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Streszczenie 
Istotny postęp, jaki dokonał się w ostatnich latach, zwłaszcza w zakresie rozwoju 
diagnostyki obrazowej i badań immunohistochemicznych, umożliwia 
wcześniejsze rozpoznawanie, a następnie leczenie nieczynnych hormonalnie 
gruczolaków przysadki (NFPAs). Mimo to guzy te dalej pozostają istotnym 
problemem klinicznym dla lekarzy wielu specjalności. Celem pracy jest 
szczegółowe przedstawienie poglądów na temat etiopatogenezy, obrazu 
klinicznego, diagnostyki i metod leczenia klinicznie nieczynnych hormonalnie 
gruczolaków przysadki ze szczególnym uwzględnieniem postępów w technikach 
chirurgicznych oraz rozszerzających się możliwości radioterapii, a szczególnie 
farmakoterapii. 
 
Słowa kluczowe: klinicznie nieczynne gruczolaki przysadki, guzy przysadki, 
immunohistochemia guzów przysadki, scyntygrafia receptorowa, receptory 
dopaminergiczne, receptory somatostatynowe, leczenie operacyjne, 
radioterapia, nóż gamma, analogi somatostatyny, agoniści dopaminy. 
 
 

Abstract 
The significant progress made in recent years, especially in the field of imaging 
techniques and immunohistochemistry, enables an earlier diagnosis 
and the treatment of clinically non-functioning pituitary adenomas (NFPAs). 
In spite of this, these tumours still remain an important medical issue for a large 
number of specialities. The aim of this article is to provide an overview 
of the etiopathogenesis, diagnosis and treatment of clinically non-functioning 
pituitary adenomas with special reference to the development of highly 



Klinicznie nieczynne hormonalnie guzy przysadki 88
�  

advanced methods in surgery as well as radiotherapy and, especially, 
in pharmacotherapy. 
 
Key words: clinically non-functioning pituitary adenomas, pituitary tumours, 
immunohistochemistry of pituitary tumours, receptor scintigraphy, dopamine 
receptors, somatostatin receptors, surgery, radiotherapy, gamma knife, 
somatostatin analogues, dopamine agonists. 
 
 
Wstęp 
 

Gruczolaki przysadki stanowią około 10% operowanych guzów 

śródczaszkowych. W zależności od wielkości dzieli się je na mikrogruczolaki, 

guzy o średnicy mniejszej lub równej 10 mm i makrogruczolaki, których 

średnica przekracza 10 mm. Ocenia się, że wśród mikrogruczolaków proporcja 

guzów czynnych i nieczynnych hormonalnie jest podobna [1, 2], natomiast 

ok. 80% wszystkich makrogruczolaków stanowią guzy pozbawione czynności 

hormonalnej [3, 4]. Tylko część tych guzów stanowią gruczolaki rzeczywiście 

pozbawione jakiejkolwiek czynności hormonalnej, wykrywalnej w badaniu 

immunohistochemicznym (tzw. null cell adenoma). Większość z nich wykazuje 

pozytywne odczyny immunohistochemiczne na hormony przysadkowe, 

zwłaszcza gonadotropiny FSH i LH, co jednak nie pociąga za sobą 

zwiększonych stężeń odpowiednich hormonów przysadkowych we krwi 

obwodowej i klinicznych objawów ich nadmiaru. Z tego względu niektórzy 

autorzy używają określenia „klinicznie nieczynne gruczolaki przysadki”. 

Częstość występowania klinicznie nieczynnych gruczolaków przysadki (NFPAs) 

jest trudna do oceny. W badaniu Daly i wsp. przeprowadzonym w prowincji 

Liege w Belgii częstość guzów przysadki oceniono na 94 przypadki/10 0000 

populacji, 14,7% tych guzów stanowiły NFPAs [5]. Katznelson i wsp. uważają, 

że NFPAs stanowią ok. 25% wszystkich gruczolaków przysadki [6]. Ponieważ 
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są to guzy klinicznie pozbawione czynności hormonalnej, ich objawy wynikają 

zazwyczaj z tzw. efektu masy, a więc ucisku gruczolaka na sąsiadujące 

struktury. Guzy te są zatem trudne do wczesnego rozpoznania, a diagnoza jest 

często stawiana późno, kiedy gruczolaki osiągają znaczne rozmiary [7]. Ferrante 

i wsp. ocenili, że 96,5% NFPAs to makrogruczolaki, a więc guzy o średnicy 

powyżej 10 mm [8]. Makrogruczolaki nieczynne hormonalnie częściej 

stwierdzane są wśród mężczyzn niż kobiet, 92% vs. 68% w momencie 

rozpoznania [9]. 45,4% tych guzów powodowało ucisk na skrzyżowanie nerwów 

wzrokowych, 33,2% inwazję zatoki jamistej, a 14,2% inwazję zatoki klinowej. 

W momencie rozpoznania nie stwierdzono związku pomiędzy wielkością guza 

a dekadą życia, kiedy diagnoza jest stawiana [8]. Wśród objawów klinicznych 

NFPAs najczęściej dominują zaburzenia widzenia (67,8%), bóle głowy (41,4%) 

oraz zaburzenia miesiączkowania, obniżenie potencji i bezpłodność wynikające 

z hipogonadyzmu stwierdzanego u 43,3% chorych [8]. Inna grupa badaczy 

wykazała, że NFPAs są częściej wykrywane wśród mężczyzn, głównie 

pod koniec czwartej dekady życia [10]. Według obserwacji Ferrante i wsp. 

diagnoza NFPAs była najczęściej stawiana w szóstej dekadzie życia mężczyzn 

oraz w piątej dekadzie życia kobiet [8]. Drange i wsp. oceniają częstsze 

o 60%  występowanie NFPAs wśród mężczyzn [9]. Pickett szacuje, 

że 61%  nowotworów przysadki u osób powyżej 65 roku życia stanowią 

guzy pozbawione czynności hormonalnej [11]. Sievers i wsp. porównując 

grupy chorych z akromegalią i klinicznie nieczynnymi hormonalnie guzami 

przysadki stwierdzili NFPAs częściej u mężczyzn (65,5% vs. 44,3%), 

nieco starszych (60,3±10,6 lat vs. 55,0±11 lat), z guzem w stadium 

makrogruczolaka (86,3% vs. 68,6%) i częściej z obserwowaną niedoczynnością 

przysadki (88,2% vs. 63,8%) [12]. 
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W patogenezie rozwoju NFPAs uwzględnia się najczęściej zmiany 

