
FISIOPATOLOGIA DEL SISTEMA ENDOCRINO!
FUNCIONS DEL SISTEMA ENDOCRI!
• Creixament i desenvolupament!
• Reproducció!
• Manteniment del medi intern!
• Compost per hormones que son --> missatges quimics!
• Segregades en petites quantitats per el teixit glandular especialitzat!
• Son vertide directament al torrent circulatori. La seva acció es a 

distancia!
• Actua sobre cèl·lules precises produin efectes especifics!
• S'eliminen per el fetge i ronyons!!
CAUSES!

• Modificaciô del tamany de les glandules!
• Modificació de l'activitat hormonal: hiperfunció, hipofunció!
• No son excluyentes!!

1. FISIOPATOLOGIA DEL HIPOTALAM HIPOFISIS!
• Adenohipofisi:  és una glàndula exocrina, format pel lòbul anterior de la hipòfisi. La hipòfisi anterior 

regula diversos processos fisiològics com l'estrès, el creixement i reproducció.Les funcions de 
regulació s'aconsegueix a través de la secreció de diverses hormones peptídiques que actuen en 
òrgans com la glàndula suprarenal, fetge, os, glàndula tiroide, i les gònades. La hipòfisi anterior 
està regulada per l'hipotàlem i per la retroalimentació negativa d'aquests òrgans.!

• Neurohipofisi: La neurohipòfisi constitueix el lòbul posterior de la glàndula pituïtària (hipòfisi). A 
neurohipòfisi no és en realitat una glàndula secretora ja que es limita a emmagatzemar els 
productes de secreció de l'hipotàlem. En efecte, els axoplasmas de les neurones dels nuclis 
hipotalàmics supraóptico i paraventricular secretan l'ADH i l'oxitocina respectivament, que 
s'emmagatzemen en les vesícules dels axones que d'ell arriben a la neurohipòfisi;!

• GH: L'hormona del creixement o somatotropina (GH, HC o STH) sigla s'entén un conjunt 
d'isoformes secretades gairebé exclusivament per l'adenohipòfisi.!

• Prolactina: La prolactina és una hormona peptídica principalment associada amb la lactància. En la 
lactància materna, el fet de xuclar el mugró del pit estimula la producció de prolactina, que omple el 
pit amb la llet a través d'un procés anomenat lactogènesi, en preparació pel proper àpat. 
L'oxitocina, una altra hormona, també s'allibera, el que provoca la baixada de llet.!!

EXPLORACIÓ:!
ESTUDIS ANATÓMICS!

• La tomografia computada(TC) i l resonancia magnetica son les proves que més informació que 
ens aporten sobre la extensió de mases hipofisaries!!

PROVES FUNCIONALS!
GH!

!!
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TEIXIT GLANDULAR

• Hipotalam!
• Hipofisis!
• Tiroide- paratiroides!
• Glandules suprarenal!
• Ovaris!
• Testicles

HIPERPRODUCCIÓ HIPOFUNCIÓ

Prova de tolerancia oral de glucosa: !
- Dejú!
- Administració per V.O de 100gr de 

glucosa!
- Determinació de concentració sèrica a 

60,80 i 120!
- Valor minim superior a 0,3 microgr/ l te 

que considerarse patologic

Hipoglucemia insulina!
  - Valor anormal si la elevaació de la GH 
es menor a 3 microgr/l!



PROLACTINA!
- Mesura de prolactina sèrica per el mati!
- Evitar abans de la determinació el estres i la manipulacion del mugró!!

VASOPRENSINA!
- La medició directe de la ADH es completa i les mostres tene que manegar-se cuidadosament!
- Per això, la seva exploració sol fer-se mitjançant els efectes de la retenció exesiva o deficient 

d'aigua!
- Proves de deshidratació!

Determina l'osmolaritat urinaria basal!
Sometre a deprivació hidrica!
En secrecions normals la secrecció de ADH, farà augmentar la osmolaritat!

- Prova de perfusió amb suero salí hipertonic: efectes similar a lo anterior!!!
OXITOCINA: te escas interes fisiopatologic!!
SINDROMES!

AUGMENT TAMANY GLANDULAR!
SINDROME DE MASSA HIPOFISARIA!
CAUSA!

• Augment del tamany de la hipòfisis per hiperplasia o neoplasia, donan lloc a una compresió de 
les estructures proximes !

• !
MANIFESTACIONS!

• Cefalees !
• Deteriorament del camp visual ( cuadrantanopsia)!
• Lesió hipotalamica ( per expansió)!

Diabetes insipida!
Alteració del control de temperatura!
Alteracio de la gana!

