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Streszczenie : Gruczolaki przysadki są najczęstszymi nowotworami występujący-
mi w okolicy siodła tureckiego. Klinicznie są one klasyfikowane głównie na 
podstawie rozmiarów, cech radiologicznych i czynności hormonalnej. Pacjenci 
prezentują objawy akromegalii, hiperprolaktynemii, choroby Cushinga, zespołu 
Nelsona, hipertyreozy lub objawy guzów klinicznie niemych. Brak w tych guzach 
korelacji między obrazem klinicznym i patomorfologicznym, co ogranicza 
znaczenie rutynowej diagnostyki histologicznej. W aktualnej klasyfikacji 
Światowej Organizacji Zdrowia (2004) „złoty standard diagnostyczny” stanowi 
immunohistochemia. Jednakże profile immunohistochemiczne mogą się pokry-
wać, zaś cechy ultrastrukturalne tych guzów mogą stanowić podstawę 
prawidłowego rozpoznania. Metody mikroskopowo-elektronowe umożliwiają 
rozpoznanie większości rzadkich podtypów gruczolaków o swoistej biologii 
i inwazyjności, agresywnym potencjale wzrostowym oraz skłonności do nawro-
tów. 
Materiał własny obejmuje 2010 nieselekcjonowanych przypadków guzów 
przysadki i okolicy siodła tureckiego leczonych chirurgicznie w latach 1998-2010, 
wśród których rozpoznano 1783 gruczolaki. Ocena ultrastrukturalna była 
przydatna w: gruczolakach wydzielających GH – skąpoziarniste vs. bogato-
ziarniste, dwu-hormonalnych gruczolakach wydzielających GH i PRL, gruczo-
lakach klinicznie nieczynnych hormonalnie, ale immunododatnich (niemych), 
klinicznie nieczynnych – onkocytarne vs. nieonkocytarne; rzadkich gruczolakach 
wielohormonalnych – monomorficzne vs. mieszane. Metoda immuno-
mikroskopowo-elektronowa była przydatna w dwu-hormonalnych gruczolakach 
wydzielających GH i PRL. 
Wnioski: Obecnie brak ogólnie akceptowanych metod oceny przewidywania 
inwazyjności lub agresywności, ale rozpoznanie niektórych podtypów gruczo-
laków metodą mikroskopii elektronowej dostarcza podstawowych informacji 
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umożliwiających ich sklasyfikowanie i prawidłowe postępowanie pooperacyjne. 
Nasze własne obserwacje oraz dane z piśmiennictwa potwierdzają przydatność 
metod ultrastrukturalnych w diagnostycznej i prognostycznej ocenie tych guzów. 
 
Słowa kluczowe: przysadka, gruczolaki, ultrastruktura, immunohistochemia, 
metody diagnostyczne. 
 

Abstract:  Pituitary adenomas represent the most common neoplasms of sella 
turcica. They are clinically differentiated mainly on the basis of their size, 
radiological features and hormonal secretion. The patients present symptoms of 
acromegaly, hyperprolactinemia, Cushing's disease, Nelson syndrome, TSH 
hypersecretion or clinically nonfunctioning adenomas. The lack of 
clinicopathological correlations in this tumors limit the importance of routine 
histological diagnosis. In the current WHO (2004) classification of pituitary 
adenomas immuno-histochemical evaluation is the “gold diagnostic standard”. 
However, immunohistochemical profiles may overlap, but ultrastructural 
features of these tumors are essential to reach a correct diagnosis. EM methods 
are capable of providing specific diagnosis in the majority of the rare adenoma 
subtypes with specific biological behavior, invasiveness, aggressive growth 
potential and recurrences.  
Our material consists of 2010 consecutive cases of surgically resected pituitary 
and sellar region tumors diagnosed in our department. Among them 1783 cases 
of pituitary adenomas were diagnosed. Ultrastructural evaluation was useful in: 
GH secreting adenomas - sparsely vs. densely granulated; bi-hormonal GH and 
PRL secreting adenomas; clinically nonfunctioning immunopositive (silent) 
adenomas; clinically nonfunctioning adenomas - nononcocytic vs. oncocytic; 
unusual plurihormonal adenomas - monomorphous vs. mixed cell. Immuno-
electron microscopy was valuable in bi-hormonal adenomas: GH and PRL 
immunopositive.  
Conclusions: Currently, there are no accepted means of predicting adenoma’s 
invasiveness and long-term aggressiveness, but morphologic separation of some 
subtypes of pituitary adenomas by EM provided useful knowledge for 
classification and management. Our own data confirmed the usefulness of 
ultrastructural methods in diagnostic and prognostic evaluation of pituitary 
adenomas. 
 
