Sygnatura: Pol J Radiol, 2006; 71(1): 114-119
CASE REPORT

Otrzymano:
2005.05.19
Zaakceptowano: 2005.12.20

Lymphocytic infundibulo-neurohypophysitis (LINH) with
involvement of the hypothalamus and with coexistent
focal infiltration of the brain stem: A case report
Autoimmunologiczne zapalenie cz´Êci nerwowej i szypu∏y przysadki
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Summary
Background:

Autoimmune (lymphocytic) hypophysitis is a rare disease. It was originally labeled lymphocytic
adenohypophysitis (LAH) and was first described in 1962. However, when it was later realized that the
autoimmune infiltrate could exclusively involve the infundibular stem and the posterior lobe, the term
lymphocytic infundibulo-neurohypophysitis (LINH) was created. Review of the literature identified 39
patients with LINH, 245 with LAH, and 95 with LPH (lymphocytic pan-hypophysitis) to date.

Case Report:

The authors present the case of a 19-year-old woman with acute bacterial infection previous to
symptoms of hypopituitarism. CT and MR imaging showed tumor-like areas of intensive post-contrast
enhancement without edema in the suprasellar region and in the brain stem. Based on the diagnostic
investigations, LINH was diagnosed. Germinoma, sarcoidosis, tuberculosis, and bacterial hypophysitis
were excluded in the diagnostic differentiation. Regression of clinical and radiological symptoms was
observed after corticotherapy.

Conclusions:

Lymphocytic infundibulo-neurohypophysitis is a rare disease that should be considered in the
differential diagnosis of any suprasellar and/or intrasellar mass.
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Wst´p
Autoimmunologiczne zapalenie przysadki (AZP) nazywane
równie˝ limfocytarnym zapaleniem przysadki (LZP) jest
rzadkà chorobà, która powinna byç ró˝nicowana ze zmianami nowotworowymi.

szej publikacji [1] na ten temat (1962–1981) przedstawiono
tylko 16 przypadków tej choroby. W nast´pnych 20 latach
(1982–2001) opisano ich a˝ 290, a w latach 2002–2004 ju˝ 73.
Szacuje si´ [2,3,4], ˝e roczna zachorowalnoÊç na autoimmunologiczne zapalanie przysadki mo˝e wynosiç 1/9 000 000.