epigenetyczne, zwłaszcza hipermetylację białka P16 [13, 14]. W inicjacji, 

a następnie w progresji guza ważną rolę odgrywa angiogeneza, a więc proces 

tworzenia sieci naczyń włosowatych guza, zapewniający dostarczenie tlenu oraz 

innych niezbędnych składników do jego wzrostu [15]. Istotnym czynnikiem 

sprzyjającym neowaskularyzacji jest m.in. naczyniowo-śródbłonkowy czynnik 

wzrostowy VEGF (ang. vascular endothelial growth factor) [15, 16]. Wykazano, 

że stężenie VEGF w surowicy krwi jest zwiększone u pacjentów z guzami 

przysadki [17]. Aktywność VEGF zależy od wiązania się czynnika z odpowied-

nimi receptorami VEGFR-1 i VEGFR-2 oraz koreceptorami neuropiliną 1 

(NRP-1) oraz neuropiliną 2 (NRP-2) [15, 16]. Onofri i wsp. porównali ekspresję 

VEGF-A, VEGFR-1, VEGFR-2 oraz NRP-1 w zdrowych przysadkach 

(6 przysadek) uzyskanych podczas autopsji oraz w 39 gruczolakach przysadki 

[16]. Wszystkie zdrowe przysadki i 34 ze zbadanych 39 gruczolaków przysadki 

wykazywały ekspresję VEGF-A [16]. Ekspresja VEGFR-1 była obecna 

w komórkach 6 zdrowych przysadek oraz w komórkach 24 gruczolaków 

przysadki. Nie wykazano natomiast ekspresji VEGFR-1 w komórkach 

śródbłonka. Przeciwnie, do ekspresji VEGFR-2 dochodziło jedynie 

w komórkach śródbłonka, we wszystkich przypadkach zdrowej przysadki 

i  w  18  z 39 gruczolaków przysadki. Ekspresję NRP-1 odnotowano 

we wszystkich zdrowych przysadkach i w 17 z 39 gruczolaków przysadki [16]. 

Koekspresję VEGF-A, VEGFR-1, VEGFR-2, NRP-1 autorzy zaobserwowali we 

wszystkich przypadkach zdrowej przysadki i w 7 z 39 przypadków gruczolaka 

przysadki. Wydaje się zatem, że to VEGF-A działając na receptor VEGRF-2 

oraz na koreceptor NRP-1 odgrywa kluczową rolę w angiogenezie gruczolaków 

przysadki [16].  
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Część gruczolaków nieczynnych hormonalnie stanowią tzw. incydenta-

loma, guzy przypadkowo wykrywane w badaniach obrazowych tomografii 

komputerowej czy rezonansu magnetycznego wykonywanych z innych wskazań, 

jak na przykład utraty przytomności w wywiadzie, stany po urazach głowy, bóle 

migrenowe. Ocenia się, że w 10-37% wyników badań rezonansu magnetycznego 

oraz 4-20% wyników tomografii komputerowej głowy stwierdza się obecność 

mikroincydentaloma przysadki [3,18]. Makroincydentaloma przysadki stwierdza 

się w 0,2% badań tomografii głowy oraz 0,16% badań rezonansu 

magnetycznego [19, 20]. Freda i wsp. badając histopatologicznie usunięte 

operacyjnie guzy siodła tureckiego stwierdzili, że 91% z nich stanowiły 

gruczolaki przysadki, 9% zaś inne zmiany, najczęściej czaszkogardlaki [21]. 

Pacjenci z przypadkowo wykrytym guzem przysadki powinni być poddani 

szczegółowej diagnostyce endokrynologicznej w kierunku nadczynności i/lub 

niedoczynności przysadki oraz okulistycznej, w szczególności ocenie pola 

widzenia i dna oka [22]. Buurman i wsp. badając autopsyjnie metodami 

immunohistochemicznymi 3048 gruczolaków przysadki ocenili, że 39,5% 

wykazywało pozytywny odczyn na prolaktynę, 1,8% na hormon wzrostu oraz 

13,8% na ACTH [23]. U pacjentów z incydentaloma przysadki objawy 

hipogonadyzmu stwierdzono retrospektywnie u maksymalnie 30%, niedobory 

TSH u 28%, hipokortyzolizm u 18%, a niedobór GH u 8% [3, 24, 25]. 

Za uzasadnione uznaje się wykonywanie badań w kierunku niedoczynności 

przysadki u pacjentów z makroincydentaloma oraz mikroincydentaloma 

o średnicy powyżej 6 mm [22]. Europejskie Towarzystwo Endokrynologiczne 

zaleca operacyjne usunięcie przypadkowo wykrytego gruczolaka przysadki 

w przypadku zaburzeń pola widzenia w wyniku ucisku na skrzyżowanie nerwów 

wzrokowych, oftalmoplegii, udaru przysadki z towarzyszącymi zaburzeniami 
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widzenia oraz czynnego hormonalnie gruczolaka przysadki [22]. Eksperci 

proponują rozważenie leczenia operacyjnego w przypadku istotnego wzrostu 

wielkości gruczolaka w okresie obserwacji, wystąpienia objawów niedo-

czynności przysadki, lokalizacji guza w pobliżu skrzyżowania nerwów 

wzrokowych u pacjentek planujących zajście w ciążę oraz u chorych 

z uporczywymi bólami głowy [22]. Arita i wsp. analizując 42 pacjentów 

z incydentaloma przysadki stwierdzili, że u 40% chorych guz o średnicy 

18,3±7 mm zwiększył się o 10% w ciągu 4 lat obserwacji, czemu towarzyszyły 

w połowie przypadków zaburzenia endokrynologiczne i neurologiczne [26]. 

Z podsumowania badań dotyczących obserwacji przypadkowo wykrytego 

makrogruczolaka przysadki wynika, że do jego wzrostu doszło u ok. 29% 

pacjentów (88 z 304 badanych) [27]. Nieoperowane incydentaloma powinny być 

obserwowane. Rezonans magnetyczny z zastosowaniem kontrastu jest badaniem 

obrazowym bezwzględnie zalecanym do monitorowania guza [28]. 

Makroincydentaloma przysadki wymaga powtórnego wykonania badania 

rezonansu magnetycznego za sześć miesięcy, mikroincidentaloma za 1 rok. Jeśli 

rozmiar gruczolaka przysadki nie uległ zmianie, należy badanie powtarzać 

każdego roku w przypadku makroincydentaloma, co 1-2 lata w przypadku 

mikroincydentaloma przez pierwsze 3 lata, następnie rzadziej, jeśli nie pojawiają 

się klinicznie objawy guza przysadki [22]. Należy pamiętać, że guzami 

nieczynnymi hormonalnie okolicy siodła tureckiego mogą być także oponiak, 

glejak, struniak, guz kieszonki Rathkego, torbiel skórzasta, torbiel 

pajęczynówki, przerzut raka piersi [29]. 
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Obraz kliniczny nieczynnych hormonalnie gruczolaków  
przysadki 
 

Guzy przysadki nieczynne hormonalnie mogą przez wiele lat nie 

powodować objawów klinicznych. Część z tych guzów w następstwie rozrostu 

może powodować objawy wynikające z ucisku masy guza na sąsiadujące 

struktury. Najczęstszym objawem klinicznym są bóle głowy stwierdzane 

u 40-60% pacjentów, wynikające ze zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego 

[8, 30, 31]. Bardzo charakterystycznym objawem makroadenoma przysadki jest 

niedowidzenie połowicze dwuskroniowe, będące efektem ucisku guza na 

skrzyżowanie nerwów wzrokowych [30, 32]. 

Badacze z San Paulo obserwując 104 pacjentów z NFPAs stwierdzili, że 

najczęstszym objawem był brak miesiączki lub zaburzenia miesiączkowania 

stwierdzane wśród 78,6% kobiet. Objawy hipogonadyzmu dotyczyły 78% kobiet 

oraz 35% mężczyzn [10]. Na bóle głowy skarżyło się 68,3% pacjentów, tyle 

samo miało zaburzenia pola widzenia [10]. Dekkers i wsp. stwierdzili 

zaburzenia pola widzenia u 87%, a bóle głowy u 39% wśród 109 pacjentów ze 

stwierdzonym makrogruczolakiem przysadki [33]. Około 30% pacjentów 

sygnalizowało zawroty głowy, uczucie chronicznego zmęczenia, osłabienie, 

senność, suchą skórę, osłabienie libido, wymioty, nudności oraz zaparcia [10]. 