Key words: pituitary, adenomas, ultrastructure, immunohistochemistry, 
diagnostic methods. 
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Wstęp 
 

Guzy przysadki, nowotwory zlokalizowane w obszarze siodła tureckiego, 

stanowią 10 - 15% wszystkich nowotworów wewnątrzczaszkowych u dorosłych. 

Przeważającą większość (ok. 90%) stanowią gruczolaki pochodzące z komórek 

przedniego płata przysadki. Raki przysadki są stwierdzane sporadycznie. 

Pozostałe guzy występujące w obrębie siodła tureckiego obejmują mezenchy-

malne, neuronalne i nabłonkowe nowotwory pierwotne oraz przerzuty z innych 

lokalizacji [1]. W niewielkim odsetku występują również zmiany nienowotwo-

rowe (np. hiperplazja, torbiele, ropnie, zmiany zapalne). 

Gruczolaki przysadki zwykle wykrywane są ze względu na wywoływane 

objawy kliniczne (zaburzenia hormonalne lub tzw. efekt masy), choć ocenia się, 

że ponad 10% guzów przysadki stanowią zmiany bezobjawowe, stwierdzone 

przypadkowo w badaniach radiologicznych (MRI, TK) ośrodkowego układu 

nerwowego wykonanych z innego powodu (tak zwane incydentaloma). 

Większość gruczolaków przysadki jest guzami wolno rosnącymi, ale niektóre 

wykazują agresywny przebieg kliniczny z rozległym i szybkim naciekaniem 

struktur poza siodłem tureckim. Ze względu na specyfikę tych guzów, ich 

różnorodność, szerokie spektrum wywoływanych objawów klinicznych oraz 

brak korelacji pomiędzy objawami endokrynologicznymi a obrazem histolo-

gicznym, sprawiają one trudności diagnostyczne i wymagają zaangażowania 

wielospecjalistycznego zespołu badawczego. Należy szczególnie podkreślić 

konieczność ścisłej współpracy pomiędzy endokrynologiem, neurochirurgiem 

i patomorfologiem polegającej na wzajemnym przekazywaniu danych 

dotyczących każdego przypadku, a także znaczenie właściwego pobrania 

i prawidłowego utrwalenia materiału przeznaczonego do oceny patomorfolo-

gicznej. 

Zostało to uwzględnione w aktualnie obowiązującej klasyfikacji Światowej 

Organizacji Zdrowia (2004) [1], opartej na histologicznych, immunohisto-

chemicznych i mikroskopowo-elektronowych cechach guzów przysadki 
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w ścisłym powiązaniu z wynikami badań radiologicznych, oceną śródoperacyjną 

oraz stwierdzonymi objawami klinicznymi.  

Podstawowym celem diagnostyki patomorfologicznej w zakresie nowo-

tworów przysadki jest optymalna, możliwie najdokładniejsza ocena i klasy-

fikacja gruczolaków [2]. Kliniczna (przedoperacyjna) ocena stanu pacjenta 

opiera się na określeniu rodzaju zaburzeń hormonalnych spowodowanych 

obecnością gruczolaka (stwierdzenie akromegalii, hiperprolaktynemii, choroby 

Cushinga, zespołu Nelsona, hipertyreozy itd.; zobacz Tabela 1) oraz na badaniu 

radiologicznym (MRI, TK), umożliwiającym określenie wielkości guza (mikro- 

i makrogruczolaki) i stopnia zaawansowania (gruczolaki nieinwazyjne 

vs. inwazyjne – rozrastające się poza obręb siodła tureckiego). Do niedawna 

decyzje terapeutyczne podejmowano jedynie w oparciu o ocenę kliniczną. 

W ostatnich latach szybko zmienia się sposób postępowania terapeutycznego 

w onkologii w związku z pojawiającymi się nowymi możliwościami 

zastosowania leczenia uzupełniającego po zabiegu chirurgicznym. Należy 

spodziewać się, że w przeciągu kilku lat możemy dysponować metodami 

terapeutycznymi wymagającymi szczegółowego określenia podtypu gruczolaka 

[3]. Pociąga to za sobą konieczność precyzyjnej charakterystyki usuniętego 

guza, z wykorzystaniem aktualnie dostępnych metod patomorfologicznych [4].  

Podstawą diagnostyki histopatologicznej jest rutynowe badanie materiału 

pooperacyjnego w mikroskopie świetlnym. W przypadku guzów przysadki 

przydatność tego badania ogranicza się do różnicowania gruczolaków przysadki 

z innymi zmianami występującymi w obrębie siodła tureckiego. Do niedawna 

gruczolaki przysadki klasyfikowane były w oparciu o właściwość różnego 

przyswajania barwników przez komórki przysadki podczas barwienia 

hematoksyliną i eozyną oraz barwnikami histochemicznymi. Na tej podstawie 

wyróżniano gruczolaki kwasochłonne, zasadochłonne i obojętnochłonne. 
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Tabela 1. Klasyfikacja czynnościowa (endokrynologiczna) gruczolaków przysadki 
(za: Loyd RV i wsp., 2004 [1]). 
 
