Postêpy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 1820
Opis przypadku
Case report

Zespó³ paranoidalny w przebiegu choroby Cushinga
Paranoid syndrome in the course of Cushings disease
MARCIN GÓRNIAK, JANUSZ RYBAKOWSKI
Z Kliniki Psychiatrii Doros³ych Akademii Medycznej w Poznaniu

STRESZCZENIE
Cel. Przedstawiono przypadek ostrego zespo³u paranoidalnego w przebiegu choroby Cushinga wywo³anej gruczolakiem przysadki.
Przypadek. 24-letnia pacjentka, po kilku miesi¹cach choroby Cushinga hospitalizowana z powodu ostrego zespo³u paranoidalnego. Leczona lekami obni¿aj¹cymi poziom kortyzolu oraz bez poprawy haloperidolem i flufenzyn¹, a nastêpnie klozapin¹
 z bardzo dobrym skutkiem. Po usuniêcia gruczolaka przysadki nie obserwowano nawrotu psychozy. W rodzinie pacjentki wystêpowa³y zarówno przypadki guzów przysadki, jak i zaburzeñ psychicznych.
Komentarz. Leczenie klozapin¹, po³¹czone z zabiegiem neurochirurgicznym mo¿e byæ skuteczne u osób z ostrym zespo³em paranoidalnym w przebiegu choroby Cushinga.
SUMMARY
Objective. A case is reported of an acute paranoid syndrome in the course of Cushings disease caused by hypophysial adenoma.
Case. A female patient aged 24, hospitalised for an acute paranoid syndrome after several months of Cushings syndrome. She was
treated with drugs lowering the cortisol level, and without improvement  with haloperidol and fluphenzine. Subsequent treatment with
clozapine was very effective. After resection of the hypophysial adenoma no relapse of the psychotic disorder was noted. In the patients
family there were cases of not only hypophysial adenoma, but also mental disorders.
Commentary. Clozapine treatment associated with neurosurgical intervention may be effective in patients with an acute paranoid
syndrome in the course of Cushings disease.
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W przebiegu choroby Cushinga obserwuje siê czêste wystêpowanie zaburzeñ psychicznych, najczêciej
depresji (6086%), zaburzeñ lêkowych (13%) oraz manii lub hipomanii (3%) [1]. Zespó³ paranoidalny wystêpuje rzadko i przedstawiany jest raczej w opisach
kazuistycznych.
Wp³yw podwy¿szonego poziomu kortyzolu (a tak¿e
innych glikokortykosteroidów) na wzmo¿enie aktywnoci uk³adu dopaminergicznego i  co siê z tym wi¹¿e
 wystêpowanie objawów psychotycznych, wykazywany by³ w wielu badaniach [2]. Stwierdzano te¿, ¿e
patologiczny wynik testu hamowania deksametazonem
prawie dwukrotnie czêciej wystêpowa³ wród pacjentów z depresj¹ z objawami psychotycznymi ni¿ bez
takich objawów [3]. Niektórzy autorzy donosz¹ o przypadkach nieskutecznoci neuroleptyków w terapii zespo³u paranoidalnego w przebiegu zespo³u Cushinga [4].
Na istotn¹ rolê zaburzeñ hormonalnych wskazuje skutecznoæ leków obni¿aj¹cych poziom glikokortykosteroidów (metyrapon, aminiglutetymid, ketokonazol, mifepryston) w eliminowaniu objawów psychotycznych
[5], korelacja miêdzy poziomem kortyzolu a nasileniem

objawów psychopatologicznych [6, 7], czy te¿ szybkie
ustêpowanie tych objawów po przeprowadzeniu leczenia chirurgicznego [5, 8].
OPIS PRZYPADKU
Chora lat 24, panna, posiada wykszta³cenie wy¿sze.
Rodzice i siostra chorej s¹ zdrowi. Brat matki by³ uzale¿niony od alkoholu i wielokrotnie leczony w orodkach odwykowych. Przejawia³ równie¿ zaburzenia urojeniowe o obrazie zespo³u Otella. Babka pacjentki od
strony matki zmar³a z powodu guza przysadki. Ciotka
ojca w wieku 74 lat pope³ni³a samobójstwo, wczeniej
by³a leczona psychiatrycznie, podejmowa³a te¿ próby
samobójcze. Wujek ojca przez kilkanacie lat by³ leczony psychiatrycznie, ale brak dok³adnych informacji
odnonie rozpoznania.
W lutym 2002 r. rodzice zauwa¿yli u pacjentki st³uszczenie karku, zaokr¹glenie twarzy i zmiany cery. W marcu dowiedzieli siê, ¿e na skórze brzucha chorej pojawi³
siê ró¿owy rozstêp i ¿e od stycznia nie miesi¹czkuje.
