
Синдром на Кушинг 
 
Определение: Ендогенният синдром на Кушинг /СК/ е клинично състояние, което е 
резултат на продължителна ексцесивна секреция на кортизол. То се характеризира със 
загуба на нормалния механизъм на обратна връзка на хипоталамо-хипофизарно-
надбъбречната ос и на нормалния циркадианен ритъм на кортизоловата секреция. 
 
Класификация: 
� АКТХ  зависим (80-85 %): 

  Болeст на Cushing    68 % 
  Ектопичен АКТХ синдром   12 % 
  Eктопична секреция на KРХ     < 1% 
 
� АКТХ независим (15-20 %): 

  Надбъбречен аденом     10 % 
  Надбъбречен карцином      8 % 
  Микронодуларна хиперплазия            1% 
  Макронодуларна хиперплазия    <1% 
 
Лечение на синдром на Кушинг 
АКТХ-зависима форма на синдрома на Кушинг 
(Treatment of Adrenocorticotropin-Dependent Cushing’s Syndrome: A Consensus Statement 
Biller et al. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism Jul 2008, 93: 2454-2462) 
 
І. Лечебен алгоритъм при болест на Кушинг 
 

 .  



Хирургично лечение на болест на Кушинг (БК): транссфеноидална 
аденомектомия (ТСА) -  метод на избор 
� Показания:  доказана болест на Кушинг  
� Усложнения: 

� Инсипиден диабет 
� Хипопитуитаризъм (парциален или панхипопитуитаризъм) 
� Усложнения, свързани с хирургическата интервенция: риноликворея, 

менингит, енцефалит и т.н. 
      Успеваемост: 
� Микроаденом – ремисия 65-90% след ТСА. 
� Макроаденом – ремисия  < 65%, по-чести и по-ранни рецидиви след ТСА. 
� При БК с нормален ЯМР – показана тотална или парциална хипофизектомия в 

случай, че интраоперативно  не се визуализира аденома– по-рядко се постига 
ремисия (~ 70%), по-чести усложнения. 

 
Критерии за излекуване:  
� Изследване през първата постоперативна седмица –  сутрешен плазмен кортизол 

(F pl) 
� F pl<50 nmol/l – ремисия 10% до 10 г. 
� F pl>140 nmol/l на 6 седмица постопераитвно– изисква допълнителни 

изследвания – при изключване на персистиращ СК- по-висок риск от 
рецидив в следващите години 

� Fpl 50-140 nmol/l - ремисия, не са с по-висок риск от рецидив в сравнение 
с тези с F pl<50 nmol/l  

� При разнопосочни резултати- изследване на свободен уринен кортизол (СУК) 
� СУК < 55nmol/24h - ремисия 
� 55-276 nmol/24h – допълнителни изследвания 
� >276 nmol/24h – персистиращо заболяване 

 
Терапевтично поведение при персистираща активност на болестта след ТСА  
1.Реоперация - ТСА - по-нисък % на ремисия (50-70% срещу 65-90% ) и по-висок % 
усложнения. Препоръчва се реоперация възможно най-скоро след доказване на 
персистиращата активност на болестта. 
2. Лъчетерапия – класическа или стереотаксична радиохирургия: ремисия в 50-60% в 
рамките на 3-5 г. Лъчетерапията не се препоръчва като първоетапно лечение. Показана 
само при персистираща активност на заболяването. Ефектът настъпва след няколко 
месеца до няколко години. Усложнения: хипопитуитаризъм; зрителни, слухови 
нарушения; главоболие; вторични тумори в полето на облъчване - менингеоми и др.; 
повишена мозъчно-съдова смъртност! 
3. Билатерална адреналектомия: необходимо стриктно проследяване на нивата на 
АКТХ и ЯМР на хипофиза (риск от синдром на Нелсон). Не се препоръчва превантивна 
лъчетарапия! 
4. Медикаментозно лечение (New developments in the medical treatment of Cushing's 
syndrome. Endocr Relat Cancer 2012 19: R205-R223) 
� Мястото на медикаментозното лечение: 

� При неуспех от оперативно лечение или при неоперабилен рецидив; 
� В очакване изява на ефекта на лъчетерапията; 
� Първоетапно – за подготовка на болните за операция. 
� Палиативно лечение. 