Table 1. Functional classification of pituitary adenomas (from Loyd RV et al., 2004 [1]). 
 

1. Zaburzenia hormonalne – klinicznie i/lub biochemicznie stwierdzony podwyższony 
poziom hormonu w surowicy 

� Akromegalia / gigantyzm – podwyższone poziomy GH / IGF1 
� Hiperprolaktynemia i jej następstwa 
� Choroba Cushinga z podwyższonym poziomem ACTH i kortyzolu 
� Podwyższenie poziomu TSH 
� Znaczne podwyższenie poziomu FSH, LH i/lub podjednostki alfa 
� Zwiększone wytwarzanie kilku hormonów przez gruczolaki wielohormonalne 

lub mnogie 

2. Klinicznie nieczynne hormonalnie 

� Brak podwyższenia poziomu wytwarzania lub wydzielania któregoś ze znanych 
hormonów 

� Podwyższenie poziomu hormonów lub ich podjednostek nie powodujące 
objawów klinicznych (FSH, LH, podjednostka alfa) 

� Hormony są wytwarzane, ale nie powodują objawów klinicznych (nieme 
gruczolaki kortykotropowe i somatotropowe) 

� Wytwarzanie nieaktywnych biologicznie  hormonów lub ich podjednostek  

3. Nieokreślony stan hormonalny  

 

Przeprowadzone w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia badania ultra-

strukturalne pozwoliły na dokładne scharakteryzowanie morfologii komórek 

przysadki i wywodzących się z nich gruczolaków oraz wykazały brak korelacji 

pomiędzy barwliwością histologiczną komórek tych guzów a ich histogenezą 

[5]. Obecnie rozpoznanie gruczolaka wymaga wykonania dodatkowych, 

uzupełniających badań patomorfologicznych, a w szczególności dokonania 

oceny immunohistochemicznej, określonej przez ekspertów Światowej 

Organizacji Zdrowia jako „złoty standard diagnostyczny” [1]. Zgodnie 

z aktualnymi wytycznymi w każdym przypadku gruczolaka przysadki należy 

wykonać immunohistochemiczną lokalizację hormonów przedniego płata 

przysadki i/lub ich podjednostek: hormonu wzrostu (GH), prolaktyny (PRL), 
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ACTH, β-TSH, β-FSH, β-LH oraz podjednostki alfa hormonów gliko-

proteinowych. Ponadto obowiązująca klasyfikacja dzieli nowotwory wywodzące 

się z komórek nabłonkowych przedniego płata przysadki na: (1) gruczolaki 

typowe [8272/0], (2) gruczolaki atypowe [8272/1] i (3) raki przysadki [8272/3] 

(w nawiasach kwadratowych podano obowiązujące numery kodów wg 

International Classification of Diseases for Oncology, ICD-O), co również 

należy uwzględnić w rozpoznaniu patomorfologicznym. Gruczolaki przysadki 

określa się jako atypowe, gdy indeks proliferacyjny Ki-67 (MIB-1) wynosi 3% 

lub więcej oraz gdy w utkaniu guza występuje immunohistochemiczna reakcja 

jądrowa na obecność TP53 [6]. Raki przysadki należące do niezwykłej rzadkości 

rozpoznawane są w oparciu o kliniczne kryterium obecności odległych 

przerzutów; histologicznie często nie różnią się one od gruczolaków [7].  

Trudności diagnostyczne w histologicznej ocenie gruczolaków przysadki 

wynikają z braku korelacji pomiędzy stwierdzaną morfologią utkania nowo-

tworowego a towarzyszącymi im zaburzeniami endokrynologicznymi oraz 

z braku korelacji pomiędzy stopniem histologicznej złośliwości a biologią 

nowotworu. Pewne ograniczenia posiada także ocena immunohistochemiczna. 

Profile immunohistochemiczne niektórych podtypów gruczolaków charaktery-

zujących się różną biologią mogą być podobne lub identyczne. W takich 

przypadkach konieczne jest dokonanie oceny mikroskopowo-elektronowej. 

Ocena ultrastrukturalna wymagana jest również dla rozpoznania niektórych 

rzadkich podtypów tych guzów, np. silent adenoma subtype 3 [8] czy wariantu 

onkocytarnego w gruczolakach typu null cell adenoma. Rozpoznanie tego typu 

może mieć znaczenie prognostyczne i/lub predykcyjne. Szczególnej uwagi 

wymagają też guzy klinicznie nieczynne hormonalnie, które w badaniu 

immunohistochemicznym wykazują obecność hormonów gromadzonych 

w komórkach (tzw. gruczolaki nieme, ang. silent). W Tabeli 2 przedstawiono 

podział gruczolaków przysadki na podtypy uwzględniający zarówno ich profile 

immunohistochemiczne, jak i budowę ultrastrukturalną. 
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Tabela 2. Klasyfikacja gruczolaków przysadki w oparciu o cechy immunohistochemiczne 
i ultrastrukturalne.  
 
