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Gonadotropinooman kahdet kasvot
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Kuvaamme kaksi potilasta, joilla todettiin follikkelia stimuloivaa hormonia tuottava
aivolisäkkeen adenooma eli gonadotropinooma. Gonadotropinoomat ovat verraten harvinaisia aivolisäkkeen hyvänlaatuisia kasvaimia, jotka useimmiten ilmenevät paikallisoirein. Kasvaimen biologiset ominaisuudet voivat myös paljastaa kasvaimen. Toisessa
tapauksessa eturauhassyövän hormonihoito johti äkillisesti henkeä uhkaavaan tilaan ja
toisessa kasvaimen hormonintuotanto aiheutti munasarjojen hyperstimulaatiotilalle tyypilliset oireet.

A

ivolisäkkeen etulohkon erittämät hormonit säätelevät kasvua, sukupuolista erilaistumista, lisääntymistä ja monia keskeisiä
elintoimintoja. Aivolisäkkeen kasvaimet voivat
aiheuttaa paikallisoireita, tuottaa ylimäärin aivolisäkkeen hormoneja tai johtaa eriasteiseen aivolisäkkeen vajaatoimintaan. Etulohkon rauhassoluista lähtöisin olevat hyvänlaatuiset adenoomat ovat yleisin kasvaintyyppi, mutta myös
muita kasvaimia esiintyy aivolisäkkeen alueella.
Adenoomista kaksi kolmasosaa on hormonaalisesti aktiivisia, ja tällöin kyse on useimmiten
prolaktinoomasta (Thapar ym. 1995, Sane
2000). Kolmannes aivolisäkkeen adenoomista
on kliinisesti toimimattomia, mutta modernien
radioimmunologisten, immunohistokemiallisten
ja molekyylibiologisten tutkimusten perusteella
osa näistäkin kasvaimista tuottaa gonadotropiineja tai niiden alayksiköitä (Jameson ym. 1987).
Gonadotropiinit koostuvat kaikille glykoproteiinihormoneille yhteisestä alfaketjusta ja kummallekin hormonille spesifisestä beetaketjusta.
Luteinisoivaa hormonia (LH) erittävät adenoomat ovat hyvin harvinaisia, mutta follikkelia stimuloivaa hormonia (FSH) tuottavien adenoomien osuudeksi kaikista aivolisäkkeen adenoomista on arvioitu jopa 6–15 % (Klibanski ym.
1987, Thapar ym. 1995).
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Miehillä gonadotropiineja tuottavat adenoomat voivat aiheuttaa ennenaikaisen puberteetin
(Ambrosi ym. 1990) tai kivesten suurenemista
(Heseltine ym. 1989), mutta useimmiten ne ilmenevät paikallisoirein tai eriasteisena hypogonadismina. Naisilla potilaan ikä vaikuttaa oirekuvaan. Ennen menopaussia munasarjat reagoivat gonadotropiinipiiskaukseen, mutta menopaussin ohittaneilla naisilla gonadotropiinien liikatuotanto on kliinisesti merkityksetöntä.

Omat potilaat
P o t i l a s 1 on 75-vuotias mies, jota oli seurattu neljä
vuotta eturauhassyövän varhaisasteen vuoksi. Seurantakäynnillä tehdyssä luustokartoituksessa todettiin kertymiä,
ja seerumin prostataspesifisen antigeenin pitoisuus oli suurentunut. Potilaalle aloitettiin mieshormonieritystä lamaava hormonihoito pistämällä ihon alle 11,25 mg leuproreliiniasetaattia. Ensimmäisen pistoksen jälkeen samana iltana potilaalle ilmaantui äkillisesti päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia ja kaksoiskuvia. Seuraavan yön aikana
potilas menetti näkönsä. Seuraavana päivänä silmälääkärin tutkimuksessa molemmat yläluomet riippuivat ja mustuaiset olivat laajat ja valojäykät. Oikealla silmällä potilas
erotti sormien lukumäärän mutta vasemmalla silmällä hän
ei edes aistinut valoa. Potilas ohjattiin heti neurologiseen
konsultaatioon, ja samana päivänä tehdyssä aivolisäkkeen
magneettikuvauksessa todettiin näköhermojen ristiä voimakkaasti painava kookas kasvain (kuva 1). Potilaalle
aloitettiin suonensisäinen deksametasonihoito. Kahdeksan
tuntia deksametasonihoidon aloittamisen jälkeen seerumin
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Kuva 1. T1-painotteinen magneettikuva potilaan 1 aivolisäkkeestä koronaalileikkeenä (A) ja sagittaalileikkeenä (B). Kookas aivolisäkkeen adenooma (nuolet) kasvaa suprasellaarialueella ja painaa voimakkaasti näköhermoristiä. Sivukuvassa näkyy tuore verenvuoto harventuma-alueina (nuolet).
