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Хипопитуитаризъм 
 
Хипопитуитаризмът (E23.0) представлява състояние на частичнa или пълна 
недостатъчност на хормоналната секреция от предния дял на хипофизата. 
 
Може се подраздели на: 
�  вроден или придобит;  
�  първичен /хипофизен/ или вторичен /хипоталамичен/; 
�  органичен или функционален; 
�  латентен или манифестен; 
�  изолиран или множествен. 

 
Хипопитуитаризмът може да възникне в резултат на няколко типа причини:   
�  тумори; 
� съдови нарушения; 
�  инфилтративни процеси; 
�  черепно-мозъчни травми; 
�  имунологични нарушения; 
�  ятрогенно въздействие; 
�  инфекции; 
�  идиопатичен хипопитуитаризъм; 
�  изолиран хипопитуитаризъм; 

 
Клиничната картина включва: Кортикотропен дефицит, Тиреотропен 
дефицит, Гонадотропен дефицит, Растежен дефицит. 
 
Хипопитуитаризъм – диагноза 
� Базисни изследвания на хипофизарните хормони:  
�  Адренокортикална ос: серумен кортизол; 
�  Тиреоидна ос: свободен Т4 (fT4), ТСХ; 
�  Гонадна ос:  

мъже – тестостерон; глобулин, свързващ половите хормони, ЛХ, ФСХ; 
жени – естрадиол, ЛХ, ФСХ, прогестерон;  
� IGF-1;  
� Пролактин; 
� Плазмен и уринен осмолалитет; 
�  Стимулационни тестове за предната хипофиза 

 
 
Хипопитуитаризъм – лечение 

1. Лечение на водещата причина 
2.   Хормонално заместващо лечение 

 
Цели: 
= Достигане на нормални нива на хормоните; 
= Възстановяване на нормалната физиология; 
= Възстановяване на качеството на живот чрез обучение на болните. 
 
Дефицит на РХ – на изследване подлежат всички възрастни, при които са 
налице: 
- анамнеза за дефицит на растежен хормон в детска възраст; 
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- заболяване на хипоталамо-хипофизарната област и/или оперативно/  
лъчелечение в тази област; 
- анамнеза за травма на главата; 
- други тропни дефицити. 
 
Необходимо е изследване на серумното ниво на IGF-1 и/или извършване на 
динамични тестове за стимулиране на соматотропната секреция (инсулин-
индуцирана хипогликемия, тест с РХРХ + Аргинин, тест с глюкагон). 
Нормалното ниво на IGF-1 не изключва хипосоматотропизъм! 
 
� Целта на лечението е да се нормализира нивото на IGF-1 за дадената 

възраст.  
� Начални субституиращи дози: >60 год – 0.1/0.2 мг/дневно с по-бавно 

титриране; <30 год – 0.4/0.5 мг дневно; при подрастващи се прилагат и 
по-високи дози; последващо титриране на дозите през 1-2 месеца до 
достигане ниво на IGF-1 в горната половина на нормата за съответната 
възраст; след достигането му – контрол през 6 месеца. 
� Противопоказания: активен туморен процес; остро критично 

състояние; интракраниална хипертензия; свръхчувствителност; диабетна 
ретинопатия; бременност и кърмене. 
� Нежелани лекарствени реакции: задръжка на течности; парестезии; 

периферни отоци; артралгии и миалгии; синдром на карпалния тунел; 
доброкачествена интракраниална хипертензия; гинекомастия. Възникват 
рядко и най-често са резултат от предозиране на субституиращото 
лечение. 
� При лечение с РХ е възможно влошаване на инсулиновата 

чувствителност и понижаване нивата на fТ4 и серумния кортизол, което 
налага мониториране на антидиабетната терапия, както и на 
заместващото лечение по отношение на останалите тропни дефицити.  
� Необходим е ЯМР на хипофиза преди стартиране на лечението за 

изключване на хипофизен тумор. 
 

Хипокортицизъм – препоръчва се заместително лечение с кортикостероиди: 
Хидрокортизон (20 мг/дневно); Преднизон – (5-7,5 мг/дневно). Не е необходимо 
добавяне на минералокортикоиди. 
�  Ефект от лечението – мониторирането на терапията се базира на 

клиничните признаци поради липса на обективен лабораторен показател. 
� Странични ефекти - остеопороза, хипертония, затлъстяване, нарушен 

глюкозен толеранс и др. /подробности в раздел надбъбреци/. 
� По време на леки заболявания се препоръчва увеличаване на пероралната 

доза 2-3 пъти.  
� При сериозни заболявания /травми, операции/ се прилагат венозни 

апликации на хидрокортизон 100-150мг/дневно.  
�  Задължително е пациентите да носят постоянно  гривна, която да 

обозначава болестта им, така че при спешен случай да им бъде поставен 
кортикостероид! 

 
Хипотиреоидизъм - преди започване на тиреоидна субституция трябва да се 
изключи кортизолов дефицит, за да не се провокира Адисонова криза поради 
ускорен кортизолов клирънс. Лечението с кортикостероиди предшества 
приемането на L-thyroxin. 
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� Началната доза на медикамента зависи от възрастта и съпътстващите 
заболявания на пациента;  
� fT4 – маркер за адекватна доза, който следва да се поддържа в горната 

граница на нормата. При предозиране на тиреоидните хормони е 
възможен неблагоприятен ефект върху сърдечно-съдовите заболявания 
/предсърдно мъждене/ и костната плътност /особено на фона на други 
предпоставки като хипогонадизъм и дефицит на растежен хормон/.  

 
Хипогонадизъм  - провежда  се стандартна хормоно-заместителна терапия при 
жени и субституция с андрогени – при мъже; 
�  При желание за фертилитет – рекомбинантни форми на ФСХ и ЛХ. При 

хипоталамична лезия – пулсативна терапия с LH-RH /подробности в 
разделите мъжки и женски хипогонадизъм/. 

 
Комбинирано лечение на панхипопитуитаризъм 
� Хипокортицизъм: Dexamethasone 0.25 - 0.75 mg/дневно; Prednisone  5-

7.5 mg/дневно;  Нydrocortisone 15-30 mg/дневно. 
� Хипотиреоидизъм: Levothyroxin 100-200 mcg/дневно. 
� Хипогонадизъм: ХЗТ с естрогени и гестагени при жени; субституция с 

тестостерон при мъже;  
� Растежен хормон;  
� Адиуретин SD при съпътстващ инсипиден диабет. 
� Лечението при хипопитуитаризъм /тотален или парциален/ е 

доживотно ! 
 