Table 2. Immunohistochemical and ultrastructural classification of pituitary adenomas.  
 

Typ gruczolaka przysadki 

1. Gruczolaki laktotropowe – wytwarzające prolaktynę (PRL) 
� skąpoziarniste 
� bogatoziarniste 

2. Gruczolaki somatotropowe – wytwarzające hormon wzrostu (GH) 
� skąpoziarniste 
� bogatoziarniste 

3. Gruczolaki wytwarzające GH i PRL 
� mieszane (z komórek somatotropowych i laktotropowych) 
� mammosomatotropowe 
� acidophil stem cell adenoma 

4. Gruczolaki kortykotropowe – wytwarzające ACTH 
� skąpoziarniste 
� bogatoziarniste 
� wariant z komórek Crooke’a 

5. Gruczolaki tyreotropowe (wytwarzające TSH) 

6. Gruczolaki gonadotropowe (wytwarzające FSH i/lub LH i/lub podjednostkę alfa) 
� nieonkocytarne 
� onkocytarne 

7. Gruczolaki wielohormonalne 

8. Gruczolaki nie wytwarzające żadnych znanych hormonów (null cell adenoma) 
� nieonkocytarne 
� onkocytarne 

7. Gruczolaki klinicznie nieczynne hormonalnie, immunododatnie  ((nniieemmee))  
� nieme kortykotropowe, podtyp 1  
� nieme kortykotropowe, podtyp 2 
� nieme podtyp 3 
� nieme: somatotropowe, laktotropowe, tyreotropowe, wielohormonalne 
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Klasyfikacja gruczolaków przysadki na podstawie oce ny 
ultrastrukturalnej 
 

Przysadka jest złożona z co najmniej sześciu głównych typów komórek 

nabłonkowych, z których każdy odpowiada za wytwarzanie i wydzielanie 

co najmniej jednego typu hormonu. Najnowsze badania molekularne pozwoliły 

odkryć trzy główne szlaki różnicowania komórek przysadki zdeterminowane 

przez ekspresję określonych czynników transkrypcyjnych [9]. Znajomość tych 

czynników może być pomocna w klasyfikacji gruczolaków przysadki 

wywodzących się z poszczególnych typów komórek. Każdy typ komórek 

przysadki może ulec transformacji nowotworowej dając początek wzrostu 

gruczolaka przysadki – czynnego lub nieczynnego hormonalnie; guzy nieczynne 

stanowią średnio około 1/3 wszystkich gruczolaków. Każdy z podtypów 

gruczolaków przejawia profil immunohistochemiczny oraz cechy ultrastruktu-

ralne komórek zbliżone do swoich prawidłowych odpowiedników [1, 5]. 

Dotyczy to również gruczolaków wielohormonalnych; w wyniku wielokierunko-

wego różnicowania się komórek niektóre gruczolaki złożone są z dwóch 

i więcej typów komórek o różnej aktywności wydzielniczej, inne mogą być 

monomorficzne, ale wytwarzać i gromadzić więcej niż jeden rodzaj hormonu 

w tej samej komórce nowotworowej [10]. 

Gruczolaki somatotropowe, powodujące nadmierne wydzielanie hormonu 

wzrostu (GH) wywołują akromegalię lub gigantyzm. Immunohistochemicznie 

stwierdza się w komórkach nowotworowych obecność GH, a niekiedy 

prolaktyny i/lub podjednostki alfa. Na poziomie ultrastrukturalnym wśród 

gruczolaków somatotropowych można wyróżnić guzy skąpoziarniste lub 

bogatoziarniste. Gruczolaki skąpoziarniste składają się z okrągłych lub 

wielobocznych komórek o nieregularnych jądrach. Cechą charakterystyczną 

tych nowotworów jest obecność ciałek fibrylarnych – skupisk cytokeraty-

nowych filamentów pośrednich układających się w kuliste twory, niekiedy 

znacznych rozmiarów. Ziarnistości wydzielnicze są drobne i rozproszone, 

ale elektronowogęste (ryc.  1).  
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Ryc. 1. Skąpoziarnisty somatotropowy gruczolak przysadki. Ciałka fibrylarne (strzałki). 
 
Fig. 1. Sparsely granulated somatotroph pituitary adenoma. Fibrilar bodies (arrows). 
 