U 20,2% chorych stwierdzono moczówkę prostą, wynikającą ze zniszczenia 

tylnego płata przysadki przez guz [10]. Chorzy czasami zgłaszali również 

mlekotok, spadek ciśnienia tętniczego, wzrost masy ciała, przerzedzenie 

włosów, nietolerancję zmian temperatury otoczenia, utratę przytomności, 

zaburzenia pamięci i zachowania, podwójne widzenie, wytrzesz gałek ocznych, 

zez, drżenia mięśniowe, biegunkę. Część z tych objawów wynikała 

z niedoczynności przysadki. W tej samej grupie badanych u 81,4% stwierdzono 
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niedobór hormonu wzrostu, u 63,3% hipogonadyzm, u 59,5% wtórną 

niedoczynność kory nadnerczy, u 20,4% wtórną niedoczynność tarczycy [10]. 

W badaniu Ferrante i wsp. objawy niedoczynności przysadki dotyczyły 

62% badanych. Również najczęściej obserwowano objawy hipogonadyzmu 

wśród 43,3% pacjentów oraz niedoboru hormonu wzrostu wśród 35,8% 

pacjentów, hiperprolaktynemia dotyczyła 27,6% chorych, wtórna niedoczynność 

kory nadnerczy występowała u 26,2%, a niedoczynność tarczycy 24,5% [8]. 

Wysoki odsetek chorych z objawami hipogonadyzmu hipogonadotropowego 

wynika z największej wrażliwości komórek gonadotropowych na uszkodzenie 

z ucisku przez masę guza [34]. W późniejszym okresie mogą dołączyć się 

objawy spowodowane uszkodzeniem innych komórek przysadkowych, 

najczęściej w następującej kolejności: komórki tyreotropowe, somatotropowe 

oraz kortykotropowe [34]. Najrzadziej występowała moczówka prosta, którą 

rozpoznano wśród 1,9% chorych, a której obecność powinna nasuwać 

podejrzenie zmiany pozaprzysadkowej z lokalizacją podwzgórzową [8, 35]. 

Autorzy nie zauważyli korelacji pomiędzy obrazem klinicznym a wiekiem 

pacjentów w momencie rozpoznania choroby [8]. 

Podsumowując dane z piśmiennictwa z ostatnich lat, wynika, że wśród 

deficytów hormonów przysadki w przebiegu guza nieczynnego hormonalnie 

najczęściej pojawiają się niedobory hormonu wzrostu (ok. 85% przypadków), 

niedobory gonadotropin (75%), znacznie rzadziej dochodzi do zmniejszenia lub 

zniesienia wydzielania adrenokortykotropiny (ok. 38%) oraz tyreotropiny 

(ok. 32% przypadków) [33, 36-38]. Hipopituitaryzm wśród pacjentów 

z makrogruczolakiem może być wynikiem zarówno ucisku guza na szypułę 

przysadki, łączącą przysadkę z podwzgórzem, jak i ucisku gruczolaka 

na podwzgórze czy przysadkę [27]. U części chorych z klinicznie nieczynnym 
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hormonalnie guzem przysadki może występować hiperprolaktynemia. 

W warunkach fizjologicznych wydzielanie prolaktyny jest kontrolowane przez 

dopaminę, prolaktynostatynę podwzgórzową, która zmniejsza jej sekrecję. Ucisk 

szypuły przysadki może zaburzać transport dopaminy z jąder dopaminergicz-

nych podwzgórza do przysadki, powodując brak hamowania wydzielania 

prolaktyny i w efekcie hiperprolaktynemię [27]. Podwyższenia stężenie 

prolaktyny w surowicy nieprzekraczające 100 µg/l może świadczyć o ucisku 

szypuły przysadki [35, 39, 40]. Nadsiodłowa ekspansja guza zwiększa 

prawdopodobieństwo zaburzeń widzenia. Colao i wsp [10]. obserwowali 

zaburzenia widzenia u 60% pacjentów z guzem wielkości 21-30 mm. 

W przypadku gruczolaka średnicy 31-40 mm problemy ze wzrokiem dotyczyły 

90% chorych. Autorzy podsumowując zaburzenia widzenia u chorych 

z klinicznie nieczynnymi hormonalnie gruczolakami przysadki stwierdzili, że 

dotyczyły one ogólnie 74% chorych i występowały już w grupie pacjentów, 

u których obserwowano guz o średnicy powyżej 11 mm [10]. Pacjenci z NFPA 

są w grupie zwiększonego ryzyka rozwoju kardiomiopatii, chorób stawów, 

zespołu cieśni nadgarstka, cukrzycy, zespołu bezdechu sennego, ale 

w porównaniu z chorymi z akromegalią te powikłania rozwijają się u nich 

znacznie rzadziej [12]. Ocenia się natomiast, że ryzyko rozwoju nadciśnienia 

tętniczego, hiperprolaktynemii oraz chorób płuc jest podobne w obu tych 

grupach [12]. Czasem duże rozmiary gruczolaka przysadki są przyczyną 

zniszczenia grzbietu siodła tureckiego, deformacji zatoki klinowej, ucisku 

komory trzeciej oraz podwzgórza, przemieszczenia lejka, a także udaru, 

będącego konsekwencją ostrego krwotoku lub zawału przysadki [10, 41]. 

Częstość udaru u chorych z nieczynnym gruczolakiem przysadki oceniana jest 

na 10-25% [32, 42]. 
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Badania obrazowe guzów przysadki 
 

Rezonans magnetyczny (RM) jest metodą z wyboru obrazowania zmian 

w przysadce. Jest to badanie dokładniejsze niż tomografia komputerowa (TK). 

RM pozwala precyzyjnie ocenić wielkość guza i jego lokalizację w stosunku 

do otoczenia siodła tureckiego, a także umożliwia monitorowanie efektów 

leczenia poprzez ocenę progresji lub regresji zmiany [10]. 

Badanie RM pozwala różnicować gruczolaka przysadki od innych guzów 

okolicy siodła tureckiego takich jak czaszkogardlak czy oponiak [43, 44]. Cechy 

czaszkogardlaka w badaniu RM to charakterystyczny zróżnicowany sygnał 

części litych, torbielowatych, które ulegają różnego stopnia wzmocnieniu 

kontrastowemu, a także obecność zwapnień [25]. Oponiaki natomiast są zmia-

nami w obrazie T1-zależnym izodensyjnymi, w T2-zależnym w 50% izodensyj-

nymi, a w 40% hiperdensyjnymi. Charakterystyczną cechą radiologiczną 

oponiaków jest silne wzmocnienie kontrastowe, odcinkowe pogrubienie oraz 

wzmocnienie opony twardej w miejscu jego przyczepu tzw. dural tail sign [25]. 

