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STRESZCZENIE/ABSTRACT

Endogenny zespół Cushinga u dzieci i młodzieży spowodowany chorobą nadnerczy stanowi tylko 15–20% przypad-
ków endogennej hiperkortyzolemii. Rzadkość występowania, powolne narastanie objawów i różna manifestacja kli-
niczna utrudniają diagnostykę i wydłużają czas ustalenia rozpoznania. Przedstawiamy przypadek 17-letniej pacjentki 
z endogenną hiperkortyzolemią, u której wczesnym i dominującym objawem były zaburzenia lękowo-depresyjne. Od 
ujawnienia się choroby do postawienia rozpoznania upłynęło około 3 lat. W tym czasie była nieskutecznie leczona 
lekiem antydepresyjnym. W momencie rozpoczęcia diagnostyki endokrynologicznej stwierdzono pełny obraz zespołu 
Cushinga z powikłaniami w postaci cukrzycy i osteopenii. U pacjentki rozpoznano pierwotną pigmentową chorobę 
guzkową nadnerczy (PPNAD). Wykonano dwuetapową, całkowitą adrenalektomię, co doprowadziło do ustąpienia  
u niej wszystkich objawów zespołu Cushinga, w tym także zaburzeń psychicznych. Endokrynol. Ped. 13/2014;1(46):55-60.

Endogenous Cushing’s syndrome in children and adolescents as a result of adrenal glands disease happens in only 
15–20% of cases of endogenous hypercortisolism. Rarity of the disease, the slow progress of symptoms and variable 
clinical manifestation usually delays the diagnosis. We present a case of 17-year-old girl with endogenous hypercorti-
solism, in whome the early and predominant symptoms were anxiety-depressive disorders. From the onset of disease to 
the final diagnosis passed about three years. During this time the patient was treated ineffectively with antidepressant 
drug. At the begining of endocrinological investigations typical clinical and biochemical findings of Cushing’s syn-
drome were revealed with complications of hypercortisolism: diabetes and osteopenia. In a patient primary pigmented 
nodular adrenocortical disease (PPNAD) was diagnosed. Two-step, total adrenalectomy was performed, which led to 
withdrawal of all symptoms of Cushing’s syndrome, including psychiatric disorders. Pediatr. Endocrinol. 13/2014;1(46):55-60.
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Wstęp

Objawy hiperkortyzolemii u dzieci i młodzie-
ży są najczęściej wynikiem jatrogennego zespołu 
Cushinga, rozwijającego się w trakcie przewlekłej 
sterydoterapii chorób hematologicznych, reumato-
logicznych czy nefrologicznych. Przyczyną endo-
gennej hiperkortyzolemii w okresie rozwojowym 
jest w większości (80–85%) ACTH - zależny ze-
spół Cushinga wywołany gruczolakiem lub rakiem 
przysadki, albo innym guzem ektopowo wydziela-
jącym ACTH/CRH [1]. Spośród ACTH-niezależ-
nych zespołów większość przypadków stanowią 
raki lub gruczolaki jednego z nadnerczy. Około 
jeden procent endogennej hiperkortyzolemii jest 
następstwem obustronnej patologii nadnerczy  
w postaci mikro- lub makroguzkowego przerostu 
nadnerczy [1].

Niezależnie od przyczyny, objawy hiperkortyzo-
lemii u dzieci zależą od stężenia kortyzolu, czasu 
trwania hiperkortyzolemii oraz okresu rozwojowe-
go, w którym występuje. Do obrazu klinicznego 
należą: charakterystyczna zmiana sylwetki ciała, 
zmiany skórne, nadciśnienie tętnicze, osłabienie 
siły mięśniowej i zmniejszenie wydolności fizycz-
nej, osteoporoza, zwolnienie lub zahamowanie 
tempa wzrastania, zaburzenia czynności gonad. Do 
rzadziej opisywanych objawów u dzieci należą za-
burzenia psychiczne.

 
Opis przypadku

17-letnia pacjentka została skierowana do kliniki 
endokrynologii z powodu nadciśnienia tętniczego, 
z podejrzeniem hormonalnego podłoża zaburzenia. 
Podejrzenie wysunięto w trakcie diagnostyki nad-
ciśnienia w klinice nefrologii, gdzie wykluczono 
przyczyny nerkowe i naczyniowo-nerkowe, ale 
stwierdzono zwiększone wydalanie 17-hydrok-
systeroidów w moczu. 