Komórki bogatoziarnistego gruczolaka somatotropowego bardziej przypo-

minają swoje nienowotworowe odpowiedniki. Posiadają zwykle jądra o regular-

nych kształtach, dobrze rozwinięte szorstkie retikulum endoplazmatyczne 

i układ Golgiego oraz liczne, często zajmujące znaczny obszar cytoplazmy, 

okrągłe i duże (350 – 500 nm średnicy) ziarnistości wydzielnicze (ryc. 2).  

Różnice w budowie ultrastrukturalnej umożliwiają proste różnicowanie 

tych guzów. Opisano też jednak guzy skąpoziarniste somatotropowe, w których 

brak ciałek fibrylarnych [11]; należy pamiętać, że do prawidłowej oceny 

konieczne jest stwierdzenie kilku charakterystycznych cech ultrastrukturalnych. 

Gruczolaki skąpoziarniste występują częściej, są bardziej agresywne i charakte-

ryzują się szybszym wzrostem niż ich bogatoziarniste odpowiedniki.  
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Ryc. 2. Bogatoziarnisty somatotropowy gruczolak przysadki. Dobrze rozwinięty układ 

Golgiego (strzałka). 

 

Fig. 2. Densely granulated somatotroph pituitary adenoma. Well differentiated Golgi 

system (arrow). 

 

Różnicowanie ich ma wpływ na uzupełniające leczenie pooperacyjne 

i dokładne rozpoznanie ma tu istotne znaczenie [12]. Patofizjologia tych zmian 

determinuje ich zróżnicowaną odpowiedź na aktualnie dostępne metody 

leczenia: analogi somatostatyny vs. antagoniści hormonu wzrostu lub agoniści 

dopaminy [13, 14]. 

Znaczna część gruczolaków wywołujących akromegalię wytwarza oprócz 

hormonu wzrostu także prolaktynę [15]. Występują trzy typy gruczolaków dwu-

hormonalnych immunoreaktywnych na GH i PRL: gruczolaki mieszane, 

mammosomatotropowe i gruczolaki typu acidophil stem cell. Podobnie jak 

w przypadku guzów skąpo- i bogatoziarnistych, także gruczolaki dwu-

hormonalne wymagają dokładnego różnicowania ze względów prognostycz-



Maria Maksymowicz, Włodzimierz T. Olszewski 161

nych, a zwłaszcza predykcyjnych. W przypadku takich guzów bardzo przydatna 

jest mikroskopia elektronowa. Mieszane gruczolaki są zbudowane z komórek 

bogatoziarnistych somatotropowych oraz skąpoziarnistych laktotropowych 

występujących obok siebie, co można łatwo zweryfikować na poziomie ME 

dzięki odrębnym cechom ultrastrukturalnym (np. występowanie egzocytozy 

ziarnistości wydzielniczych w komórkach laktotropowych, odmienna 

morfologia tych ziarnistości). Dodatkowo można stwierdzić obecność hormonu 

wzrostu i prolaktyny w ziarnistościach wydzielniczych sąsiadujących komórek 

wykonując reakcję immunohistochemiczną na poziomie ultrastrukturalnym 

z zastosowaniem złota koloidalnego. Mammosomatotropowe gruczolaki są 

guzami monomorficznymi, zawierającymi hormon wzrostu i prolaktynę 

wewnątrz tych samych ziarnistości wydzielniczych. Można to wykazać metodą 

immunohistochemiczną na poziomie ultrastrukturalnym; także inne cechy 

mikroskopowo-elektronowe tych guzów umożliwiają ich różnicowanie (znaczny 

polimorfizm i duża gęstość elektronowa ziarnistości, obecność elektronowo 

gęstego materiału pomiędzy komórkami, dobrze rozwinięte organelle 

komórkowe). Gruczolaki mammosomatotropowe występują rzadko i należą do 

guzów łagodnych.  

Bardzo inwazyjny i naciekający jest natomiast guz typu acidophil stem cell 

adenoma. Zwykle powoduje on hiperprolaktynemię, chociaż może też 

wywoływać lekkie objawy akromegalii [16]. Immunohistochemicznie jest dwu-

hormonalny, dodatni na GH i PRL, a na poziomie mikroskopu elektronowego 

można stwierdzić metodą znakowania za pomocą złota koloidalnego obecność 

w jednej komórce dwóch typów ziarnistości wydzielniczych, z których jedne 

gromadzą GH, a inne prolaktynę. Guzy te mają bardzo charakterystyczny obraz 

ultrastrukturalny: mają słabo rozwinięte retikulum endoplazmatyczne i układ 

Golgiego, ale zawierają liczne, nieregularne i rozdęte mitochondria. W wielu 

komórkach obecne są mitochondria olbrzymie, ze szczątkowymi grzebieniami 

mitochondrialnymi; są one niekiedy wielkości jądra komórkowego, które zostaje 

zepchnięte na przeciwny biegun komórki. 
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Ryc. 3. Laktotropowy skąpoziarnisty gruczolak przysadki. 
 