W obrazie T1-zależnym mikrogruczolak przysadki jest zmianą hipo- lub 

izodensyjną [45, 46]. Po podaniu kontrastu gruczolak pozostaje zmianą 

hipodensyjną przy intensywnym wzmocnieniu zdrowej tkanki przysadki [47, 

48]. Około 2/3 makrogruczolaków w badaniu RM jest zmianą hiperdensyjną, 

w pozostałych przypadkach izodensyjną lub niejednorodną, bardzo rzadko 

hipodensyjną, ulegającą niejednorodnemu wzmocnieniu kontrastowemu, 

z obecnością zwapnień w 1-8% przypadków i towarzyszącym w 94%-100% 

powiększeniem siodła tureckiego [25]. 

Scyntygrafia receptorowa receptorów somatostatynowy ch 
 

Badanie scyntygraficzne pozwala ocenić obecność i rozmieszczenie 

receptorów somatostatynowych (SSTR) w gruczolaku przysadki. Metoda polega 
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na podaniu dożylnym analogów somatostatyny (najczęściej oktreotydu) 

skoniugowanych z niewielkimi cząsteczkami związków organicznych 

(np. DTPA) i jonami izotopów promieniotwórczych – indu111, technetu99m [49]. 

Potwierdzenie obecności SSTR w gruczolaku przysadki uzasadnia podjęcie 

próby leczenia analogiem somatostatyny. Guzy, charakteryzujące dużym 

nagromadzeniem znacznika w badaniu scyntygraficznym, a więc posiadające 

szczególnie receptor typu 2 (SSTR2) będzie cechowała dobra odpowiedź na 

leczenie oktreotydem lub lanreotydem. Sprzeczne są doniesienia dotyczące 

problemu, czy scyntygrafia receptorowa pozwala uwidocznić małe guzy 

przysadki lub fragmenty pooperacyjne guza, które są niewykrywalne w badaniu 

RM przysadki. Część autorów uważa, że scyntygrafia receptorowa nie pozwala 

na uwidocznienie pooperacyjnego fragmentu guza w obrębie przysadki, który 

nie był widoczny w badaniu RM [50], inni wskazują na użyteczność tego 

badania w obrazowaniu bardzo niewielkich zmian, zazwyczaj po niedoszczęt-

nym zabiegu operacyjnym lub małych gruczolaków nawrotowych [51, 52]. 

W badaniu Acosta-Gomez i wsp. [51] u 17 pacjentów podejrzewanych 

o obecność gruczolaka przysadki badanie scyntygrafii receptorowej było 

pozytywne w 10 przypadkach. Wśród 18 pacjentów podejrzewanych o nawrót 

guza, w 13 przypadkach wynik scyntygrafii receptorowej był pozytywny, 

co potwierdzono później w badaniu RM i badaniach biochemicznych. 

Scyntygrafia receptorowa wykazywała najlepsze wyniki w przypadku nawrotów 

guzów wydzielających ACTH (4 z 5 pacjentów prawidłowo zdiagnozowanych) 

oraz w NFPAs (5 z 7 pacjentów prawidłowo zdiagnozowanych). Z powyższego 

badania nasuwa się wniosek, że w przypadku podejrzenia nawrotu guza, 

scyntygrafia receptorowa odznacza się większą czułością niż RM 

(16 z 18 pacjentów właściwie zdiagnozowanych w scyntygrafii receptorowej 
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w porównaniu z 14 na 17 przypadków właściwie rozpoznanych w badaniu RM). 

Jednak przeprowadzenie obu tych badań jest niezbędne do postawienia diagnozy 

i wyboru najbardziej optymalnej formy leczenia [51]. Czułość scyntygrafii 

oceniana jest na 37%-88,5% [53, 54]. 

 

Badanie immunohistochemiczne guzów przysadki 
 

Klasyfikacja gruczolaków przysadki uwzględnia ocenę endokrynologiczną, 

radiologiczno-chirurgiczną, histologiczną, immunohistochemiczną i ultra-

strukturalną. Ocena histologiczna i immunohistochemiczna materiału 

pooperacyjnego jest niezbędna do potwierdzenia rozpoznania kliniczno-

radiologicznego, a ocena ultrastrukturalna umożliwia szczegółowe określenie 

rodzaju gruczolaka. Uznaje się, że badanie immunohistochemiczne jest złotym 

standardem diagnostycznym w klasyfikacji gruczolaków przysadki (podział 

wg Kovacsa) [55]. Ocena immunohistochemiczna materiału pooperacyjnego 

jest niezbędna do wykazania ewentualnej czynności hormonalnej guza. Badanie 

immunohistochemiczne jest badaniem in vitro ex vivo usuniętej operacyjnie 

tkanki gruczolaka z użyciem swoistych przeciwciał przeciwko białkom 

hormonalnym lub receptorowym. Wynik badania immunohistochemicznego 

uznaje się za pozytywny, jeśli stwierdzi się odczyn w powyżej 5% komórek 

guza [56]. Guzy z utajoną, immunohistochemicznie wykazaną aktywnością 

hormonalną, określa się mianem silent adenoma. Stanowią one 5-30% NFPAs 

[57-59], choć w pojedynczych badaniach ich częstość jest oceniana na 80% [56]. 

Część gruczolaków przysadki wykazuje aktywność wielohormonalną także 

w badaniu immunohistochemicznym. Najczęściej immunopozytywność dla GH 

współistnieje z immunopozytywnością dla prolaktyny, natomiast w NFPAs 

obserwuje się koekspresję GH z LH i FSH [60, 61]. W badaniach 
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Pawlikowskiego i wsp. [59] wielohormonalność częściej dotyczyła guzów 

diagnozowanych jako klinicznie nieczynne hormonalnie (44,7%) niż guzów 

z kliniczną aktywnością hormonalną [59]. Wśród guzów klinicznie nieczynnych 

hormonalnie nawrotowość najczęściej dotyczyła guzów jednohormonalnych 

(57,1%), wśród nich najczęściej gonadotropowych (45,7%) niż gruczolaków 

immunohistochemiczne wielohormonalnych (23,7%). Żaden z guzów typu null 

cell adenoma nie cechował się nawrotowością [59]. Wśród immunohisto-

chemicznie wielohormonalnych NFPAs większe ryzyko nawrotowości 

należało  do guzów wydzielających ACTH w porównaniu z gruczolakami 

ACTH-negatywnymi (35,3% vs. 14,2%) [59]. Bradley i wsp. [62] stwierdzili, że 

guzy typu silent corticotropinoma są bardziej agresywne, ale nie nawracają 

częściej w porównaniu z innymi NFPAs. 

Istnieją prace, które skupiają się na ocenie indeksu proliferacyjnego 

gruczolaka przysadki określonego za pomocą monoklonalnych przeciwciał 

Ki-67 i MIB-1, skierowanych przeciw różnym epitopom tego samego antygenu 

proliferacyjnego [56]. Ocenia się, że przeciwciało MIB-1 (molecular 

immunology borstel) jest istotnym markerem proliferacji, a także związanej z nią 

inwazyjności gruczolaków przysadki [55, 56, 63]. W badaniu Mahta i wsp. 