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Kuva 2. Emättimen kautta otetut ultraäänikuvat potilaan 2 munasarjoista. A) Kookkaat kystat munasarjoissa (nuolet). B) Kohdun
limakalvon paksuus on normaali.

kortisolipitoisuus oli 52 nmol/l (viitealue 150–650 nmol/l),
tyroksiinipitoisuus 60 nmol/l (60–160), prolaktiinipitoisuus 17,9 mU/l (50–300), testosteronipitoisuus 1,6 nmol/l
(10–38), LH-pitoisuus 1,6 IU/l (2–9) ja FSH-pitoisuus
25,4 mU/l (2–9). Deksametasonihoito ei korjannut näköä,
ja siksi potilaalle tehtiin kiireinen dekompressioleikkaus
kitaluun ontelon kautta. Kasvaimen poisto jäi osittaiseksi,
mutta näköhermojen dekompression aste katsottiin riittäväksi. Kasvaimen immunohistokemiallisessa tutkimuksessa suurin osa verenvuodon vaurioittamista soluista värjäytyi FSH:n vasta-aineella. Leikkauksen jälkeen potilaalle
kehittyi diabetes insipidus ja pysyvä hypokortisolismi, joihin aloitettiin korvaushoito. Näkö ei valitettavasti korjaantunut.
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P o t i l a s 2. 28-vuotias nainen hakeutui tutkimuksiin
kuukautiskierron häiriöiden ja alavatsakipujen vuoksi. Oireet ilmaantuivat potilaan lopetettua kuusi vuotta kestäneen ehkäisypillerien (gestodeenin ja etinyyliestradiolin yhdistelmä) käytön. Kuukautisvuodot muuttuivat epäsäännöllisiksi vuotojen välin ja keston pitkittyessä. Vatsakivut
paikantuivat alavatsaan ja lantion seutuun, ja ne olivat
voimakkaimmillaan ennen vuotoja. Kaikukuvauksessa munasarjat olivat kookkaat (oikean pituus 65 mm ja vasemman 45 mm) ja niissä oli useita kystia. Tähystysleikkauksessa toisessa sairaalassa poistettiin vasemmasta munasarjasta 4 cm:n läpimittainen kysta ja kuorittiin muutamia
pienempiä kystia. Johtavana laboratoriolöydöksenä oli
huomattava hyperestrogenismi (seerumin estradiolipitoi-
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Pohdinta
Potilaan 1 tapauksessa FSH:ta tuottanut gonadotropinooma ilmeni pituitaarisen apopleksian oirein (Sane 2000). Tila johtuu kookkaaseen, aiemmin toteamattomaan aivolisäkekasvaimeen ilmaantuvasta verenvuodosta ja nekroosista, jonka aiheuttaa äkillinen verisuonispasmi tai kasvaimen metabolian muutos (Rolih ja Ober 1993). Kaksoiskuvat ja yläluomen
riippuminen aiheutuvat silmän liikehermojen
vaurioitumisesta äkillisen verenvuodon ja turvotuksen laajentaessa kasvainta sinus cavernosuksiin. Pituitaarisen apopleksian tunnettuja riskitekijöitä ovat antikoagulanttihoito, diabetes,
raskaus ja aivolisäkekasvaimen sädehoito. Laukaisevana tekijänä voivat olla myös kaulavaltimoiden varjoainekuvaus, aivolisäkkeen toiminnan tutkimiseen käytetyt TRH- ja GnRH-kokeet tai bromokryptiinihoidon aloitus (Masago
ym. 1995).