Fig. 3. Sparesely granulated lactotroph adenoma. 

 

Gruczolaki laktotropowe wytwarzające prolaktynę mają w mikroskopie 

elektronowym bardzo charaktrystyczny obraz. Markerem ultrastrukturalnym 

tych guzów jest obecność w przestrzeniach międzykomórkowych ziarnistości 

wydzielniczych, usuwanych z komórek na drodze egzocytozy (ryc. 3). Inną 

typową cechą jest obecność bardzo rozwiniętego szorstkiego retikulum 

endoplazmatycznego tworzącego koncentryczne układy, tak zwane ciałka 

Nebenkerena. Dobrze rozwinięty jest układ Golgiego. Ziarnistości wydzielnicze 

są nieliczne, rozproszone i okrągłe, o średnicy 150 – 300 nm, elektronowogęste 

[17]. Gruczolaki laktotropowe są zazwyczaj skąpoziarniste, podtyp bogato-

ziarnisty występuje sporadycznie.  

Gruczolaki kortykotropowe są zwykle mikrogruczolakami, mimo to 

powodują silne objawy kliniczne; wytwarzają ACTH i wywołują chorobę 

Cushinga lub zespół Nelsona. Guzy te występują w dwóch podtypach: 
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skąpoziarnistym i bogatoziarnistym. Bogatoziarniste kortykotropinoma są 

częstsze; ich komórki są zwykle dość ciasno wypełnione polimorficznymi, 

elektronowogęstymi ziarnistościami o średnicy do 450 nm. Wokół owalnych 

jąder komórkowych stwierdza się pasma filamentów cytokeratynowych, które 

immunohistochemicznie dają dodatnią reakcję na Cam.5,2. Obecności tych 

filamentów nie stwierdza się w gruczolakach skąpoziarnistych, w których 

ziarnistości są mniej liczne i drobne, często nie całkowicie wypełnione 

elektronowogęstą zawartością. Guzy skąpoziarniste mają często mniejszą 

aktywność wydzielniczą, większe tempo wzrostu i zwykle są rozpoznawane jako 

makrogruczolaki. 

Cechy ultrastrukturalne gruczolaków tyreotropowych pozwalają na ich 

łatwe różnicowanie z innymi typami guzów, co może mieć istotne znaczenie, 

gdyż reakcja immunohistochemiczna na TSH jest często zmienna, słaba, 

a nawet ujemna. Komórki są zazwyczaj podobne do swoich prawidłowych 

odpowiedników, mają dobrze rozwinięte szorstkie retikulum endoplazmatyczne 

i aparat Golgiego oraz drobne (150-250 nm), okrągłe, leżące tuż pod błoną 

lub w wypustkach cytoplazmatycznych ziarnistości wydzielnicze [18].  

Kliniczne objawy nadmiernego wydzielania gonadotropin są rzadkie 

i gruczolaki gonadotropwe są najczęściej wykrywane jako nieczynne 

hormonalnie z efektem masy, zaburzeniami widzenia czy udarami [19]. 

Immunohistochemicznie są dodatnie na FSH i/lub LH i/lub podjednostkę alfa 

hormonów glikoproteinowych. W mikroskopie elektronowym stwierdza się 

zwykle komórki o średnio zróżnicowanej cytoplazmie, nieregularnych jądrach 

komórkowych oraz nielicznych, rozproszonych i drobnych ziarnistościach 

wydzielniczych. Wśród gruczolaków gonadotropowych częstym zjawiskiem jest 

różnicowanie w kierunku wariantu onkocytarnego [20]. Niekiedy różnicowanie 

takie dotyczy tylko części komórek; kliniczne znaczenie tego zjawiska nie jest 

do końca wyjaśnione. 

Gruczolaki wielohormonalne są dość rzadkie wśród guzów przysadki 

[21-23]. Prezentują one różne cechy ultrastrukturalne, a ich ocena jest 

utrudniona ze względu na niewielką ilość opisanych przypadków. Występuje 
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ekspresja różnych hormonów, najczęściej GH i TSH, z którymi mogą 

współwystępować inne [21]. Gruczolaki wielohormonalne mogą być mono-

morficzne (złożone z populacji jednakowych komórek wytwarzających różne 

hormony), mogą też stanowić mieszaną populację komórek wytwarzających 

różne hormony. Zwykle guzy takie wiążą się z gorszym rokowaniem ze względu 

na agresywny i naciekający wzrost, gwałtowną progresję i wysoki odsetek 

nawrotów [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 4. Niemy kortykotropowy gruczolak przysadki typu 1 (bogatoziarnisty). 
 
Fig. 4. Silent corticotroph pituitary adenoma type 1 (densely granulated). 