• Alteració dels pars craneals(III)!!
HIPERFUNCIÓ HORMONAL!!

!!
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CAUSA MANIFESTACIONS

GH Més freqüent és la hipersecreció per 
tumors hipofisaris ( adenomes )

- Gigantisme (joves )!
- Acromegàlia ( adult) : Creixement exagerat dels 
ossos del crani , mandíbula , mans i peus . Així 
com visceromegàlies i augment de teixits tous 

PROLACTINA -Fàrmacs antidopaminèrgics !
-Lesions de la tija hipofisari !
-Lesions primàries de la hipòfisi !
-Alteració de l'eliminació de prolactina 
(insuficiència renal crònica) 

- Galactorrea (secreció inadequada de llet pel 
mugró) !
- Hipogonadismo (es manifesta per disminució de 
la libido)

VASOPRENSINA -Lesions properes als nuclis secretors D' 
ADH !
-Alguns fàrmacs com els antidepressius !
-Neoplàsies

- Retenció excessiva d'aigua !
- Hiponatrèmia !
- Concentració urinària de Na elevada



HIPOFUNCIÓ HORMONAL!
PANHIPOPITUITARISMO!
CAUSES!

• ( 8 “íes”)!
-infarto --> (Necrosis posparto o síndrome de Sheehan)!
-iatrogenia -->(Radiación o cirugía)!
-infección --> (Tuberculosis)!
-infiltración --> (Sarcoidosis, hemocromatosis)!
-invasión --> (Tumoral)!
-inmune --> (Hipofisitis autoinmune)!
-injury --> (Traumatismo cerebral)!
-idiopática!!

MANIFESTACIONES!
Deriven de la deficiencia dels cinc sistemes hormonals!

• Déficit de GH:!
- Més rellevanci en nens !
- Enenisme!

• Déficit de prolacina: falta de producció de llet!
• Hipotiroidisme secundari!
• Insuficiencia suprarenal secundaria!
• Hipogonadisme secundari!!

HIPOFUNCIÓ DE LA VASOPRENSINA(ADH) ---> DIABETES INSÍPIDA!
CAUSES!

• Central: Disminució d'alliberament d'ADH per causes congènites o adquirides de la zona 
hipotalàmica (traumatismes, irradiació, infeccions o neoplàsies). !

• Nefrogènica: Alliberament normal d'ADH, però hi ha un trastorn heretat o adquirit de la 
resposta dels túbuls renals a l'ADH.!!

MANIFESTACIONS !
• Els túbuls renals eliminen gran quantitat d'aigua (poliúria aquosa). !
• Hipernatrèmia ja que el Na total es dilueix en una menor quantitat d'aigua.!!!

2. FISIOPATOLOGIA DE LA TIROIDES !
• Glandula formada per dos lobuls!
• Localitzada en la zona anterior de la unio entre laringe i la traquea!
• Relacció directe amb les paratiroides!
• Estructura basica es el folicle!
• Per la sintesis d'hormones tiroideeses precis el iode i la tirosina!
• Allibera dos hormones: la triyodotironina(T3) i la tiroxina(T4)!
• Les hormones tiroides intervenen en el metabolisme, la termoregulació, el desenvolupament 

cerebral i el creixament!
• La regulació es realitza per el eix hipotalamic-hipofisis-tiroide i per l'ingesta de iode!
• Els estrogens estimulen la THS i els glucocorticoides l'inhibeixen!!
EXAMEN FISIC!
La inspecció i la palpació:!

• Detectar l'augment del tamany!
• Delimitar la consistencia!
• Caracteristiques superficials!
• Dolor a la palpació!!!!
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ESTUDIS D'IMATGE!
• La gammagrafia es realitza amb isotops de iode i ens proporciona informació sobre el tamany i 

la morfologia de la glandula.!
- Tanmbé en serveix per coneixa la captació de iode i aixi analitzar la seva funció.!

• La ecografia permet diferenciar el caràcter sòlid, quístic o mixt d'un nòdul tiroïdal. A més facilita la 
punció per a biòpsia.!!

PROVES FUNCIONALS!
Concentració sèrica d'T4 I T3 lliures!
• Permet identificar les situacions d'augment de concentració d'hormones tiroïdals lliures o la 

disminució. !
• Augment de THS --> problema glangular// Augment T3 i T4 --> disminució THS!
Concentració sèrica d'TSH !
• La major part de les síndromes tiroïdals són "primaris" !
• (glàndula tiroide). Per tant un augment de TSH suggereix !
• hipotiroïdisme, i un descens suggereix tirotoxicosis. !
Anticosos antitiroïdals !
• Diversos síndromes es produeixen per la interacció de !
• autoanticossos amb estructures específiques del tiroide que !
• poden inhibir o estimular la funció de la glàndula.!