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suus 1 900 pmol/l; viitealue follikulaarivaiheessa 80–300
pmol/l). Tutkimuksia jatkettiin toisessa sairaalassa potilaan muutettua. Emättimen kautta tehdyssä uusintakaikukuvauksessa munasarjat olivat edelleen kystisesti suurentuneet ja kohdun limakalvon paksuus oli 8,5 mm (kuva 2).
Seerumin estradiolipitoisuus oli 2 600 pmol/l, ja FSH-pitoisuus 8,1 IU/l oli siihen nähden epätarkoituksenmukaisen
suuri (viitealue follikulaarivaiheessa 4–12 IU/l). Seerumin
LH-pitoisuus oli 0,3 IU/l (viitealue 2–10 IU/l). Seerumin
vapaan tyroksiinin pienentyneen pitoisuuden (8.8 pmol/l,
viitealue 10–20 pmol/l) ja TRH-kokeessa havaitun kiihtyneen TSH-vasteen (6,5–48 mU/l) perusteella potilaalle aloitettiin tyroksiinihoito, mutta puolen vuoden kuluessa ei
havaittu vaikutusta potilaan oireisiin, seerumin estradiolipitoisuuteen tai munasarjojen rakenteeseen. TRH-koe uusittiin, ja siinä seerumin FSH:n, LH:n, vapaan alfa-alayksikön ja LH:n beeta-alayksikön pitoisuudet suurenivat
(Välimäki ym. 1999). Aivolisäkkeen seudun magneettikuvauksessa todettiin aivolisäkkeen kasvain (kuva 3). Kitaluun ontelon kautta tehdyssä leikkauksessa kasvain poistettiin täydellisesti, eikä kasvainta enää havaittu magneettikuvauksessa. Kasvain osoittautui adenoomaksi, ja sen immunohistokemiallisessa tutkimuksessa 20–30 % soluista
värjäytyi FSH:n vasta-aineella. Seerumin estradiolipitoisuus
normaalistui leikkauksen jälkeen, eivätkä gonadotropiinien
ja niiden alayksiköiden pitoisuudet enää suurentuneet
TRH-kokeessa. Potilaan alavatsakivut hävisivät, kuukautiskierto palautui normaaliksi, ja munasarjojen koko ja
rakenne todettiin kaikukuvauksessa normaaleiksi. Kaikukuvauksen ja seerumin progesteronipitoisuuden perusteella ovulaatio oli normaali.

Kuva 3. Sellan yläpuolelle ulottuva aivolisäkkeen adenooma
(nuolet) potilaan 1 T1-painotteisen magneettikuvauksen koronaalileikkeessä. Aivolisäkkeen varsi on oikealle vino.

Viime vuosina pituitaarista apopleksiaa on
kuvattu esiintyneen eturauhassyövän GnRHanalogihoidon aloittamisen jälkeen potilailla,
joilla on ollut diagnosoimaton aivolisäkkeen
adenooma (Ando ym. 1995, Chanson ja Schaison 1995, Morsi ym. 1996, Reznik ym. 1997).
Kolmessa tapauksessa kasvain on tuottanut
FSH:ta, ja Reznikin ym. kuvaamassa tapauksessa se tuotti myös LH:ta. Oma potilaamme mukaan luettuna kolmessa tapauksessa aiheuttajana on ollut leuproreliiniasetaatti, yhdessä gosereliini ja yhdessä triptoreliini. Pituitaarisen apopleksian oireet ovat kehittyneet jopa muutamassa minuutissa pistoksen jälkeen (Chanson ja
Schaison 1995) tai hitaammin runsaan viikon
kuluessa hoidon aloituksen jälkeen (Ando ym.