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Zmiany stopniowo nasila³y siê, natomiast nie towarzyszy³y im ¿adne zmiany w zachowaniu czy samopoczuciu psychicznym. Chora radzi³a sobie w pracy, mimo
licznych obowi¹zków, pomaga³a te¿ w domu rodziców.
Na pierwsze badanie u lekarza rodzinnego chora
zg³osi³a siê dopiero na pocz¹tku maja. Zlecono badania
dodatkowe. Korzystaj¹c z ksi¹¿ek siostry  lekarza stomatologa, chora zaczê³a podejrzewaæ u siebie zespó³
Cushinga, co wywo³a³o u niej spory niepokój, nie przekraczaj¹cy jednak, zdaniem rodziców, normalnych obaw
o zdrowie. Rozpoznanie to zosta³o potwierdzone przez
endokrynologa parê dni póniej. Zosta³a wtedy poinformowana o prawdopodobnie czekaj¹cej j¹ operacji.
Dwa dni póniej chora zaczê³a wypowiadaæ urojenia
dotycz¹ce miertelnej choroby, na któr¹ mia³a byæ chora:
twierdzi³a, ¿e ma AIDS, raka i ¿e wkrótce umrze. Wypowiada³a te¿ urojenia przeladowcze i ksobne: twierdzi³a,
¿e jest obserwowana, ¿e kto j¹ ledzi. Dzieñ przed przyjêciem do kliniki sta³a siê podejrzliwa wobec rodziców,
nastêpnie oskar¿y³a ich o to, ¿e chc¹ j¹ umierciæ, ¿e
fa³szuj¹ wyniki badañ lekarskich, aby przekonaæ j¹, ¿e
jest zdrowa. Twierdzi³a, ¿e rodzice i lekarze podtruwaj¹
j¹ Pavulonem. Uciek³a z domu. Bêd¹c na ulicy wzywa³a
pomocy, krzycz¹c, ¿e zaraz umrze. Domaga³a siê ksiêdza, który jedyny móg³ j¹ jeszcze ocaliæ. Twierdzi³a, ¿e
objawi³ jej siê Bóg, ¿e otrzymuje od niego znaki. By³a
jednoczenie przekonana, ¿e jest niemiertelna i próbowa³a to udowodniæ zaciskaj¹c na szyi rêce, próbuj¹c
udusiæ siê kablem telefonu, wê¿em prysznica.
Na pocz¹tku czerwca przywieziona przez pogotowie
ratunkowe do Izby Przyjêæ Katedry Psychiatrii AM
w Poznaniu. Badanie stanu psychicznego wykaza³o:
prawid³owo zorientowana auto- i allopsychicznie, wiadomoæ jasna; kontakt trudny, chwilami ograniczony do
treci psychotycznych; tok mylenia rozkojarzony, p³aczliwa, reakcje emocjonalne adekwatne do wypowiadanych treci, nastrój umiarkowanie obni¿ony, napêd nieznacznie zahamowany. Twierdzi³a, ¿e od jej leczenia
zale¿y, czy nast¹pi koniec wiata. S³ysza³ g³os Boga.
Czu³a siê przeladowana. Potwierdza³a zamiary samobójcze. W badaniu fizykalnym stwierdzano cechy zespo³u Cushinga: oty³oæ tu³owiow¹, bawoli kark, hirsutyzm, twarz ksie¿ycowat¹, t³ust¹ cerê, ró¿owe rozstêpy
na skórze brzucha, tachykardiê 120/min, os³abienie miêni. Postawiono rozpoznanie wstêpne: zespó³ paranoidalny w przebiegu zespo³u Cushinga.
Urojenia przeladowcze dotycz¹ce umiercania pacjentów Pavulonem zosta³y rozszerzone na personel Kliniki, co nasila³o niepokój pacjentki i prowadzi³o do licznych prób ucieczki z oddzia³u. By³a przekonana, ¿e jest
monitorowana za pomoc¹ systemu kamer umieszczonych w ka¿dym pomieszczeniu. W fazie szczytowego
nasilenia objawów psychotycznych b³aga³a o przewiezienie jej do Holandii, aby mo¿liwe by³o przeprowadzenie eutanazji. Ca³kowicie ow³adniêta urojeniami twierdzi³a, ¿e nigdy nie umrze, ¿e czeka j¹ tylko niekoñcz¹ce
siê cierpienie. Jej cia³o mia³o zostaæ poæwiartowane
i rozszarpane, a ona mimo to mia³a nadal ¿yæ i cierpieæ.