- les afeccions autoimmunes poden atacar a la tiroides!!
SINDROMES!

AUGMENT TAMANY GLANDULAR!
BOCIO/ GOLL!
CAUSA!
Pot aparèixer en tres tipus de circumstàncies: !

• Inflamació tiroides(tiroïditis) --> goll 
temporal!

• Neoplàsies (adenomes o carcinomes) !
• Estimulació exògena: !

- Immunoglobul ines est imulants 
(malaltia de Graves) --> malaltia 
autoimmune!
- Augment de tirotropina (TSH) per 
dèficit d'hormones tiroïdals !!

MANIFESTACIONS!
• Locals: Compressió d'estructures del coll  

(les més importants i normals)!
-Nervis recurrents (disfonia) !
-Tràquea i laringe (obstrucció) !
-Esòfag (disfàgia) !
-Gots (Maniobra de Pemberton--> braços amunt) !

• Funcionals: Goll simple (funció tiroïdal normal) !
- Hiper o hipotiroïdisme !

• Evolutives: Durant el curs dels anys un goll simple pot transformar-se en nodular i amb 
diversitat funcional.!!

HIPERFUNCIÓ HORMONAL!
HIPERTIROIDISME!
CAUSES!

• Excés de funció de les hormones tiroïdals en els teixits , habitualment vinculat a una major 
síntesi de les mateixes .!

• Poden ser de dos tipus :!
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Causes de dèficit d'hormones tiroidals

-Insuficient aportació de iode en la dieta o augment 
de pèrdues per l'orina (pubertat, lactància, embaràs)!
--->relacionat amb canviis hormonals !
-Consum d'aliments que conté afavoridors del goll 
(cols, naps, cols ...) !
-Fàrmacs que inhibeixen la síntesi d'hormones 
tiroïdals !
---> glucocorticoides!
-Deficiència genètica!
---> es valora al neixer amb punció al taló)



- Primari : Origen en la glàndula . Generalment es tracta d'un adenoma tòxic o un goll 
multinodular tòxic .!

- Secundari: Estimulació de la glàndula per substàncies extratiroïdals que indueixen la síntesi i 
l'alliberament d'hormones .!

! ! Malaltia de Graves - Basedow ( autoanticossos )!!
MANIFESTACIONS!

• Per excés d'hormones tiroïdals hi ha un augment del metabolisme energètic :!
- Intolerància a la calor , pell calenta i humida .!
- Aprimament ( gana normal o incrementat ) .!
- Debilitat muscular de les extremitats .!
- Augment del nombre de deposicions .!
- Osteoporosi --> augment de la activitat osteoclastica!!

• Per hiperactivitat del sistema nerviós simpàtic .!
- Mirada " brillant" i fixa . Fàcies " de sorpresa " o " pànic" .!
- Exoftalmos ( Malaltia de Graves - Basedow )!
- Repercussions cardiovasculars ( Taquicàrdia i arítmies ) .!
- Tremolor postural , nerviosisme , labilitat emocional , hiperreflèxia muscular !!

HIPOFUNCIÓ!
HIPOTIROIDISME!
CAUSES!

• Defecte de la funció que exerceixen les hormones tiroïdals en els teixits. Hi ha tres formes 
d'hipotiroïdisme !
- Primari: Fracàs de la tiroide per destrucció glandular (autoimmune), per defecte congènit o 

per alteració de la síntesi d'hormones tiroïdals. !
- Secundari: Fallada hipofisari per secretar TSH (Panhipopituïtarisme). !
- Terciari: Defecte secretor hipotalàmic de TRH.!!

MANIFESTACIONS!
• Per reducció dels processos metabòlics: !
- Intolerància al fred, pell freda, seca i aspra. !
- Bradicàrdia. !
- Tendència al restrenyiment. !
- Trastorn de funcions cognitives ("lentitud" i indiferència) !
- Alteracions hematològiques i metabòliques (anèmia i hipercolesterolèmia) !
- En la infància pot ocasionar retard mental i en el creixement (cretinisme) !

• Vinculades al menor catabolisme dels mucopolisacàrids: !
- Edema facial preferentment periorbitario (no fòvea). Terme de mixedema. !
- Macroglosia i veu ronca. !
- Cúmul mucoide en les seroses (vessament pericàrdic, pleural, ascites).!!