W wywiadzie stwierdzono, że pierwsze obja-
wy pojawiły się u dziewczynki w 14 roku życia. 
Był to szybki przyrost masy ciała, pojawiły się 
bóle głowy i nasilony trądzik. W ciągu kolejnych 
trzech lat dołączyły się zaburzenia snu, obniżenie 
nastroju, stany lękowe i nadciśnienie tętnicze. Z po-
wodu narastających trudności w nauce dziewczyn-
ka dwukrotnie zmieniała szkołę. W wieku 16 lat  
u pacjentki rozpoznano zespół zaburzeń lękowo- 
-depresyjnych i rozpoczęto leczenie sertraliną. Już  
w trakcie leczenia przeciwdepresyjnego dziewczyn-
ka była diagnozowana na oddziale neurologicznym  

z powodu silnych bólów głowy. Rozpoznano na-
pięciowe bóle głowy. W tym czasie jako kolejne 
zaburzenia dołączyły się: wtórny brak miesiączki, 
znaczne pogorszenie wydolności fizycznej, bóle 
kostne, utrzymywało się nadciśnienie tętnicze.  
W badaniu przedmiotowym zwracały uwagę typo-
we objawy zespołu Cushinga: otyłość z charakte-
rystycznym rozmieszczeniem tkanki tłuszczowej  
w obrębie twarzy, karku i brzucha, plethora, sze-
rokie, czerwone rozstępy pod pachami i na skórze 
brzucha (ryc. 1), nasilony trądzik, hirsutyzm, wyle-
wy podskórne, zaniki mięśni pośladkowych, ciśnie-
nie tętnicze 120–150/80–95 mmHg.

Ryc. 1. Charakterystyczne czerwone rozstępy skórne 
Fig. 1. Characteristic red stiaes

W badaniach dodatkowych stwierdzono: niepra-
widłowy dobowy profil kortyzolu – w postaci utrzy-
mywania się stężeń nieznacznie powyżej porannej 
normy, przy niskim (w stosunku do kortyzolu) stę-
żeniu ACTH – 5,3 pg/ml, podwyższone stężenie te-
stosteronu we krwi – 1,0 ng/ml (norma: 0,15–0,38 
ng/ml) i prawidłową wartość DHEA-S – 0,68 μg/dl. 

W krótkim teście z deksametazonem nie uzyska-
no hamowania wydzielania kortyzolu, a w trakcie 
długiego testu z deksametazonem wydalanie wolne-
go kortyzolu wzrosło, osiągając najwyższą wartość 
po dwu dobach stosowania dużej dawki. W profilu 
steroidowym moczu stwierdzono znacznie podwyż-
szone wydalanie metabolitów i prekursorów kor-
tyzolu oraz wzrost wydalania metabolitów DOC,  
z prawidłową aktywnością 11-beta HSD1. Wynik 
testu doustnego obciążenia glukozą spełniał kry-
teria rozpoznania cukrzycy (maksymalna glikemia 
253 mg/dl), przy czym stężenie hemoglobiny gli-
kowanej pozostawało w granicach normy. Badanie 
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racji zastosowano substytucję hormonalną: Hyd-
rocortison i Cortineff. Obserwowano dość szybkie 
ustępowanie objawów zespołu Cushinga, jedynie 
objawy depresji utrzymywały się u pacjentki jesz-
cze kilka miesięcy. 

Dyskusja

Endogenny zespół Cushinga u dzieci i młodzie-
ży występuje bardzo rzadko [2]. Często, zwłaszcza 
w początkowym okresie choroby, stwarza duże 
trudności diagnostyczne. Najbardziej typowa dla 
zespołu Cushinga u dzieci jest triada objawów: 
zahamowanie wzrastania, charakterystyczna oty-
łość i zaburzenia psychiczne w postaci zespołów 
lękowo-depresyjnych [2,3]. Zaburzenia psychiczne 
występują z różną częstością (23-86%) i z reguły 
pojawiają się jako jeden z późniejszych objawów 
[2,4,5]. Zespoły lękowo-depresyjne i inne objawy 
psychiatryczne zależne od hiperkortyzolemii wy-
stępują częściej u dorosłych, u dzieci opisywane są 
rzadziej [4]. Manifestacja zaburzeń psychicznych 
zależy od nasilenia hiperkortyzolemii, a nie od jej 
przyczyny [5]. Podobne zaburzenia obserwuje się 
zarówno w przebiegu hipekortyzolemii endogennej, 
jak i w trakcie sterydoterapii [5,6]. U opisywanej 
pacjentki nie zaobserwowano podstawowego ob-
jawu triady w postaci zahamowania wzrastania, 
ponieważ choroba zaczęła rozwijać się po zakoń-
czeniu skoku wzrostowego. Pierwszymi objawami 
były otyłość i zaburzenia psychiczne, które zdo-
minowały obraz choroby od początku jej trwania. 

densytometryczne kości (DXA) wykazało uogól-
nioną osteopenię (-3,1 Z-score) (ryc. 2). 