5,9%  z 85 przypadków klinicznie nieczynnych hormonalnie gruczolaków 

przysadki wykazywało ekspresję MIB-1, w każdym przypadku był to gruczolak 

przysadki bez aktywności hormonalnej w badaniu immunohistochemicznym, 

w  dwóch przypadkach charakteryzujący się inwazyjnością okołosiodłową 

i naciekaniem zatoki jamistej [56]. W badaniu Pawlikowskiego i wsp. [59] guzy 

wielohormonalne klinicznie nieczynne wykazywały wyższy indeks Ki-67 

w porównaniu z guzami monohormonalnymi. Uważa się, że MIB-1 jest 

markerem proliferacji i inwazyjności gruczolaka, ale nie jego nawrotowości [64, 
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65]. Większość badań neguje korelację pomiędzy wartością wskaźnika MIB-1 

a wiekiem, płcią czy czasem trwania choroby [66, 67], choć w jednym z badań 

stwierdzono znamiennie większy poziom wskaźnika MIB-1 u chorych powyżej 

65 roku życia [68]. Pawlikowski i wsp. [69] stwierdzili również, że guzy 

wielohormonalne cechowały się wyższym wskaźnikiem proliferacji PCNA 

(proliferating cell nuclear antigen). Istnieją też doniesienia o wzmożonej 

ekspresji receptora dla EGF w klinicznie nieczynnych hormonalnie 

gruczolakach przysadki [70]. Badanie immunohistochemiczne pozwala również 

na określenie ekspresji podtypów receptorów somatostatynowych w gruczo-

lakach przysadki oraz ich lokalizacji błonowej i/lub cytoplazmatycznej [71]. 

Z badań Pawlikowskiego i wsp. [72] wynika, że klinicznie nieczynne 

hormonalnie gruczolaki przysadki wykazują ekspresję nie tylko podtypów 

receptorów somatostatynowych 2 i 5, przez które działają obecnie stosowane 

w terapii analogi somatostatyny, ale część tych guzów wykazuje także silną 

ekspresję receptora somatostatynowego podtypu 1. Zidentyfikowanie podtypów 

receptorów somatostatynowych w guzie będzie miało w przyszłości istotne 

znaczenie dla planowania farmakoterapii gruczolaków z wykorzystaniem analo-

gów somatostatyny o dobranym spektrum działania receptorowego [73, 74].  

Powyższe fakty wskazują niezbicie, że usunięty operacyjnie gruczolak 

przysadki, niezależnie od diagnozy klinicznej, powinien być poddany badaniu 

immunohistochemicznemu. Badanie to pozwala na wykazanie ewentualnej 

utajonej aktywności hormonalnej gruczolaka i postawienie ostatecznego 

rozpoznania klinicznego. Może sugerować również potencjalną nawrotowość 

guza. Ocena ekspresji podtypów receptorów somatostatynowych może być 

pomocna w wyborze najbardziej optymalnej formy terapii farmakologicznej, 
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jako dalszego etapu leczenia w przypadku niedoszczętnej operacji guza 

inwazyjnego bądź nawrotowości usuniętego gruczolaka. 

 

Receptory dopaminergiczne w NFPAs 
 

Dopamina działa za pośrednictwem receptorów dopaminergicznych. 

Wyróżniono 5 typów receptorów dopaminergicznych D1, D2, D3, D4 oraz D5. 

Receptory te dzieli się na dwie rodziny: rodzinę D1, do której należą receptory 

pobudzające podjednostkę Gs białka G, a pośrednio także cyklazę adenylową 

(należą tu receptory D1 i D5) oraz rodzinę D2, którą stanowią receptory 

hamujące białko G, pośrednio zmniejszające aktywność cyklazy adenylowej, 

a tym samym pobudzające kanały potasowe (należą tu receptory D2, D3, D4). 

Typ D2 występuje w dwóch izoformach D2short i D2long, które wywołują inny 

rodzaj sygnału wewnątrzkomórkowego i w ten sposób mogą mieć odmienne 

działanie po związaniu ze swym agonistą. Receptory te występują w przednim 

płacie przysadki i odgrywają rolę w hamującym wpływie dopaminy na 

wydzielanie prolaktyny oraz melanotropiny (MSH) [75]. Około 75% wszystkich 

komórek przysadki u zdrowego człowieka wykazuje ekspresję receptorów 

dopaminergicznych, także obu izoform receptora D2 z przewagą formy 

D2long [76]. Obecność receptorów dopaminergicznych wykazano w guzach 

przysadki czynnych hormonalnie, a także w guzach pozbawionych aktywności 

hormonalnej. W NFPAs ekspresja receptorów dopaminergicznych nie jest 

tak silna jak w przysadce zdrowego człowieka, stosunek form D2long/D2short 

jest zmienny a niekiedy występuje tylko jeden z podtypów receptora D2 [76]. 

Pivonello i wsp. wskazali, że 67% pacjentów z NFPAs wykazywało ekspresję 

receptora D2, w tym 50% podtypu D2long i 17% podtypu D2short. Autorzy ci 

stwierdzili również, że 17% NFPAs wykazuje ekspresję receptora D4, którego 
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rola w patofizjologii przysadki jest ciągle nieznana. U każdego z chorych 

z ekspresją D4 wykazano także koekspresję receptora D2 - D2short i/lub D2long 

[77]. Renner i wsp. [76] wskazują, że to obecność receptora D2short odgrywa 

kluczową rolę w hamującym działaniu bromokryptyny. Florio i wsp. [78] 

wykazali w swoich badaniach, że w klinicznie nieczynnych hormonalnie 

gruczolakach przysadki częściej dochodzi do ekspresji receptora dopaminergicz-

nego D2 niż somatostatynowego. 

Prowadzone są aktualnie badania nad chimerami, będącymi ligandami dla 

receptorów somatostatynowych jak i dopaminergicznych [79, 80]. 

 

Receptory somatostatynowe w NFPAs 
 

Receptory somatostatynowe zostały po raz pierwszy opisane w latach 

dziewięćdziesiątych XX wieku. Strukturalnie należą do transbłonowych białek 

grupy G, z częścią zewnętrzną wiążącą ligand oraz z częścią wewnętrzną 

odpowiadającą za przekazywanie sygnału wewnątrzkomórkowego [81]. 

Aktywacja receptora somatostatynowego powoduje zahamowanie cyklazy 

adenylowej i zmniejszenie wrażliwości kanałów wapniowych oraz aktywację 

kanałów potasowych ze wzrostem aktywności fosfatazy tyrozynowej. Receptory 

somatostatynowe występują w 5 typach SSTR1, SSTR2 (dzielący się na 

2 podtypy SSTR2A i SSTR2B), SSTR3, SSTR4 oraz SSTR5 [82]. Gruczolaki 

przysadki najczęściej wykazują ekspresję receptorów somatostatynowych 

SSTR2, SSTR5, niezwykle rzadko SSTR4 [83]. Większość NFPAs wykazuje 

ekspresję receptora SSTR2, SSTR3, SSTR5 [84, 85]. Van der Hoek ocenia, że 

ekspresję SSTR2 wykazuje 75% NFPA, SSTR5 - 48%, SSTR3 - 43%, SSTR1 - 

38%, SSTR4 - 13% [84], ale dane z piśmiennictwa, dotyczące ekspresji 

receptorów somatostatynowych w NFPAs są dość rozbieżne. Pawlikowski i wsp. 
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wskazują na występowanie silnego odczynu immunohistochemicznego również 

dla SSTR1, SSTR2b oraz SSTR5 w nieczynnych hormonalnie gruczolakach 

przysadki [58]. Pewne rozbieżności wynikają najprawdopodobniej 

z heterogeniczności NFPAs. Pisarek i wsp. [86] podsumowali w swojej pracy 

wyniki badań immunohistochemicznych 66 usuniętych operacyjnie gruczolaków 

przysadki. Część z tych guzów, uznanych za klinicznie nieczynne hormonalnie 

w badaniu immunohistochemicznym wykazywała utajoną czynność hormonalną, 

a tylko 4 przypadki były guzami prawdziwie niemymi (null cell adenoma). 