Pocz¹tkowo chora otrzymywa³a haloperidol w dawkach 3 × 3 mg, zwiêkszony nastêpnie do 448 mg, lorazepam 3 × 2,5 mg, w razie znacznego pobudzenia diazepam, 10 mg i.m. Zgodnie z zaleceniem endokrynologa
w³¹czono leczenie preparatami obni¿aj¹cymi poziom
kortyzolu (zbadany jeszcze przed przyjêciem do Kliniki
wynosi³ 638 mmol/l, przy normie do 165 mmol/l): aminoglutetymid 2×125 mg, po tygodniu 2×250 mg, oraz
ketokonazol 2×200 mg. Chora otrzymywa³a równie¿
preparat potasu i metoprolol 2×50 mg. Z powodu braku
poprawy po haloperidolu po 3 tygodniach zmieniono neuroleptyk na flufenazynê w dawce pocz¹tkowej
3 mg/die. Reakcja dysforyczna na lek, polidypsja, a nastêpnie objawy zatrucia wodnego (hiponatremia, zaburzenia orientacji w czasie, leniwa reakcja renic na wiat³o)
by³y przyczyn¹ szybkiej zmiany neuroleptyku na klozapinê. Lek podawano w dawkach wzrastaj¹cych stopniowo do 7575250 mg. Ju¿ po paru dniach zauwa¿alna
by³a poprawa stanu psychicznego: chora sta³a siê spokojniejsza, nie wymaga³a unieruchomienia, co wczeniej
mia³o miejsce parokrotnie, zaczê³a przejawiaæ czêciowy
krytycyzm wobec objawów choroby, nie przejawia³a
autoagresji. Pozwoli³o to na przekazanie chorej na oddzia³ endokrynologiczny po 18 dniach od rozpoczêcia
terapii klozapin¹.
Na oddziale endokrynologii w badaniu rezonansu
magnetycznego mózgu stwierdzono gruczolaka przysadki o rednicy ok. 5 mm i postawiono rozpoznanie
choroby Cushinga. Chora zosta³a zakwalifikowana do
leczenia operacyjnego. Zabieg wy³y¿eczkowania gruczolaka wykonano w Klinice Neurochirurgii w Poznaniu
z dojcia przezklinowego. W badaniu histopatologicznym rozpoznano gruczolaka zasadoch³onnego o Io wg
WHO. Chora po tygodniu zosta³a przekazana na oddzia³
endokrynologii, sk¹d po tygodniu zosta³a wypisana do
domu z zaleceniem pobierania hydrokortyzonu w dawce
30 mg/die oraz metoprololu w dawce 2 × 25 mg. Leczenie klozapin¹ (400 mg/dobê) przerwano po zabiegu
neurochirurgicznym nagle (bez wczeniejszej konsultacji psychiatrycznej) i nie doprowadzi³o to do nawrotu
objawów psychotycznych.
Od momentu wypisania z Kliniki Endokrynologii,
czyli ponad roku, chora jest pod opiek¹ przyklinicznej
poradni psychiatrycznej. Nie stwierdza siê u niej zaburzeñ
psychicznych. Nie przyjmuje leków psychotropowych.
KOMENTARZ
Z punktu widzenia lekarzapraktyka istotny jest fakt,
¿e zaburzenia psychiczne, w tym zespó³ paranoidalny
o cechach schizofrenii czy atypowa psychoza, mog¹
o miesi¹ce lub nawet lata wyprzedzaæ pe³noobjawowy zespó³ Cushinga [4, 6, 9, 10]. Zaburzenia mog¹ tak¿e, jak
w tym przypadku, rozwin¹æ siê nagle w ci¹gu 12 dni,
po trwaj¹cym parê miesiêcy okresie choroby z rozwiniêtymi typowymi objawami fizykalnymi. Na uwagê zas³uguje w³anie ten, co najmniej czteromiesiêczny okres od
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wyst¹pienia rozwiniêtych objawów choroby somatycznej do pojawienia siê objawów psychopatologicznych.
Narastanie objawów psychotycznych mia³o du¿¹ dynamikê, a ich treæ (leczenie Pavulonem) nawi¹zywa³a do
aktualnych wydarzeñ w kraju. Chora wykazywa³a dobr¹
i szybk¹ reakcjê na leczenie klozapin¹, natomiast brak
poprawy i powik³ania po stosowaniu neuroleptyków typowych (haloperidol, flufenazyna). Na kluczow¹ rolê
hiperkortyzolemii w patogenezie opisywanego zespo³u
paranoidalnego mo¿e wskazywaæ brak nawrotu objawów psychotycznych po nag³ym odstawieniu klozapiny po przeprowadzonym leczeniu neurochirurgicznym.
Jednoczesne stosowanie leków obni¿aj¹cych poziom
kortyzolu mog³o przyczyniæ siê do uzyskania poprawy,
aczkolwiek poziom tego hormonu znacznie przekracza³
normê w momencie uzyskania remisji. Na uwagê zas³uguje obci¹¿enie dziedziczne pacjentki zarówno guzem
przysadki, jak i zaburzeniami psychicznymi.
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