 



Maria Maksymowicz, Włodzimierz T. Olszewski 165

Ocena mikroskopowo-elektronowa ma istotne znaczenie w przypadku 

gruczolaków klinicznie nieczynnych hormonalnie, tak zwanych niemych 

(ang. silent). Dwa najważniejsze podtypy tych guzów wykazują różnicowanie 

w kierunku komórek kortykotropowych, jednak pomimo dodatniej reakcji 

immunohistochemicznej na ACTH nie wywołują objawów hiperkortyzolemii 

[24]. Histologicznie i ultrastrukturalnie są one nie do odróżnienia od swoich 

klinicznie czynnych odpowiedników. Typ bogatoziarnisty określany jest jako 

niemy kortykotropowy gruczolak typu 1 (ryc. 4), a skąpoziarnisty – jako niemy 

kortykotropowy typu 2 (ryc. 5). Do rozpoznania tego typu gruczolaków 

konieczna jest informacja kliniczna o braku objawów choroby Cushinga lub 

o niepodwyższonym poziomie ACTH w surowicy. Znaczenie mikroskopii 

elektronowej w tym wypadku polega na różnicowaniu obu podtypów 

gruczolaków. Określenie charakteru tych zmian ma znaczenie prognostyczne, 

gdyż ich przebieg jest zwykle agresywny i wymaga ścisłej kontroli klinicznej 

nawet w przypadku doszczętnego operacyjnego usunięcia zmiany [25].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 5. Niemy kortykotropowy gruczolak przysadki typu 2 (skąpoziarnisty). 
 
Fig. 5. Silent corticotroph pituitary adenoma type 2 (sparsely granulated). 



Diagnostyka gruczolaków przysadki 166

Inne nieme gruczolaki przysadki, immunopozytywne na hormon wzrostu 

(ryc. 6) lub prolaktynę czy TSH również uważane są za guzy związane 

z większym ryzykiem niż gruczolaki czynne hormonalnie wytwarzające te same 

hormony [26, 27]. Ultrastrukturalnie wykazują one podobne cechy jak ich 

czynne odpowiedniki, dzięki czemu ocena mikroskopowo-elektronowa jest 

przydatna dla postawienia rozpoznania w niektórych, wątpliwych przypadkach.  

Szczególnym, rzadkim i klinicznie agresywnym podtypem gruczolaka jest 

niemy gruczolak przysadki podtyp 3 [8, 28]. Immunohistochemicznie ten typ 

gruczolaka jest dodatni na PRL, i/lub GH oraz TSH i/lub podjednostkę alfa. Do 

postawienia rozpoznania konieczna jest ocena ultrastrukturalna. Charaktery-

styczne cechy to obecność wtrętów wewnątrzjądrowych w postaci kulistych 

form, specyficzny układ siateczki endoplazmatycznej i mitochondriów, 

obecność wypustek cytoplazmatycznych oraz drobnych i rozproszonych 

ziarnistości.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 6. Niemy somatotropowy gruczolak przysadki. 
 
Fig. 6. Silent somatotroph pituitary adenoma. 
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Tabela 3. Algorytm postępowania diagnostycznego w patomorfologicznej ocenie 
gruczolaków przysadki. 
 
Table 3. Diagnostic procedure algorithm in pathomorphological estimation of pituitary 
adenomas. 
 

Pobranie materiału i utrwalenie1: 

 

 

Mikroskopia  świetlna                        Mikroskopia elektronowa3 

10% zbuforowana formalina                                              2,5% aldehyd glutarowy  

                                                                                          w 0,1M buf.fosforanowym 

  

 

                           

 

immunohistochemia2                               technika immunogold w ME6 

GH, PRL, ACTH, β-TSH, β-FSH, β-LH, podjednostka alpha; Ki-67 

             

           TP534 

           sstr2A/sstr55 
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Komentarz do tabeli 3:  

1. Materiał do badania patomorfologicznego powinien być pobierany śródoperacyjnie 
i natychmiast bezpośrednio umieszczany w podpisanych naczyniach ze świeżym 
utrwalaczem. Materiał przeznaczony do ME powinien być pobierany w niewielkich, 
2-3 mm fragmentach. Materiał w utrwalaczu należy niezwłocznie przekazać do 
zakładu patomorfologii (w razie niemożności – przechować w lodówce). 

2. Po dokonaniu rutynowej oceny histologicznej w mikroskopie świetlnym we 
wszystkich przypadkach rozpoznanych gruczolaków przysadki należy zlecić 
badanie immunohistochemiczne na hormony przedniego płata przysadki i/lub ich 
podjednostki oraz Ki-67 (MIB1) 

3. Po dokonaniu wstępnej oceny immunohistochemicznej należy przypadki wymaga-
jące dalszej oceny zbadać w mikroskopie elektronowym 

4. W gruczolakach, w których indeks MIB1 wynosi 3% lub więcej należy wykonać 
badanie immunohistochemiczne na TP53 

5. W guzach dodatnich na obecność hormonu wzrostu i TSH należy dokonać oceny 
stanu receptorów somatostatynowych. 

6. W wybranych przypadkach można wykonać badanie immunohistochemiczne na 
poziomie ME metodą immunogold na obecność hormonów przysadki i/lub ich 
podjednostek. 