Autorzy wykazali, że guzy te wykazują różną ekspresją receptorów 

somatostatynowych. W guzach immunonegatywnych zaobserwowano słaby 

odczyn dla wszystkich podtypów receptorów somatostatynowych, częściej 

jednak w porównaniu z innymi guzami dochodziło do słabej ekspresji receptora 

SSTR4 [86]. Analiza danych z piśmiennictwa wykazuje, że nieme klinicznie 

guzy z immunoreaktywnością somatotropową lub kortykotropową 

charakteryzują się ekspresję receptora SSTR1, SSTR2 i/lub SSTR5 [87], 

a wielohormonalne guzy gonadotropowo-laktotropowe cechuje wysoka 

ekspresja SSTR2, SSTR3 i SSTR5 [88]. W badaniu ekspresji podtypów 

receptorów somatostatynowych ważna jest nie tylko skala odczynu immuno-

histochemicznego, ale także jego lokalizacja błonowa lub cytoplazmatyczna. 

W badaniach Pawlikowskiego i wsp. [58] lokalizacja błonowa najczęściej była 

stwierdzana w przypadku receptorów SSTR1 (6 na 13 przypadków) i SSTR5 

(6  na 13 przypadków) w gruczolakach przysadki wykazujących w badaniu 

immunohistochemicznym dodatni odczyn na FSH, LH lub podjednostkę alfa. 

Znacznie rzadziej lokalizacja błonowa receptorów somatostatynowych była 

obserwowana w guzach prawdziwie niemych hormonalnie. Uważa się, że 

błonowa lokalizacja sugeruje aktywne receptory somatostatynowe, natomiast 
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lokalizacja cytoplazmatyczna wskazuje na receptory somatostatynowe nie 

mające zdolności łączenia się z ligandem [58]. Jednak późniejsze badania 

cytowanych autorów nie potwierdziły tego poglądu. 

Zwraca uwagę fakt, że komórki śródbłonka wykazują również ekspresję 

receptorów somatostatynowych, niezależnie od ekspresji w komórkach guza 

przysadki. W badaniach Pawlikowskiego i wsp. [58] komórki śródbłonka 

najczęściej wykazują ekspresję receptora SSTR5 (12/13 NFPA z aktywnością 

gonadotropinoma, 4/5 NFPA prawdziwie nieczynnych hormonalnie). 

Antyproliferacyjne, proapoptotyczne i antyangiogenne działanie analogów 

somatostatyny wiązałoby się z ich wpływem na receptory somatostatynowe 

obecne nie tylko w komórkach guza przysadki, ale też w komórkach śródbłonka 

naczyń gruczolaka [58]. 

 

Przebieg kliniczny NFPAs 
 

Zdiagnozowanie NFPA wymaga oceny wielkości guza i jego dokładnej 

lokalizacji, a kluczową rolę odnośnie dalszego postępowania odgrywa 

konsultacja okulistyczna z oceną pola widzenia. Każda decyzja powinna być 

podjęta indywidualnie, mając na względzie wiek chorego, stosunek guza 

do skrzyżowania nerwów wzrokowych, czynność przysadki, a także preferencje 

pacjenta. Obecnie zaleca się, aby bezwzględnie operować guzy, które powodują 

ucisk na skrzyżowanie nerwów wzrokowych z zaburzeniami pola widzenia. 

W pozostałych przypadkach wskazana może być jedynie obserwacja pacjenta. 

U chorych nieoperowanych zaleca się kontrolne badania RM i ocenę pola 

widzenia co 6-18 miesięcy [27, 89, 90]. Dekkers i wsp. podsumowali w swojej 

pracy 10 publikacji dotyczących oceny wielkości NFPAs u chorych 

nieoperowanych [27]. Łącznie obserwowano 304 NFPAs przez okres od 20 do 
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85 miesięcy (średnio 51,6 miesiąca). Wzrost wielkości gruczolaka nastąpił 

u 88 chorych, natomiast jego samoistna regresja u 34 pacjentów. Trudno jednak 

dane te jednoznacznie zinterpretować, ponieważ różny był czas obserwacji 

i wynosił od 20 do 85 miesięcy, a stwierdzany wzrost wielkości guza oscylował 

pomiędzy 7% a 51% pacjentów [3, 26, 89, 91]. Dane te potwierdzają fakt, że 

wraz z wydłużeniem czasu obserwacji, rośnie prawdopodobieństwo stwierdzenia 

wzrostu guza. W 3 badaniach, gdzie okres obserwacji był krótki i wynosił 20-32 

miesiące, wzrost wielkości gruczolaka stwierdzono w 14%-29% [3, 24, 25]. 

W tym okresie nie obserwowano również regresji zmiany. W trzech badaniach 

długoterminowych, gdzie okres oceny wynosił 43, 62 i 85 miesięcy 

w 50% przypadków doszło do wzrostu wielkości gruczolaka [26, 89, 92]. 

Podobnie Dekkers zaobserwował wzrost wielkości nieoperowanych NFPAs 

w 14 przypadkach na 28 obserwowanych guzów w czasie 118±24 miesięcy. 

Wśród 14 chorych z progresją guza u 9 odnotowano pogorszenie pola widzenia, 

a u 3 niedobory hormonów przysadki. Średnica gruczolaka przysadki średnio 

wzrosła o 0,6 mm na rok, a objętość o 236 mm3 na rok. Redukcja wielkości guza 

nastąpiła u 8 z 28 nieoperowanych chorych. Dekkers nie odnotował zależności 

pomiędzy wzrostem lub zmniejszeniem guza a wiekiem, płcią, początkową 

objętością gruczolaka, nasileniem objawów hipopituitaryzmu, stężeniem 

prolaktyny w surowicy [93]. Dekkers zaleca wykonanie badania RM jeden rok 

po postawieniu wstępnej diagnozy nieczynnego hormonalnie gruczolaka 

przysadki, a następnie co dwa lata celem oceny ewentualnej progresji guza. 

Autor nie wskazuje na potrzebę corocznej oceny wielkości gruczolaka, 

sugerując, że roczny przyrost średnicy o 0,6 mm jest niemożliwy do 

uwidocznienia w badaniu RM. W ocenie Dekkersa postawa wyczekująca 

jest bezpieczna dla chorych z makrogruczolakiem przysadki bez zaburzeń pola 
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widzenia [93]. Główne zagrożenia postawy wyczekującej to możliwość 

powstania zaburzeń widzenia, rozwój hipopituitaryzmu, a także ryzyko udaru 

krwotocznego przysadki [89]. Arita i wsp. w ponad pięcioletniej obserwacji 

nieoperowanych NFPAs stwierdzili u 4 z 42 chorych (9,5%) udar krwotoczny 

przysadki. W oparciu o to spostrzeżenie autorzy podnoszą problem wskazań 

do  operacji gruczolaka przysadki wśród młodych, nieobciążonych dotąd 

chorobowo pacjentów [26]. 