W ramach obrazowej diagnostyki nadnerczy 
wykonano tomografię komputerową (TK), bada-
nie rezonansu magnetycznego (MR) oraz scynty-
grafię z cholesterolem (SC) znakowanym jodem 
(131I –Norchol). Stwierdzono: TK – nadnercza bez 
patologicznych zmian, o densyjności 20–25 JH, 
wzmacniającej się do 74–80 JH po podaniu środka 
kontrastowego; MR – wielkość i kształt nadnerczy 
prawidłowe, bez zmian ogniskowych; SC – syme-
tryczne gromadzenie znacznika w okolicy odpowia-
dającej położeniu nadnerczy. 

ACTH - niezależna hiperkortyzolemia, paradok-
salny wzrost stężenia kortyzolu w teście z deksameta-
zonem oraz brak zmian ogniskowych w nadnerczach 
sugerowały rozpoznanie pierwotnej pigmentowej 
choroby guzkowej nadnerczy (ang. primary pigmen-
ted nodular adrenal disease, PPNAD). 

Podjęto decyzję o wykonaniu laparoskopo-
wej adrenalektomii. W pierwszym etapie usunięto 
lewe nadnercze. Obraz makroskopowy był typowy 
dla PPNAD: nadnercze nieznacznie powiększo-
ne z licznymi drobnymi guzkami o zabarwieniu 
brunatnym. Rozpoznanie potwierdzono badaniem 
histopatologicznym. Opisano obecność licznych, 
małych (średnica od 2 do 6 mm) guzków w korze 
nadnercza, złożonych z dużych komórek kwaso-
chłonnych. W części z nich widoczny był brązowy 
barwnik – lipofuscyna (ryc. 3). 

Po potwierdzeniu PPNAD zakwalifikowano pa-
cjentkę do usunięcia drugiego nadnercza. Po ope-

Ryc. 3. Obraz histopatologiczny usuniętego nadnercza
Fig. 3. The histopathological picture of removed adrenal 
gland

Ryc. 2. Badanie densytometryczne całego szkieletu metodą 
DXA
Fig. 2. Densytometry of the whole skeleton (DXA)
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Wdrożone leczenie antydepresyjne nie doprowadzi-
ło jednak do poprawy stanu. Fakt ten powinien na-
sunąć podejrzenie organicznego podłoża zaburzeń. 
Brak skuteczności leczenia antydepresyjnego jest 
typowym zjawiskiem w zespołach depresyjnych 
spowodowanych hiperkortyzolemią [3,5,7]. 

U naszej pacjentki ustalono właściwe rozpo-
znanie dopiero po trzech latach od ujawnienia się 
choroby. Takie opóźnienie jest częstym zjawiskiem, 
według danych z piśmiennictwa w endogennym 
zespole Cushinga rozpoznanie zwykle jest opóź-
nione o 2–3 lata w stosunku do czasu wystąpienia 
pierwszych objawów [2,5,7,8]. U opisanej pacjentki 
część objawów, jak bóle głowy i nadciśnienie tęt-
nicze, przez długi czas uznawano za psychogenne,  
a narastającą otyłość i wtórny brak miesiączki wią-
zano z wpływem leków antydepresyjnych. 

Pierwotna pigmentowa choroba guzkowa nad-
nerczy (ang. primary pigmented nodular adrenal 
disease, PPNAD) jest bardzo rzadką przyczyną 
zespołu Cushinga u dzieci: łącznie z ACTH-nie-
zależnym makroguzkowym przerostem nadnerczy 
stanowi 1% wszystkich przypadków endogennej 
hiperkortyzolemii [1]. Objawy kliniczne PPNAD 
są skutkiem autonomicznego wydzielania kortyzo-
lu przez zmienione guzkowo nadnercza. Zwykle są 
to klasyczne objawy zespołu Cushinga, ale rozpo-
znanie może być utrudnione z powodu cyklicznego 
występowania hiperkortyzolemii i powolnego prze-
biegu klinicznego [7,9]. Choroba rozpoznawana 
jest najczęściej u młodych dorosłych i w wieku mło-
dzieńczym. Pojedyncze przypadki opisano u dzieci 
poniżej 10 roku życia [10]. W połowie przypadków 
PPNAD jest składową zespołu Carneya, choroby 
występującej rodzinnie, o autosomalnie dominują-
cym dziedziczeniu. Za PPNAD najczęściej odpo-
wiedzialna jest mutacja podjednostki regulatorowej 
R1 alfa kinazy proteinowej A (PRKAR1A) [11,12]. 

