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Τίτλος: ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕ SYNACTHENE 

Αρχή 

Η έκκριση της Κορτιζόλης από τα επινεφρίδια ελέγχεται και ρυθμίζεται από την φλοιοεπινεφριδιοτρόπο ορμόνη 
(ACTH) που απελευθερώνεται από τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης. Η δοκιμασία αυτή αξιολογεί την ικανότητα του 
φλοιού των επινεφριδίων να παράγει Κορτιζόλη μετά από διέγερση με συνθετική ACTH (tetracosactide: Synacthen®).  

Ενδείξεις  

Η δοκιμασία αυτή γίνεται για τη διερεύνηση της φλοιοεπινεφριδιακής ανεπάρκειας, πρωτοπαθούς (νόσος Addison) ή 
δευτεροπαθούς. 

Αντενδείξεις 

Η δοκιμασία διέγερσης με συνθετική ACTH (Synacthen) δεν δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα εντός 2 εβδομάδων από τη 
χειρουργική επέμβαση της υπόφυσης. 

Παρενέργειες 

Υπάρχουν σπάνιες αναφορές αντιδράσεων υπερευαισθησίας στο Synacthen, ιδιαίτερα σε παιδιά με ιστορικό 
αλλεργικών διαταραχών. 

Προετοιμασία του ασθενούς  

Η μέγιστη τιμή της Κορτιζόλης μετά την διέγερση δεν επηρεάζεται από την ώρα και συνεπώς το τεστ αυτό μπορεί να 
γίνει οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Είναι προτιμότερο να γίνεται πρωινή ώρα ιδιαίτερα αν πρόκειται να μετρηθεί και 
εκτιμηθεί και η ACTH. Eφόσον ο ασθενής λαμβάνει ACTH, υδροκορτιζόνη ή άλλο στεροειδές θα πρέπει σταματήσει τη 
λήψη 24 ώρες πριν από τη δοκιμασία και να συνεχίσει μετά τη δοκιμασία (εκτός αν έχει δοθεί εντολή για το αντίθετο). 

Απαιτούμενος εξοπλισμός 

 Εξοπλισμός αιμοληψίας. Πεταλούδες αιμοληψίας, Σωληνάρια αιμοληψίας (plain tubes) για πήγμα. Σωληνάρια 
EDTA για ACTH. 

 1 φιαλίδιο Synacthene (SYNACTHENE®, 0,25 mg/1mL, solution injectable, Tetracosactide) 

Δοσολογία 

1 φιαλίδιο Synacthene 0,25 mg/1ml ή 250 μg/1ml χορηγούμενο ενδοφλέβια (IV). (High dose ACTH stimulation test).  

Διαδικασία 

1ο δείγμα (09:00 με 10:00): Φλεβοκέντηση με πεταλούδα αιμοληψίας και λήψη περίπου 5 cc αίματος. Αμέσως έγχυση 
1ml Synacthene (0,25 mg) μέσω της πεταλούδας και ακολούθως εισαγωγή περίπου 1-2 cc φυσιολογικού ορού (NaCl 
0,9%). Απαραίτητες εξετάσεις: Κορτιζόλη (ACTH, σωληνάριο σε πάγο, άμεση φυγοκέντρηση). 

2ο δείγμα: ακριβώς μισή ώρα (0,5 h, 30 min) μετά την έγχυση Synacthene. Εξετάσεις: Κορτιζόλη (ACTH, σωληνάριο σε 
πάγο, άμεση φυγοκέντρηση). 

3ο δείγμα (εφόσον ζητείται): ακριβώς μία (1 h, 60 min) ώρα μετά την έγχυση Synacthene. Εξετάσεις: Κορτιζόλη. 

Ερμηνεία αποτελεσμάτων 

 Βασικές τιμές Κορτιζόλης (Χρόνος 0) < 5 ng/mL (138 nmol/L) και ACTH> 100 pg/ ml είναι συνήθως διαγνωστικές 
της πρωτοπαθούς επινεφριδιακής ανεπάρκειας. 
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 Κανονική απόκριση στο τεστ και ισχυρή ένδειξη επαρκούς λειτουργίας του άξονα Υποθαλάμου-Υπόφυσης-

Επινεφριδίων θεωρείται α) μέγιστη τιμή κορτιζόλης μετά τη διέγερση > 21,7 ng/mL (600 nmol/L) και β) αύξηση σε 
σχέση με τον χρόνο 0: > 7,3 ng/mL (200 nmol/L). Η μέγιστη τιμή της Κορτιζόλης συνήθως επιτυγχάνεται στα 30 
min αλλά με τα ίδια κριτήρια αξιολογείται και αν επιτευχθεί στα 60 min.  [18]. 

Ευαισθησία και ειδικότητα 

Βλ. βιβλιογραφικές αναφορές 
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