Opis przypadku
Rozwój nieinwazyjnych metod obrazowania i zabiegi chirurgiczne z dost´pu przez zatok´ klinowà spowodowa∏y
w ostatnich latach znaczàcy wzrost rozpoznaƒ autoimmunologicznego zapalenia przysadki. W ciàgu 20 lat od daty pierw-
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Pacjentka lat 19 z objawami moczówki prostej zosta∏a
przyj´ta 04.07.2003 roku do Oddzia∏u Endokrynologii
Âwi´tokrzyskiego Centrum Onkologii (ÂCO) w Kielcach.
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Z wywiadu u chorej w dniu 19.06.2003 roku wystàpi∏y bóle
g∏owy w okolicy potylicznej, bóle karku, ogólne os∏abienie.
Tydzieƒ póêniej stwierdzono wzrost ciÊnienia t´tniczego do
180/120 mmHg, goràczk´ 39°C, zaburzenia po∏ykania pokarmów p∏ynnych, chrypk´. Podczas hospitalizacji w dniach
28.06–04.07.2003 rozpoznano cechy ostrego zapalenia
migda∏ków podniebiennych i w∏àczono antybiotyk oraz
leki hipotensyjne. Ze wzgl´du na towarzyszàce objawy
moczówki prostej, niskie wartoÊci kortyzolu w surowicy
oraz utrzymujàce si´ stany goràczkowe (mimo wycofania
si´ zmian zapalnych gard∏a) chora zosta∏a przeniesiona do
Oddzia∏u Endokrynologii ÂCO w Kielcach. Przy przyj´ciu
splàtana, bez objawów oponowych i ogniskowych, goràczka
38,5°C. W badaniu fizykalnym poza oty∏oÊcià bez zmian.
W dniu przyj´cia wykonano u pacjentki TK g∏owy przed i po
podaniu Êrodka kontrastowego do˝ylnie, w którym stwierdzono dobrze ograniczone obszary patologicznego wzmocnienia
kontrastowego w okolicy nadsiod∏owej i w grzbietowej cz´Êci
rdzenia przed∏u˝onego bez cech efektu masy (ryc. 1). W celu
dok∏adniejszej oceny mózgowia nast´pnego dnia wykona-
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no badanie MR w sekwencjach TSE/T1, TSE/T2 i FLAIR/T2,
w którym stwierdzono patologicznà mas´ ulegajàcà silnemu
wzmocnieniu kontrastowemu obejmujàcà podwzgórze i szypu∏´ przysadki oraz obszar silnego wzmocnienia kontrastowego w rdzeniu przed∏u˝onym. Cz´Êç gruczo∏owa przysadki o prawid∏owym sygnale, nie obj´ta naciekiem. Zmianom
towarzyszy∏y cechy obrz´ku pasm wzrokowych (ryc. 2).
W badaniu neurologicznym w dniu 07.07.2003 chora zorientowana, przytomna, w pe∏nym logicznym kontakcie s∏ownym,
objawy oponowe ujemne, oczoplàs poziomy, drobnofalisty
przy patrzeniu w prawo, nieznacznie wzmo˝one napi´cie
mi´Êniowe w lewej koƒczynie górnej, chód chwiejny, zbacza
w prawo. Próba Romberga ujemna.
W badaniu p∏ynu mózgowo-rdzeniowego oprócz nieznacznej cytozy bez odchyleƒ od normy.
W badaniach hormonalnych niedoczynnoÊç podwzgórzowa przedniego p∏ata przysadki w zakresie osi gonadalnej,
hiperprolaktynemia oraz moczówka prosta.
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Figure 1. CT performed on July 4, 2003: a), b) well-circumscribed intensive post-contrast enhancement area in the suprasellar region and c), d) in the
brain stem.
Rycina 1. Badanie TK z dn. 04.07.2003: a), b) dobrze ograniczony obszar ulegający silnemu wzmocnieniu kontrastowemu w okolicy nadsiodłowej oraz
c), d) w pniu mózgu.

115

Case Report

Pol J Radiol, 2006; 71(1): 114-119

A

B

C

Figure 2. MRI performed on July 5, 2003: a), b) pathological postcontrast enhancement areas include hypothalamus and
dorsal part of the medulla oblongata. Pre- and post-contrast
SE/T1 sequences, sagittal cross-section, c) edema of optic
tracts. FLAIR/T2 sequence, axial cross-section.
Rycina 2. Badanie MR z dn. 05.07.2003: a), b) obszary patologicznego
wzmocnienia kontrastowego obejmujące podwzgórze
i szypułę przysadki oraz grzbietową część rdzenia
przedłużonego sekwencja SE/T1 przed i po podaniu środka
kontrastowego, przekroje strzałkowe, c) obrzęk pasm
wzrokowych – sekwencja FLAIR/T2, przekrój poprzeczny.

