιο αγγείων, στους
λείους μύες, στα επινεφρίδια, τις γονάδες, τον
εγκέφαλο και τον πλακούντα. Σε διαβητικούς
ασθενείς η ιδιοσυστατική παραγωγή προρενίνης
σε εξωνεφρικούς ιστούς φαίνεται να είναι
αυξημένη. Έχει αναφερθεί ότι η αύξηση της
προρενίνης προηγείται της έναρξης αγγειακών
επιπλοκών σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη.
Αυξημένα επίπεδα προρενίνης παρατηρούνται
σε ασθενείς με αμφιβληστροειδοπάθεια
και νεφροπάθεια όπως και σε ασθενείς
με μόνο αμφιβληστροειδοπάθεια χωρίς
μικροαλβουμινουρία. Συνδυασμένες μετρήσεις
προρενίνης και μικροαλβουμίνης βοηθούν στο
διαχωρισμό διαβητικής νεφροπάθειας από
διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.

Μεταβολές
• Διαβητική νεφροπάθεια,
αμφιβληστροειδοπάθεια
• Όγκοι που εκκρίνουν ρενίνη
• Τραυματισμός ενδοθηλίου
(αγγειακή βλάβη)
• Κύηση
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Παθοφυσιολογία
Η προλακτίνη είναι πρωτεϊνική ορμόνη που
εκκρίνεται από τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης
και τον πλακούντα. Επιδρά στον αριθμό
των ωοθηλακίων που αναπτύσσονται στην
παραγωγική φάση του κύκλου. Κατά τη διάρκεια
της κύησης διεγείρει την ανάπτυξη του μαστού
και μετά τον τοκετό την παραγωγή γάλακτος.
Η έκκρισή της αυξάνεται στον ύπνο, μετά
από συναισθηματικό ή οργανικό stress και την
υποθαλαμική ορμόνη TRH.
Καταστέλλεται από τη ντοπαμίνη και τους
αγωνιστές της όπως η βρωμοκρυπτίνη.
Η υπερπρολακτιναιμία αναστέλλει την έκκριση
γοναδοτροπινών και προκαλεί υπογοναδισμό σε
άνδρες και γυναίκες με επίπεδα FSH-LH χαμηλά
ή στα κατώτερα φυσιολογικά όρια.
Στους άνδρες η υπερπρολακτιναιμία μπορεί να
οδηγήσει σε ανικανότητα, γυναικομαστία και
υπογοναδισμό ενώ στις γυναίκες σε διαταραχές
εμμήνου ρύσεως και γαλακτόροια.
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Κλινική Χρησιμότητα
• Διάγνωση και αντιμετώπιση
αδενωμάτων υπόφυσης
• Διαφορική διάγνωση
διαταραχών εμμήνου ρύσεως
στις γυναίκες
• Διαφορική δίαγνωση
υπογοναδισμού

Μέθοδος
• RIA.
Προετοιμασία ασθενούς και δείγματος
Καμία, πλάσμα (E.D.T.A.).
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Φυσιολογικές Τιμές
21-35 ετών:
57-285 mu/L
> 35 ετών:
48-224 mu/L.

• Κλονιδίνη
• Βρωμοκρυπτίνη
• Ντοπαμίνη
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• Υπορενιναιμικός
υποαλδοστερονισμός