Udar przysadkowy jest wynikiem nagłego krwotoku do gruczołu lub 

zawału przysadki [41]. Częstość jego występowania wśród chorych z guzami 

przysadki szacowana jest poniżej 1% [4]. W guzach przysadki może dotyczyć 

15%-25% NFPAs [33, 42]. Udar jest niekiedy pierwszym objawem dotąd 

niezdiagnozowanego NFPA [94]. Ryzyko udaru jest większe u chorych 

z makrogruczolakiem [26]. Czynniki predysponujące do wystąpienia udaru 

przysadkowego to napromieniowanie przysadki, wzrost ciśnienia śród-

czaszkowego, uraz głowy, ciąża, cukrzyca powikłana kwasicą metaboliczną, 

angiografia, terapia doustnym antykoagulantem, zabiegi operacyjne 

np.: tyreoidektomia, apendektomia, cholecystektomia [95-97]. Czynnikiem 

ryzyka jest także nieuregulowane farmakologicznie nadciśnienie tętnicze [97]. 

Patogeneza nie jest do końca znana, podkreśla się jednak rolę niedokrwienia 

przysadki w wyniku spadku ciśnienia wewnątrzczaszkowego lub ucisku guza na 

naczynia doprowadzające krew do gruczołu [96]. Obraz kliniczny obejmuje bóle 

głowy, zaburzenia a następnie utratę przytomności, oftalmoplegię, porażenie 

nerwów okoruchowych, padaczkę, hemiplegię [94]. Do wymienionych objawów 

klinicznych może dołączyć się ciężka niedoczynność kory nadnerczy, która 

nierozpoznana i nieleczona prowadzi do ciężkiej hipotonii oraz rozwoju 

wstrząsu [98]. Pacjent z powyżej opisanymi objawami po każdej operacji 
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chirurgicznej powinien być przebadany w aspekcie udaru przysadki. Polecanym 

badaniem jest wykonanie RM u takiego chorego [94]. 

 

Leczenie chirurgiczne NFPAs 
 

Metodą z wyboru w leczeniu NFPAs jest leczenie operacyjne. Jest ono 

bezwzględnie leczeniem pierwszego rzutu w guzach uciskających skrzyżowanie 

nerwów wzrokowych [99]. Najczęściej przeprowadza się operację z dostępu 

przez zatokę klinową, ale w przypadku guzów olbrzymich z lokalizacją 

nadsiodłową, dojście przezczaszkowe może okazać się koniecznością [100]. 

Według Knospa w ostatnim okresie do operacji takich guzów proponowane są 

techniki endoskopowe (ENEA 2012 - Knosp). Ze względu na duże rozmiary 

NFPAs i często inwazyjny charakter operacja rzadko ma charakter doszczętny. 

Po zabiegu pozostają fragmenty guza, które dają wznowę procesu 

chorobowego [101]. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku ryzyko 

wznowy po zabiegu operacyjnym guzów inwazyjnych dotyczyło nawet 

75% operowanych [102-104].  

Obecnie odsetek wznowy guza opisywany jest na 12-46% wykonywanych 

operacji i wiąże się z niedoszczętnym usunięciem inwazyjnego guza [8, 9, 35, 

105, 106]. Dekkers i wsp. [33] oceniali nawrotowość gruczolaków przysadki 

u  97 chorych. U pacjentów z niedoszczętnym usunięciem guza nawrót 

nastąpił  u 8% po 5 latach, a u 26% po 10 latach od zabiegu. U żadnego 

z 27 chorych po całkowitym usunięciu guza nie stwierdzono nawrotu choroby. 

Ferrante i wsp. [8] obserwując wznowy procesu chorobowego u pacjentów 

po niedoszczętnej operacji, leczonych po zabiegu radioterapią lub bez włączenia 

tego leczenia wnioskują, że badania RM powinny być wykonywane regularnie 

co 12-18 miesięcy przez przynajmniej 10 lat od wykonania niedoszczętnej 
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operacji celem wykrycia wznowy gruczolaka. Po upływie 10 lat ryzyko wzrostu 

guza ciągle istnieje i chorzy powinni pozostawać pod stałą opieką 

endokrynologiczną. Dane z piśmiennictwa pomimo pewnej rozbieżności 

procentowej wskazują na mniejsze ryzyko wznowy guza po leczeniu 

skojarzonym, operacji a następnie radioterapii, w porównaniu z leczeniem 

wyłącznie neurochirurgicznym. Wznowę i wzrost guza opisywano wśród 

2%-36% pacjentów operowanych, a następnie poddanych radioterapii oraz 

wśród 11%-46% chorych poddanych tylko operacji. W pięcioletniej obserwacji 

nie zaobserwowano wznowy guza wśród 48%-100% chorych po operacji 

i radioterapii w odniesieniu do 34%-94% pacjentów tylko po zabiegu 

neurochirurgicznym [30, 35, 105, 106]. Autorzy innych publikacji wskazują 

na brak wzrostu gruczolaka przysadki w czasie 10 lat obserwacji chorych 

wśród 93%-100% pacjentów operowanych a następnie poddanych radioterapii 

[35, 105, 107]. Brochier i wsp. [108] analizując 142 chorych z operowanymi 

NFPAs stwierdzili, że ryzyko nawrotu gruczolaka jest największe wśród 

pacjentów z gruczolakiem z inwazją do zatoki jamistej, po niedoszczętnym 

zabiegu operacyjnym, bez pooperacyjnej radioterapii oraz wykazujących 

aktywność inną niż gonadotropową lub wielohormonalność w badaniu 

immunohistochemicznym. Brochier i wsp. [108] nie zauważyli natomiast 

korelacji pomiędzy wznową guza a wiekiem chorego w momencie operacji, 

płcią, rozmiarem gruczolaka, hiperprolaktynemią. Honegger i wsp. [109] ocenili 

kinetykę wzrostu 15 klinicznie nieczynnych hormonalnie gruczolaków 

przysadki, w tym 12 nawrotowych po uprzedniej operacji neurochirurgicznej 

oraz 3 dotychczas nieleczonych, w ciągu średnio 7,4 lat. Dziewięć z tych guzów 

wykazywało tzw. wykładniczy wzrost guza, TVDT - tumour volume 

doubling time, czyli wzrost, w którym czas podwojenia objętości guza jest stały. 
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Średnio TVDT wynosił 3,1 lat. W badaniu Tanaka i wsp. [110] TVDT 

wyniósł średnio 5 lat. Autorzy wykazali korelację pomiędzy początkową 

objętością guza a TVDT. Pewne doniesienia wskazują na podwyższone ryzyko 

nawrotowości gruczolaka przysadki u pacjentów z ekspresją antygenu 

jądrowego Ki-67 [111-113]. 

Istotnym celem operacji NFPAs jest poprawa w zakresie pola widzenia. 