 

Wnioski   
 

Na podstawie własnych obserwacji i oceny ponad 2000 przypadków guzów 

przysadki oraz na podstawie danych z piśmiennictwa można stwierdzić, 

że badanie mikroskopowo-elektronowe jest przydatne w diagnostyce następu-

jących typów gruczolaków przysadki: 

� w gruczolakach somatotropowych: skąpo- vs. bogatoziarnistych,  

� w dwu-hormonalnych gruczolakach w akromegalii: GH(+) i PRL(+), 

� w gruczolakach klinicznie nieczynnych hormonalnie: onkocytarnych 

vs. nieonkocytarnych,  

� w gruczolakach wielohormonalnych, klinicznie i/lub IHC(+):  

typ mieszany vs. monomorficzny  

� w gruczolakach klinicznie nieczynnych hormonalnie, ale IHC(+)  

– tak zwanych gruczolakach niemych (ang. silent) 
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Ocena immunohistochemiczna na poziomie mikroskopu elektronowego wnosi 

istotne informacje w: 

� dwu-hormonalnych gruczolakach w akromegalii: GH(+) i PRL(+).  
 

Podsumowanie 
 

Powyżej zamieszczono algorytm postępowania diagnostycznego w pato-

morfologicznej ocenie gruczolaków przysadki, opracowany w oparciu o dane 

z piśmiennictwa oraz o własne wieloletnie doświadczenia dotyczące diagnostyki 

guzów przysadki (Tabela 3). Algorytm ten uwzględnia zastosowanie mikro-

skopii elektronowej w przypadkach wyselekcjonowanych w oparciu o wcześ-

niejszą ocenę histologiczną i immunohistochemiczną. 

Obecnie metodami immunohistochemicznymi i technikami biologii 

molekularnej intensywnie badane są liczne markery mogące wpływać na 

powstawanie i rozrost gruczolaków przysadki, takie jak: onkogeny, geny 

supresorowe, czynniki wzrostu, receptory hormonalne, angiogeneza, apoptoza 

i inne. Dotychczas nie wskazano pojedynczego czynnika, który pozwalałby 

jednoznacznie określić biologię i rokowanie w przypadkach tych różnorodnych 

guzów. Byłoby to bardzo pożądane, biorąc pod uwagę szerokie spektrum ich 

agresywności (od bezobjawowych mikrogruczolaków, przez makrogruczolaki, 

po inwazyjne gruczolaki olbrzymie) i różnorodną reakcję na stosowane leczenie 

uzupełniające (farmakologiczne i/lub radiologiczne). Aktualnie za najważ-

niejszy klinicznie czynnik prognostyczny uważa się doszczętność resekcji guza 

[29]. Uznane patomorfologiczne czynniki prognostyczne obejmują dokładne 

określenie podtypu gruczolaka (przy użyciu metod immunohistochemicznych 

i ultrastrukturalnych) oraz ocenę markerów proliferacyjnych (Ki-67, TP53) 

[1, 30, 31] .  

Duże inwazyjne gruczolaki nie mogą być niekiedy całkowicie usunięte, 

a zatem – nie mogą być skutecznie wyleczone [32]. Guzy takie wymagają 

leczenia uzupełniającego. W miarę rozwoju nowych metod terapeutycznych 

pojawia się więc dodatkowa konieczność oceny innych markerów wskazujących 
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na skuteczność planowanego leczenia [33]. Obecnie jedynym takim markerem 

jest immunohistochemiczna ocena stanu receptorów somatostatynowych, 

a szczególnie ich podtypu 2A (sstr2A) w przypadkach akromegalii oraz 

w gruczolakach tyreotropowych [34]. Silnie dodatnia reakcja na obecność tego 

receptora pozwala przewidzieć pozytywną reakcję na leczenie analogami 

somatostatyny.  

Aktualna histopatologiczna klasyfikacja gruczolaków przysadki zgodna 

z kryteriami Światowej Organizacji Zdrowia (2004) jest stosunkowo skompliko-

wana, a jej stosowanie wymaga zachowania wysokich standardów metodo-

logicznych i dostępności wysokospecjalistycznych metod. Biorąc pod uwagę 

specyfikę tych guzów, diagnostyka gruczolaków przysadki powinna być 

dokonywana w wytypowanych ośrodkach referencyjnych przez wyspecjalizo-

wane zespoły badawcze.  
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