� Видове медикаментозно лечение: 



1. Лечение, насочено срещу надбъбреците - блокери на стероидогенезата 
2. Лечение, насочено срещу тумора. 

 
1.Лечение, насочено срещу хипофизния тумор (кортикотропинома)  

a. Допаминови агонисти: Бромокриптин, Каберголин   
b. Темозоломид (алкилиращ химиотерапевтик) 
c. Соматостатинови аналози. 

 
Допаминови агонисти- Бромокриптин, Каберголин  

� eфективност до 25-30% според различните клинични проучвания 
� Дозировки: Каберголин (Достинекс): 0,5-7мг/седмично, 

продължителност-според преценката на лекуващия лекар; 
�  Бромокриптин- до 3х5 мг дневно, продължителност-според преценката 

на лекуващия лекар; 
� Възможна монотерапия или комбинирано лечение. 
� Странични ефекти: гадене, повръщане, главоболие, обща замаяност, 

фиброза на сърдечните клапи при много висока кумулативна доза. 
 
Соматостатинови аналози: SOM 230 (pasireotid) – агонист на соматостатиновите 
рецептори 1,2,3,5 

� Ефективност: нормализиране на свободния уринен кортизол в 20% на 6-
ти месец от лечението 

� Дозировки: 750-2400 мкргр/дн  s.c. 
� Странични ефекти: хипергликемия, дефицит на растежен хормон, 

стомашно-чревни смущения, холелитиаза, главоболие 
� Одобрен в ЕС за лечение на пациенти с БК след неуспех от ТСА 

(Signifor).  
� Крайно необходим препарат, но липсва в България. Годишна нужда - до 

20  болни. 
 

Темозоломид (алкилиращ химиотерапевтик): при лечение на агресивни 
кортикотропиноми, рефрактерни на хирургическо и лъчелечение. Лекарството се 
използва за лечение на малигнени мозъчни тумори. Болният следва да се насочи за 
продължаване на лечението към Онкологичен център. 

 
 
2. Лечение, насочено срещу надбъбречните жлези: инхибитори на 
стероидогенезата  

Обща характеристика: 
� Бърз ефект, високо ефективни и напълно обратимо действие. 
� Не може да се постигне трайно излекуване. 
� Представители: Ketoconazole, Aminogluthetimide  

� Проследяване ефекта от лечение: клинична картина и свободен уринен кортизол. 
� ЦЕЛ на лечение: нормализиране на свободния уринен кортизол. Ритъмът на 

кортизола не е задължително да се възстанови! 
 
А). Ketoconazole 
� Първоначално и основно използван като противогъбичково средство 
� Начин на действие: блокира ензимите:  20,22 desmolase (CYP11A1), 17 α 

hydroxylase-17,20 lyase (CYP17), 11β-hydroxylase (CYP11B1). 



� Дозировка: 2х200 mg до 3х400 mg (макс 1200-1600 mg) p.o. Продължителност - 
по преценка на лекуващия лекар. 

� Странични действия: 
� Хепатотоксичност: покачване на чернодробните ензими (в 5-10% от 

случаите) до фулминантен хепатит (1/15 000). Възможно покачване на 
ензимите до 2-3 пъти, обикновено преходно. Необходимо е стриктно 
проследяване на чернодробната функция! 

� Стомашно-чревни оплаквания 
� Сърбеж 
� Гинекомастия, хипогонадизъм 
� Инхибира 1-алфа хидроксилирането на  25(ОН)D – води до намаляване на 

нивата на 1,25(ОН)2D и калций. 
 
Б) Aminogluthetimide 
� Антиконвулсивно средство 
� Начин на действие: блокира ензимите: 20,22 desmolase (CYP11A1),  11β-

hydroxylase (CYP11B1). 
� Дозировка: 2х500 mg до 2х1000 mg (макс 2000 mg) p.o. Продължителност – по 

преценка на лекуващия лекар. 
� Странични действия: астения, обриви, хипотиреоидизъм, хемотологични 

отклонения, с времето – толеранс към медикамента. 
 