Po w∏àczeniu antybiotykoterapii (cefotaxime) i kortykoterapii (dexamethasone sodium phosphate, prednisone)
uzyskano ustàpienie goràczki i popraw´ stanu ogólnego
chorej.
W wykonanym kontrolnym badaniu MR w dniu 21.07.2003
stwierdzono ca∏kowità regresj´ zmiany w okolicy nadsiod∏owej oraz du˝ego stopnia regresj´ (o oko∏o 90%) zmiany
w pniu mózgu (ryc. 3).
Na podstawie objawów klinicznych i radiologicznych oraz
przebiegu choroby rozpoznano autoimmunologiczne zapalenie przysadki i podwzgórza. Ze wzgl´du na lokalizacj´
zmian leczenie neurochirurgiczne, a tym samym i uzyskanie potwierdzenia histopatologicznego, nie wchodzi∏o
w rachub´.
W kolejnym badaniu MR w dniu 06.11.2003 stwierdzono
ca∏kowità regresj´ zmian w mózgowiu (ryc. 4).
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Pacjentka przebywa pod sta∏à kontrolà w Poradni Endokrynologicznej ÂCO. W kontrolnym badaniu MR w dniu 25.01.2005
uwidoczniono cechy zmian wstecznych szypu∏y i tylnego
p∏ata przysadki – os∏abienie sygna∏u w obrazach T1 zale˝nych
z cz´Êci nerwowej przysadki, zniekszta∏cenie, Êcieƒczenie
i zatarcie zarysów szypu∏y przysadki z pociàganiem jej
w stron´ lewà (ryc. 5). Obszarów patologicznego wzmocnienia
kontrastowego mogàcych Êwiadczyç o aktywnym procesie
zapalnym zarówno w zakresie przysadki, szypu∏y, podwzgórza jak i w pniu mózgu nie stwierdzono.

Omówienie
Caturegli i wsp. [4] na podstawie przeglàdu piÊmiennictwa
od stycznia 1962 do paêdziernika 2004 odnaleêli 379 chorych
z pierwotnym limfocytarnym zapaleniem przysadki i w zale˝noÊci od objawów histologicznych, klinicznych i radiologicznych zakwalifikowali ich do trzech grup: zapalenie cz´Êci gruczo∏owej przysadki (lymphocytic adenohypophysitis
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Figure 3. MRI performed on July 21, 2003: a), b) complete infiltrative lesion regression in suprasellar region and partial lesion regression in the brain
stem. Pre- and post-contrast SE/T1 sequences, sagittal cross-section.
Rycina 3. Badanie MR z dn. 21.07.2003: a), b) całkowita regresja zmian naciekowych w okolicy nadsiodłowej oraz częściowa w pniu mózgu
– sekwencja SE/T1przed i po podaniu środka kontrastowego, przekroje strzałkowe.
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Figure 4. MRI performed on November 6, 2003: a), b) complete infiltrative lesion regression in suprasellar region and in the brain stem. Pre- and postcontrast SE/T1 sequences, sagittal cross-section.
Rycina 4. Badanie MR z dn. 06.11.2003: a), b) całkowita regresja zmian naciekowych w okolicy nadsiodłowej i w pniu mózgu – sekwencja SE/T1przed
i po podaniu środka kontrastowego, przekroje strzałkowe.

– LAH) – 245 pacjentów, zapalenie szypu∏y i cz´Êci nerwowej przysadki (lymphocytic infundibulo-neurohypophysitis
– LINH) – 39 pacjentów oraz zapalenie cz´Êci gruczo∏owej
i nerwowej z szypu∏à przysadki (lymphocytic pan-hypophysitis-LPH) – 95 chorych.
Po raz pierwszy LZP dotyczàce cz´Êci gruczo∏owej przysadki (LAH) zosta∏o opisane w 1962 roku [1] u 22-letniej kobiety, która zmar∏a 14 miesi´cy po porodzie.

Udokumentowany na podstawie autopsji LINH przedstawiono po raz pierwszy w 1970 roku [5] u 66-letniej chorej
na astm´ kobiety. Natomiast zapalenie cz´Êci gruczo∏owej
i nerwowej przysadki (LPH) opisano dopiero w 1991 roku
[6] u 40-letniego m´˝czyzny na podstawie rozpoznania
histopatologicznego.
LAH wyst´puje cz´Êciej u kobiet (K:M=6:1) i jest najcz´Êciej
zwiàzane z cià˝à pacjentki i okresem poporodowym. Moczówka prosta jest zasadniczym objawem LINH, ∏àcznie z objawami
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Figure 5. MRI performed on January 25, 2005: a), b) abnormal isointensive signal from posterior lobe of the hypophysis. Pre- and post-contrast SE/T1
sequences, sagittal cross-section. c), d) deformity, thinning, blurring outlines and retracting the infundibular stem left. Pre- and post-contrast
SE/T1 sequences, coronal cross-section
Rycina 5. Badanie MR z dn. 25.01.2005: a), b) nieprawidłowy, izointensywny sygnał z tylnego płata przysadki – sekwencja SE/T1 przed i po podaniu
środka kontrastowego, przekroje strzałkowe, c), d) zniekształcenie, ścieńczenie i zatarcie zarysów szypuły przysadki z pociąganiem jej
w stronę lewą – sekwencja SE/T1 przed i po podaniu środka kontrastowego, przekroje czołowe.