3. FISIOPATOLOGIA GLÀNDULES SUPRARENALS!
• Estructures de mida petita situades sobre els ronyons!
• Inclouen dues parts: la cortical o " escorça " i la medul · lar , que forma la part central!
• -La medul · la suprarenal produeix catecolamines : l'adrenalina , la noradrenalina i la dopamina!
• La zona cortical segrega :!

Mineralocorticoides ( Aldosterona ) : regulen el metabolisme del sodi a travésdel sistema renina - 
angiotensina , augmenta la pressió arterial perquè reté el Na que comporta la retenció d'aigua 
elimina K!
Glucocoticoides ( hidrocortisona o cortisol ) : regulen el metabolisme dels glúcids intracelulars . 
Són antiinflamatoris i contribueixen a l'equilibri de l' sodi i l'aigua!
Andrògens : hormones masculines . Responsables de la adrenarquia ( borrissol!

" Ambosexual "!!
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!!
EXPLORACIÓ!
• Estudis d'imatge : la gammagrafia , l'ecografia , la TC i la ressonància magnètica informen sobre 

l'aspecte de les suprarenals!!
PROVES FUNCIONALS!
o Funció glucocorticoidea!

- Cortisol basal : es determina en mostres de sang obtingudes per la matí ( 8h ) ia la tarda ( 19h )!
- ACTH en una mostra de sang obtinguda a les 8h!
- Estimulació amb ACTH : s'administra un anàleg sintètic de l'ACTH!
- Estimulació amb CRH : similar a l'estimulació amb ACTH!
- Supressió amb dexametasona ( glucocorticoide sintètic ) : pel mecanisme de retroalimentació 

negativa , la dexametasona ha suprimir la secreció de CRH i ACTH!
Si tenim molts glucocorticoides els ACTH han d'estimular menys i per tant disminuir el cortisol 
aquesta prova va bé si tenim un problema d'estímuls , ja que si no disminueix!!

o Funció mineralocorticoidea!
- Concentració basal d'aldosterona en plasma , mantenint una ingesta normal de sodi en els dies 

previs!
- Estimulació del sistema r-a-a es realitza depleció salina ( diürètic per eliminar Na ) i deambulació 

( el ortostatisme disminueix repleció arterial que és l'ompliment arterial ) . La resposta normal 
ésque hi hagi un increment d'aldosterona en sang!

- Inhibició del sistema raa es realitza una sobrecàrrega de sodidescendint l'aldosterona!!
o Funció androgènica!

- Es determina la concentració plasmàtica de sulfat dedehidroepiandrosterona ( DHEA ) , ja que si 
secreció és pràcticament exclusiva de la suprarenal!!

o Medul suprarenal!
- Determinació de catecolamines en plasma i en orina de 24 horessíndromes!!!

HIPERFUNCIÓ HORMONAL!
SINDROME DE CUSHING(HIPERCORTICISME)!
Excés de la funció que exerceixen els glucocorticoides en els teixits!
CAUSES!

• Administració de glucocorticoides exògens ( més comú )!
• Hipersecreció de glucocorticoides endògens!
• Independent de l'ACTH : tumor suprarenal ( adenoma o carcinoma )!
• Depenent de l'ACTH : tumor de hipòfisi!!

MANIFESTACIONS!
• Obesitat troncular , extremitats primes , cara de " lula plena " , coll ample i prominent ( "coll de 

búfal " )!
• Debilitat muscular proximal de les extremitats!
• Diàtesi hemorràgica angiopática , fragilitat cutània i estries rojovinosas a l'abdomen , per 

augment de la gluconeogènesi!
• Hipertensió arterial!
• Osteoporosi!
• Trastorns psíquics diversos ( depressió , irritabilitat , insomni ... )!!

 !!!
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!!
HIPERALDOSTERISME ( HIPERMINERALOCORTCISME)!
És el quadre derivat de l'augment de els mineralocorticoides!
CAUSES!

• Primari : per tumors de l'escorça suprarenal ( habitualment benignes ) o per hiperplàsia ( excés 
de cèl · lules ) bilateral de l'escorça suprarenal!

• Secundari: !
a ) situacions en què el ronyó detecta disminució del volum ( Insuficiència Cardíaca 
congestiva , sind nefròtica ) ; !
b ) disminució del flux renal ( estenosi arterial renal o hipertensió maligna algun tipus 
d'alteració que fan que els arribi poc flux al ronyó ; !
c ) diürètics ( de nansa )!!

MANIFESTACIONS!
• La retenció de Na i aigua a hipertensió arterial ja que incrementa la volèmia ( per excés 

d'aldosterona hiperaldosteronisme )!
• Hipopotassèmia : l'aldosterona més de retenir Na i líquid elimina K i hidrogenions i provoca 

alcalosi metabòlica!!
SÍNDROME ADRENOGENITAL ( HIPERANDROGENISME) !
CAUSES!