1995). Oman potilaamme pituitaarisen apopleksian oireet alkoivat noin 8–10 tunnin kuluttua pistoksesta. GnRH-analogit kiihdyttävät aivolisäkkeen ja gonadotropiinia tuottavan kasvaimen solumetaboliaa voimakkaammin kuin
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luonnon GnRH. Solumetabolian lisääntyminen
on luultavimmin johtanut kasvaimen turvotukseen, iskeemiseen vaurioon ja siitä aiheutuneeseen vuotoon.
GnRH-analogit stimuloivat aluksi aivolisäkkeen gonadotropiinintuotantoa, mikä johtaa
seerumin LH-pitoisuuden kasvuun 4–8 tunnin
kuluttua pistoksesta (Santen ym. 1986). Seerumin testosteronipitoisuus suurenee 2–3 vuorokauden kuluttua. Gonadotropiinintuotannon
jatkuva stimulaatio johtaa kuitenkin viikon kuluessa gonadotropiinin erityksen vähentymiseen
(desensitisaatio), minkä seurauksena saavutetaan hoitotavoitteena oleva kivesten testosteronintuotannon lamaantuminen. Hoidon alkuun
liittyvä stimuloiva vaikutus voi aiheuttaa eturauhassyövän »lehahduksen», ja siksi hoitoon
suositellaan liitettäväksi antiandrogeeni kahden
viikon ajaksi (Suomen urologiyhdistys ry 1999).
Yhdessä julkaistuista tapauksista potilas oli saanut kuukauden ajan antiandrogeenihoitoa ennen GnRH-analogipistosta (Chanson ja Schaison 1995). GnRH-analogihoito suurentaa aluksi seerumin testosteronipitoisuutta, jos kasvain
tuottaa LH:ta kuten Reznikin ym. (1997) julkaisemassa tapauksessa. FSH:ta tuottavissa
adenoomissa seerumin testosteronipitoisuus on
jo alun perin pienentynyt, eikä GnRH-analogin
anto suurenna sitä.
Pituitaarisen apopleksian ensihoitona on suonensisäinen deksametasonihoito (Maccagnan ym.
1995). Kiireinen dekompressioleikkaus on aina
aiheellinen, jos potilaan näkö on heikentynyt tai
hänellä todetaan näkökenttäpuutos. Silmälihasten liikehermojen halvaukset korjaantuvat usein
alkuvaiheen steroidihoidolla, eivätkä ne ole sellaisenaan kiireellisen dekompression aihe.
Pituitaarisen apopleksian ennuste on useimmiten hyvä. Kaksoiskuvat häviävät lähes aina,
ja näkökyky korjaantuu, mutta aivolisäkkeen
vajaatoiminta voi jäädä pysyväksi. Oman potilaamme pysyvä näönmenetys on luultavasti johtunut näköhermon verenkierron vauriosta.
Tässä kuvatut ja muut julkaistut tapaukset herättävät kysymyksen, onko aivolisäkekasvaimen
mahdollisuus otettava huomioon aloitettaessa
GnRH-analogihoitoa eturauhassyöpää sairastavalle. Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpäGonadotropinooman kahdet kasvot

tauti ja siihen arvioidaan sairastuvan vuosittain
noin 3 000 miestä. Osa potilaista ohjautuu endokriiniseen hoitoon. Erikokoisia aivolisäkkeen
adenoomia todetaan ruumiinavauksessa 6–
20 %:lla vainajista. Aivolisäkekasvaimia esiintyy
kaikenikäisillä, mutta gonadotropiinia tuottavat
kasvaimet ovat varsin harvinaisia. Aivolisäkkeen
kuvantaminen ennen GnRH-hoidon aloittamista
ei siksi ole perusteltua. Sen sijaan seerumin testosteronipitoisuuden määrittäminen ennen hoidon aloitusta on suositeltavaa. Seerumin pieni
testosteronipitoisuus olisi oman potilaamme tapauksessa todennäköisesti johtanut aivolisäkekasvaimen jäljille ja luultavasti myös kyseenalaistanut GnRH-analogihoidon tarpeellisuuden.