radiologicznymi zmian naciekowych tylnego p∏ata przysadki
i szypu∏y [7], wyst´puje równie cz´sto u kobiet (20 opisanych
przypadków), jak i u m´˝czyzn (19 opisanych przypadków).
LPH opisywano dwa razy cz´Êciej u kobiet ni˝ u m´˝czyzn.
W niektórych obserwacjach stwierdzono, ˝e zmiany naciekowe poza przysadkà i szypu∏à przysadki obejmujà równie˝
podwzgórze, proponujàc rozszerzyç nazw´ do limfocytarnego zapalenia przysadki i podwzgórza [8].
Ze wzgl´du na lepszà wizualizacj´ obu p∏atów przysadki
(du˝e znaczenie ma m.in. ocena intensywnoÊci sygna∏u
z tylnego p∏ata przysadki w obrazach T1 zale˝nych, która
w warunkach prawid∏owych powinna byç wysoka), szypu∏y
przysadki, podwzgórza i okolicy skrzy˝owania ner wów
wzrokowych w obrazowaniu LZP badanie MR ma zdecydowanà przewag´ nad TK [4,9].
W ró˝nicowaniu nale˝y uwzgl´dniç zmiany rozrostowe, m.in.
rozrodczaka, którego pierwszym objawem klinicznym mo˝e
byç moczówka prosta [10], gruczolaka przysadki, oponiaka,
czaszkogardlaka, glejaka oraz inne zmiany naciekowo-zapalne – ziarniniakowe i ˝ó∏takowe. Dodatkowym utrudnieniem
mo˝e byç fakt wspó∏istnienia limfocytarnych nacieków zapalnych np. z rozrodczakami [11], torbielami kieszonki Rathke'go
[12], czaszkogardlakami [13] i gruczolakami [14].
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Opisany przypadek na podstawie objawów klinicznych i radiologicznych mo˝na zaliczyç do grupy LINH. Wystàpienie
niedoczynnoÊci cz´Êci gruczo∏owej przysadki mia∏o charakter wtórny i wynika∏o z obj´cia naciekiem zapalnym
struktur podwzgórza. Interesujàce jest wspó∏istnienie drugiego ogniska naciekowego w pniu mózgu. JednoczasowoÊç
wyst´powania, obraz radiologiczny, a zw∏aszcza podobne, intensywne, jednorodne wzmocnienie kontrastowe,
a tak˝e taka sama reakcja na zastosowane leczenie pozwala przyjàç, i˝ charakter tej zmiany by∏ taki sam, jak zmiany w okolicy podwzgórzowo-przysadkowej. Autorzy tego
doniesienia nie spotkali dotychczas w piÊmiennictwie
takiej koegzystencji.

Podsumowanie
Cechy limfocytarnego zapalenia przysadki w obrazach MR
nie sà wystarczajàco swoiste aby postawiç jednoznaczne
rozpoznanie na ich podstawie, chocia˝ symetria przysadki
i struktur sàsiednich ∏àcznie z naciekiem, bardzo silne, jednorodne wzmocnienie kontrastowe zmiany i brak destrukcji siod∏a tureckiego powinny sk∏oniç do uwzgl´dnienia tej
patologii w rozpoznaniu ró˝nicowym, dlatego te˝ nale˝y
pami´taç, i˝ w odpowiednim ukierunkowaniu rozpoznania, bardzo du˝à rol´ odgrywajà dane kliniczne zawarte na
skierowaniu do badania.
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