3. Лечение, насочено срещу надбъбречните жлези: Адренолитици – о,р’DDD  
� о,р’DDD (орто,пара’дихлоро-дифенил-дихлороетан) (Lysodren®, Mitotane ®) 
� Начин на действие: цитотоксичен ефект върху надбъбречно-коровите клетки: 

“химическа адренолектомия” + блокиране на стреоидогенезата: 20,22 desmolase 
(CYP11A1) и 11β-hydroxylase (CYP11B1). 

� Ефектът настъпва бавно 
� Дозировка: 3-4 g – max. 12 g. Продължителност – по преценка на лекуващия 

лекар. 
� Крайно необходим препарат, но липсва в България. Годишна нужда - до 20 

болни. 
� Липофилно вещество, натрупва се в мастната тъкан, дълъг полуживот, бавно 

настъпване на ефекта. Не винаги ефектът е траен. 
� Оценка на ефекта от лечение - свободен уринен кортизол и слюнчен кортизол. 
� о,р’DDD ускорява чернодробния метаболизъм на глюкокортикоидите – при 

настъване на хипокортицизъм  - необходими по-високи дози на заместващо 
лечение с кортикостероиди). 

� Странични ефекти: 
� Стомашно-чревни: гадене, безапетитие, повръщане 
� Чернодробно увреждане - холестаза 
� Неврологични: атаксия, депресия 
� Хиперхолестеролемия 
� Гинекомастия 
� Тератогенен ефект /2-5 години/ 

 
ІІ. Лечение на ектопичeн синдром на Кушинг 

1. Лечение, насочено срещу тумора: хирургично (метод на избор). 
2. Лечение, насочено срещу надбъбреците (в случай на неуспех от хирургичното 

лечение)  



� медикаментозно (обичайно: блокери на стероидогенезата или блокери на 
глюкокортикоидните рецептори, много рядко допаминови агонисти или 
соматостатинови аналози) – разгледани по-горе или 

� двустранна адреналектомия. 
 

ІІІ. Лечение на АКТХ-независима форма на СК: 
Метод на избор: оперативно лечение 
� Кортизол продуциращи аденоми: едностранна аденомектомия или при 
невъзможност адреналектомия ( по ендоскопски път или класическа лапаротомия). 
� Кортизол продуциращи карциноми – едностранна адреналектомия, при наличие на 
метастази - по възможност отрстраняване на метастазите по оперативен път (най-вече 
чернодробни). 
� АКТХ- независими микро- и макронодулерни хиперплазии – двустранна 
адреналектомия. 
Усложнения на оперативното лечение: тромбоемболични усложнения ( висок риск!); 
хематом  около бъбрека или оперативната рана, инфектиране на оперативната рана и 
др. Постоперативно съществува риск от хипокортицизъм – болните следва да се 
хоспитализират в специализирано ендокринологично отделение/клиника и след 
изследване да се започне системно заместващо лечение (глюкокортикоиди и 
минералокортикоиди при необходимост). При двустранна адреналекотмия 
заместващото лечение е до живот. При едностранна- до възстановяване на функцията 
на контралатералната жлеза. 
При надбъбречни карциноми освен оперативното лечение  се провежда и 
медикаментозно лечение с цел регресия на тумора и метастазите. 

� Резултати: 25-30 % регресия на тумора 
� При видимо тотално отстраняване на надбъбречния карцином 

приложението му  води до увеличаване на преживяемостта 2-3 пъти. 
� Първоетапно лекарствено средство: Митотан /Лизодрен/ самостоятелно 

или в комбинация с Кетоконазол – разгледани по-горе. 
При авансирали карциноми: химиотерапия: Етопозид, Доксорубицин, Цисплатин, 
самостоятелно или в комбинация с Митотан. Болният се насочва за провеждане на 
химиотерапията в Онкологичен център.  

 
Резултати от комплексното лечение на пациентите със синдром на Кушинг 
� Доказано персистиране на метаболитните отклонения на 5 г. след постигане на 

ремисия на заболяването 
� Персистиране на  психични и когнитивни промени. 
� Трайно влошено качество на живот. 
� Скелетни деформации от евентуални фрактури, влошаващи допълнително 

физическия и функционален капацитет на пациентите. 
 