Potilaan 2 tapauksessa FSH:n liikaeritys johti
munasarjojen monirakkulaiseen suurenemiseen
samaan tapaan kuin indusoitaessa raskautta
gonadotropiinihoitojen avulla. Kystat olivat
kookkaita ja kaikukuvauslöydös erosi huomattavasti munasarjojen monirakkulataudin yhteydessä todettavista pienistä kapselinalaisista kystista. Myöskään seerumin pieni LH-pitoisuus ei
sopinut monirakkulatautiin. Potilaan seerumin
estradiolipitoisuus oli hyvin suuri, ja tällaisissa
tapauksissa on perusteltua epäillä munasarjojen
estrogeenia tuottavaa granuloosasolukasvainta.
Estrogeenia tuottavien kasvainten yhteydessä
seerumin gonadotropiinipitoisuudet ovat kuitenkin pienet, joten potilaallamme todettu seerumin suuri FSH-pitoisuus ei sopinut tähän vaihtoehtoon. Estrogeenia tuottavien kasvainten
hormonintuotanto voi kuitenkin olla sen verran
vähäistä tai vaihtelevaa, ettei gonadotropiinien
eritys aina ole selvästi heikentynyt. Tähystysleikkauksen perusteella voitiin munasarjojen
kasvain sulkea pois. Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä on kuvattu myös vaikean primaarisen hypotyreoosin yhteydessä (Hansen ym.
1997), mutta omalla potilaallamme hypotyreoosi ei ollut niin vaikea, että se olisi aiheuttanut
tämänasteista munasarjojen hyperstimulaatiota.
Kirjallisuudessa on ennen omaa tapaustamme (Välimäki ym. 1999) kuvattu kaksi fertiiliikäistä naista, joilla todettiin FSH:ta tuottava
aivolisäkkeen adenooma (Djerassi ym. 1995,
Christen-Maitre ym. 1998), ja myöhemmin on
julkaistu vielä neljäskin tapaus (Catargi ym.
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1999). Kaikilla potilailla todettiin munasarjojen
hyperstimulaatiotila ja huomattavan suuri seerumin estradiolipitoisuus. Yksi potilaista oli ennätetty leikata kahdesti aivolisäkekasvaimen
vuoksi ennen kasvaimen luonteen selviämistä
(Djerassi ym. 1995). Kahdessa muussa tapauksessa diagnoosi oli tehty ennen leikkausta. Djerassin ym. (1995) ja Christen-Maitren ym.
(1998) julkaisemissa tapauksissa kohdun limakalvo oli hyperplastinen. Oman potilaamme endometriumin normaali paksuus johtui todennäköisesti hänen saamastaan syklisestä progestiinihoidosta, joka aiheutti tyhjenemisvuotoja.
Seerumin FSH-pitoisuus on jokaisessa tapauksessa ollut suuri suhteessa estradiolipitoisuuteen.
Omalla potilaallamme todettiin FSH:n, LH:n
vapaan alfa-alayksikön ja LH:n beeta-alayksikön suureneminen TRH-kokeessa, mikä osoittaa kasvaimen ilmentäneen solukalvollaan
TRH-reseptoreita. TRH-koe soveltuukin hyvin
sen tutkimiseen, miten näennäisesti toimimattomat adenoomat erittävät gonadotropiineja ja
niiden alayksiköitä.
Kliinisesti toimivan, FSH:ta tuottavan gonadotropinooman ilmaantuminen fertiili-ikäiselle naiselle on perin harvinaista, mutta tämä
mahdollisuus on otettava huomioon munasarjojen hyperstimulaatiotilan erotusdiagnostiikassa, kun potilas ei ole saanut ovulaationinduktiohoitoa. Tärkein diagnostinen vihje ovat hyperestrogenismin aikana todettu seerumin suuri
FSH-pitoisuus ja samanaikainen pieni LH-pitoisuus. Tila ja siitä aiheutuvat oireet ovat hoidettavissa leikkauksella kuten oman potilaamme
tapauksessa.
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