
Περίληψη 
 
Στον άνθρωπο τα επινεφρίδια  βρίσκονται  οπισθοπεριτοναϊκά στον άνω πόλο του 
σύστοιχου νεφρού. Αποτελούνται από δύο λειτουργικά διακριτούς ενδοκρινείς αδένες που 
περιβάλλονται από μια κοινή κάψα. Το εξωτερικό στρώμα αποτελεί τον φλοιό των 
επινεφριδίων που παράγει στεροειδή όπως την κορτιζόλη που είναι η ορμόνη του stress, 
την αλδοστερόνη που σχετίζεται με την ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και τα 
επινεφριδιακά ανδρογόνα. Ο μυελός των επινεφριδίων βρίσκεται στο εσωτερικό τμήμα του 
επινεφριδίου όπου παράγει τις κατεχολαμίνες επινεφρίνη και νορεπινεφρίνη. 
 
Τα επινεφρίδια παίζουν σημαντικό ρόλο στην προσαρμογή του οργανισμού σε 
καταστάσεις μεγάλου stress. Σε περιπτώσεις σοβαρής λοίμωξης, τραύματος και 
καταπληξίας, ο οργανισμός ανταποκρίνεται με ενεργοποίηση των επινεφριδίων, 
οδηγώντας σε αυξημένη έκκριση κορτιζόλης (γλυκοκορτικοειδές) και κατεχολαμινών. Αυτή 
η απόκριση είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ομοιόστασης κατά τη διάρκεια του 
stress. Σε περίπτωση διαταραχής των επινεφριδίων, η απόκριση στο stress θα μειωθεί 
σημαντικά, και ο οργανισμός μπορεί να οδηγηθεί σε καταπληξία. 
 
Οι όγκοι των επινεφριδίων προέρχονται από το φλοιό ή το μυελό του επινεφριδίου. 
Διαγιγνώσκονται συνήθως λόγω συμπτωμάτων που προέρχονται από υπερέκκριση 
ορμονών από τον όγκο. Ωστόσο, έως και στο 3.5% του πληθυσμού ανευρίσκονται 
επινεφριδιακά τυχαιώματα - όγκοι των επινεφριδίων που βρέθηκαν τυχαία κατά τη 
διάρκεια της διερεύνησης παθήσεων που δεν έχουν σχέση με τα επινεφρίδια. Η 
πλειοψηφία των επινεφριδιακών τυχαιωμάτων είναι μη εκκριτικά. 
 
Οι όγκοι των επινεφριδίων μπορεί να είναι καλοήθεις (μη καρκινικοί) ή κακοήθεις 
(καρκίνοι). Συχνά αυτός ο διαχωρισμός είναι δύσκολο να γίνει. Σε περιπτώσεις ασθενών 
με καρκίνο των επινεφριδίων είναι απαραίτητη η μακροπρόθεσμη στενή παρακολούθηση 
μετά την χειρουργική αφαίρεση του όγκου για την έγκαιρη ανίχνευση υποτροπής. 
Οι όγκοι των επινεφριδίων είναι σπάνιοι και απαιτείται η συνεργασία εξειδικευμένων 
ερευνητών και κλινικών ιατρών για την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία τους. 
 
 
 
Summary  
 
The human adrenals are located in close vicinity to the upper kidney poles. The adrenal 
consists of two functionally distinct endocrine glands, which are covered by a common 
capsule. The adrenal cortex is the outer layer of the adrenal gland and produces adrenal 
steroids such as the stress hormone cortisol, the blood pressure hormone aldosterone 
and the adrenal androgens . The adrenal medulla is located in the inner part of the 
adrenal gland and produces the catecholamines epinephrine and norepinephrine are 
produced. 
 
Both parts of the adrenal gland play an essential role in adaptation to major stress. In 
response to severe infection, trauma and shock, the organism responds with activation of 
the adrenal gland, leading to enhanced cortisol (glucocorticoid) secretion and 
catecholamine secretion. This response is necessary to maintain homeostasis during 
stress. In case of adrenal impairment, the stress response will be severely diminished 
which may ultimately lead to irreversible shock. 
 
Tumors of the adrenal glands arise from the cortex or the medulla part of the adrenal 
gland. Adrenal tumors commonly present because of symptoms from excess secretion of 
hormones by the tumor. However up to 3.5% of the population have so called adrenal 
incidentalomas - tumors of the adrenals found incidentally during investigation for an 
unrelated condition. The majority of these do not secrete hormone. Adrenal tumors can be 
benign (non-cancerous) or malignant (cancer). Often this separation is difficult to make 
and long term close follow up is necessary after removal to detect recurrences early in 
patients who have adrenal cancer. Adrenal tumours are rare and therefore progress with 



regard to their diagnosis and treatment can only be achieved by combining the efforts of 
specialized researchers and clinicians.  
 
 
 
 
 