Kinaza proteinowa A (PKA) jest heterotetra-
merem, który składa się z dwóch dimerów zbu-
dowanych z podjednostek regulatorowych i pod-
jednostek katalitycznych. Przyłączenie cAMP do 
podjednostki regulatorowej wywołuje dysocjację 
tetrameru i uwolnienie podjednostki katalitycznej, 
która fosforyluje białka w procesie transdukcji sy-
gnału wewnątrzkomórkowego [12]. Mutacja genu 
podjednostki regulatorowej R1 alfa (PRKAR1A) 
uniemożliwia utworzenie tetrameru z podjednost-
ką katalityczną, co powoduje zwiększoną dostęp-
ność wolnej podjednostki katalitycznej w komórce  
i umożliwia zwiększoną fosforylację białek bez in-
dukcji sygnału [12]. 

Gen (PRKAR1A) jest położony na chromosomie 
17q22-24. Podobny do PPNAD zespół chorobowy 
opisano także przy mutacjach genu fosfodiesterazy 
11A (2p16) i fosfodiesterazy 8, które zazwyczaj po-
wodują przerost mikroguzkowy bez zmian pigmen-
towych [13–15]. 

PPNAD jest łagodną histologicznie formą guz-
kowego przerostu kory nadnerczy. Guzki nie prze-
kraczają 10 mm średnicy, a zmiany dotyczą obu 
nadnerczy. Makroskopowo gruczoł ma prawidłową 
wielkość i nierówną powierzchnię z widocznymi 
pod torebką drobnymi, hiperpigmentowanymi guz-
kami (wygląd „indyczego jaja”) [1,2]. W badaniu 
mikroskopowym w korze nadnerczy stwierdzane 
są guzki złożone z dużych, kwasochłonnych komó-
rek, z których część zawiera brunatny barwnik – li-
pofuscynę [1,2] . 

U chorych z PPNAD charakterystyczny jest 
wzrost wydzielania kortyzolu w długim teście z dek-
sametazonem. Zjawisko to tłumaczy się obecnością 
receptora glikokortykoidowego w komórkach guz-
ków. Stwierdzono że deksametazon paradoksalnie 
stymuluje wydzielanie kortyzolu za pośrednictwem 
receptora glikokortykoidowego poprzez działanie 
na podjednostkę katalityczną kinazy proteinowej 
(PKA). Ponadto istnieje prawdopodobnie niegeno-
mowy mechanizm, niezależny od receptora gliko-
kortykoidowego, aktywujący bezpośrednio podjed-
nostkę katalityczną PKA przez oddziaływanie typu 
białko/białko [12]. 

Paradoksalny wzrost wydzielania kortyzolu po 
deksametazonie jest traktowany jako objaw silnie 
sugerujący PPNAD, ale nie patognomoniczny. Wy-
stępuje u 69% pacjentów z PPNAD [9], ale może 
być obecny także u pacjentów z pojedynczymi gu-
zami nadnerczy, jeżeli w komórkach guza jest obec-
na mutacja somatyczna PRKAR1A [9].

Leczeniem z wyboru w PPNAD jest usunięcie 
obu nadnerczy i następująca po nim substytucja hor-
monalna. Zabiegi oszczędzające nie są zalecanym 
postępowaniem. W przypadkach usunięcia jednego 
nadnercza lub wykonania subtotalnej adrenalekto-
mii przetrwanie objawów lub nawrót choroby opi-
sywano u wszystkich chorych [2,7,15,16]. Ponadto 
w PPNAD zachowana tkanka nadnerczowa działa 
autonomicznie, co pociąga za sobą ryzyko prze-
łomów nadnerczowych [1,2,15,16]. Usunięcie nad-
nerczy powinno być dwuetapowe, aby umożliwić 
ostateczną weryfikację rozpoznania przed całkowi-
tą adrenalektomią.
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Podsumowanie

Endogenny zespół Cushinga w wieku rozwo-
jowym jest bardzo rzadkim zaburzeniem i ma róż-
norodną manifestację kliniczną. U naszej pacjentki  
w obrazie choroby dominował zespół lękowo-depre-

syjny, ale od początku towarzyszyły mu także inne 
objawy charakterystyczne dla hiperkortyzolemii. Brak 
skuteczności leczenia antydepresyjnego powinien być 
sygnałem, że współistniejące objawy nie są wtórne do 
zaburzeń psychicznych, ale współtworzą logiczną ca-
łość jako pochodne hiperkortyzolemii. 
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