• Primari : hipersecreció d'andrògens a partir d'un tumor localitzat en la pròpia glàndula 
suprarenal!

• Secundari: hiperestimulació de les suprarenals per ACTH a conseqüència de deficiències 
congènites d'enzims!

- Problema enzimàtic amb la síntesi del cortisol ( no sintetitza suficient) a nivell d'hipòfisi l' 
ACTH s'estimularà perquè produeixi més corticoides normalment es pot regular ( el 
cortisol ) . però hi haurà un excés d'andrògens!

- Els mineralocorticoides com l'aldosterona es regula per l'ACTH i per l'aparell 
yuxtaglomerular!!

MANIFESTACIONS!
• En l'embrió femení s'altera el procés de diferenciació sexual , originant un quadre de 

seudohermafroditismo femení!
• Durant la pubertat femenina apareixeran manifestacions de virilització!
• En la dona adulta seva repercussió és l'hirsutisme!
• En la dona s'avancen els canvis puberals , establint-se una seudopubertad precoç i enanisme!!

HIPERFUNCIÓ DE LA MEDUL·LA SUPRARENAL!
CAUSES!

• La causa més freqüent és el tumor funcionant ( feocromocitoma : producció excessiva de 
catecolamines ) , derivat de les cèl · lules cromafines que segrega catecolamines de forma 
excessiva i descontrolada!!

MANIESTACIONS!
• En l'anamnesi s'observa : cefalea ( tipus vascular : pels canvis que hi ha als vasos cerebrals ) , 

palpitacions i sudoració!
• Les catecolamines tens efectes cronosicotrópicos( cronos = freqüència )!
• En l'exploració física : 3 " H" : hipertensió , hiperglucèmia i hipermetabolisme sense 

hipertiroïdisme ( no augmentarà el metabolisme )!
• Pell pàl · lida i freda , nerviosisme , tremolor i hipertèrmia!
• Augment de leucòcits , hiperglucèmia i hipopotassèmia!
• El que fan les catecolamines és que el K passi dins de la cèl · lula hipofunció hormonal!!
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HIPOFUNCIÓ HORMONAL!
HIPOFUNCIÓ CORTICOSUPRARENAL: també coneguda com Malaltia de Addison!
CAUSES!

• Dèficit secretor de totes les hormones de l'escorça suprarenal , causa de la destrucció de la 
mateixa per agressió autoimmune o en menor freqüència per infecció de la glàndula ( TBC ) , 
hemorràgia suprarenal ...!!

MANIFESTACIONS( sobretot primàries )!
• Hiperpigmentació cutaneomucosa : a causa de estímul excessiu dels melanòcits per l'ACTH . 

Predomina en les àrees exposades a la llum , les zones de fricció i les cicatrius recents!
• Hipotensió arterial : inicialment ortostàtica!
• Astènia , pèrdua de pes , molèsties digestives i trastorns psíquics!
• La deficiència d'andrògens repercuteix en la dona (l'home manté testosterona ) . Disminució del 

borrissol axil · lar i púbic!
• Els andrògens en les dones produïa el borrissol axil · lar i púbic!
• Hiponatrèmia , hiperpotassèmia ( lligat a l'aldosterona ) i hipoglucèmia ( lligat als 

glucocorticoides )!!
HIPOFUNCIÓ DE LA SECRECCIÓ DE GLUCOCORTICOIDES I ANDRÒGENS!
CAUSES!

• Apareix en la insuficiència suprarenal secundària per lesió hipofisària o hipotalàmica (dèficit 
d'ACTH dèficit d' glucocorticoides i andrògens no d'aldosterona ja que aquesta també està 
regulat per l'aparell yuxtaglomerular )!

• Les causes són les mateixes que les del panhipopituïtarisme!!
MANIFESTACIONS ( pràcticament iguals a la insuficiència suprarenal global )!
excepte:!

• No existeix hiperpigmentació ja que l'ACTH està disminuïda!
• No hi ha hipotensió , hiperpotassèmia , hiponatrèmia ( dèficit d' mineralocorticoides )!!

HIPOFUNCIÓ DE LA SECRECCIÓ DE MINERALOCORTICOIDES ( Hipoaldosteronisme )!
CAUSA!

• Primari : causa a la glàndula suprarenal!
• Secundari: alteració de l' aparell yuxtaglomerular!!

MANIFESTACIONS!
• Hipotensió arterial , hiponatrèmia , hiperpotassèmia i acidosi metabòlica!!!
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