Colao i wsp. [101] oceniali, że 61% pacjentów odczuło poprawę widzenia 

po zabiegu operacyjnym, a wśród 10% doszło do pogorszenia wzroku. Inne 

prace wskazują na ponad 80% skuteczność operacji w zakresie poprawy pola 

widzenia [33], którą chorzy często zgłaszają już w ciągu pierwszych kilku dni po 

zabiegu [114, 115]. Zwraca się uwagę na korelację pomiędzy stopniem 

uszkodzenia wzroku przed operacją, a jego poprawą po zabiegu, podkreślając 

znaczenie pilności decyzji [116, 117]. Ocenia się, że poprawa pola widzenia 

i ostrości wzroku pojawia się w ciągu pierwszych trzech miesięcy po operacji 

i może dalej postępować do jednego roku po zabiegu neurochirurgicznym. 

Badania okulistyczne powinny być więc wykonywane w ciągu kilku tygodni po 

zabiegu neurochirurgicznym, a następnie po roku celem oceny poprawy 

końcowej [93]. W części przypadków po operacji gruczolaka dochodzi do 

poprawy czynności wydzielniczej przysadki [36, 38, 118]. Istnieją także 

doniesienia o pogorszeniu czynności sekrecyjnej po zabiegu neurochirurgicznym 

[35, 37, 119]. Dekkers i wsp. obserwowali znaczne pogorszenie wydzielania 

głównie gonadotropin (90% vs 75%) oraz tyreotropiny (57% vs 43%) 

po operacji neurochirurgicznej w stosunku do okresu przedoperacyjnego [33]. 

Do oceny pozostałości tkanki guza po leczeniu operacyjnym stosuje się badanie 

RM. Bezcelowe jest wykonanie badania bezpośrednio po operacji, ponieważ 

zalegająca śluzówka oraz skrzepy krwi mogą nie pozwolić na dokładną ocenę 
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loży pooperacyjnej. Zaleca się wykonanie RM po upływie 4-6 miesięcy 

od zabiegu operacyjnego [35, 46]. 

Częstym powikłaniem zabiegu przezklinowego usunięcia guza przysadki 

jest moczówka prosta, stwierdzana u 8,6%-28% operowanych [10, 35]. Zabieg 

operacyjny wiąże się także z ryzykiem innych powikłań, jak wyciek płynu 

mózgowo-rdzeniowego, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie 

zatok, wodogłowie, niedoczynność przysadki, krwawienie podpajęczynówkowe, 

drgawki, śpiączka mózgowa, zgon [10]. W badaniach Colao i wsp. [101] 

śmiertelność w okresie okołooperacyjnym oceniono na 4,8%. Należy jednak 

podkreślić, że zgon nastąpił u pacjentów z guzami o średnicy powyżej 50 mm. 

 

Leczenie farmakologiczne NFPAs 
 

Agoniści dopaminy 

Do lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku guzy przysadki leczono 

operacyjnie i radioterapią. Synteza pierwszego agonisty receptora dopaminer-

gicznego - bromokryptyny poszerzyła panel możliwości terapeutycznych [120]. 

Liczne doniesienia wykazały obecność receptora dopaminergicznego D2 

w NFPAs, a także hamowanie wydzielania gonadotropin i podjednostki alfa 

przez bromokryptynę w badaniach in vitro [121, 122]. Dane te pozwalają wiązać 

nadzieje z możliwością zastosowania agonistów dopaminy w farmakoterapii 

NFPAs [75]. Dotychczasowe dane dotyczące skuteczności terapii NFPAs 

tą grupą leków są dość rozbieżne [123, 124]. Najlepsze efekty uzyskano stosując 

kabergolinę w leczeniu NFPAs [77, 125, 126]. W badaniu Pivonello i wsp. [77] 

podawanie kabergoliny w dawce 1-3 mg tygodniowo przez 3 miesiące 

po niedoszczętnym zabiegu neurochirurgicznym spowodowało redukcję 

wydzielania podjednostki alfa u 5 z 9 badanych. U trzech z tych pacjentów 
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doszło do zmniejszenia sekrecji powyżej 50%, u pozostałych dwóch chorych 

redukcja wynosiła pomiędzy 25-50% wydzielania początkowego podjednostki 

alfa. Podobnie autorzy z tej grupy wykazali, że roczna terapia kabergoliną 

spowodowała redukcję wielkości gruczolaka powyżej 25% jego wielkości 

początkowej u 5 z 9 pacjentów, a u dwóch z tych chorych uzyskano 

zmniejszenie wielkości guza powyżej 50% jego objętości przed leczeniem. 

Autorzy wykazali korelację pomiędzy ekspresją receptora D2, szczególnie typu 

D2short, a hamującym wpływem kabergoliny na wydzielanie podjednostki alfa, 

jak również na zmniejszenie wielkości guza. W omawianym badaniu przypadki 

oporne na leczenie kabergoliną nie wykazywały ekspresji receptora D2short. 

Autorzy postulują zatem hipotezę, że brak ekspresji receptora D2short lub 

przeważająca ekspresja receptora D2long może tłumaczyć oporność NFPAs na 

leczenie agonistami dopaminy. Autorzy odnotowali dobre efekty rocznej terapii 

kabergoliną w zakresie ustąpienia bólów głowy (71% chorych) oraz poprawy 

pola widzenia (80% leczonych). Nie wykazano natomiast zależności pomiędzy 

poprawą w zakresie pola widzenia w przebiegu leczenia kabergoliną a ekspresją 

receptorów dopaminergicznych [77]. W doniesieniach dotyczących stosowania 

kabergoliny w NFPAs skuteczność tego leku waha się w granicach 55%-70% 

w zakresie redukcji wielkości gruczolaka przysadki [126-128]. W badaniu Ivana 

i wsp. zmniejszenie wielkości guza uzyskano u 60% chorych, natomiast 

poprawę pola widzenia u 80% pacjentów [127]. Skuteczność terapii kabergoliną 

w zakresie redukcji wielkości NFPA zależy także od dawki stosowanego leku. 

W badaniu Lohmanna i wsp. leczenie kabergoliną w dawce 1 mg na tydzień 

przez 1 rok spowodowało zmniejszenie wielkości gruczolaka u 60% leczonych, 

jednak redukcję wielkości guza powyżej 25% objętości przed leczeniem 

zaobserwowano jedynie u 10% chorych [128]. Niewielkie zmniejszenie 
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wielkości gruczolaka może być w tym przypadku pozorne i wynikać z wpływu 

agonisty dopaminy na komórki laktotropowe otaczające guz [77].  

Kwekkeboom i wsp. oceniali efektywność leczenia NFPAs kwinagolidem 

w aspekcie wpływu tej farmakoterapii na wydzielanie gonadotropin oraz 

wielkość guza. U 80% badanych uzyskano zahamowanie wydzielania 

gonadotropin, u 20% zmniejszenie wielkości gruczolaka, a u 60% stabilizację 

jego wielkości [126]. Podobne wyniki uzyskali Nobels i wsp. [129]. Dziesięciu 

pacjentom z NFPAs niewyrażającym zgody na leczenie operacyjne lub 

z przeciwwskazaniami do operacji podawano kwinagolid od dawki 0,075 mg 

dziennie do 0,3 mg dziennie wzrastającej w ciągu miesiąca. Terapię prowadzono 

przez okres 36-93 miesięcy. Stężenie FSH, LH oraz podjednostki alfa uległo 

zmniejszeniu u 9 chorych w ciągu 12 miesięcy terapii, a największy spadek 

stężeń obserwowano u chorych z najwyższymi wyjściowymi wartościami 

hormonów. U trzech z tych chorych kontynuacja leczenia po upływie roku 

przyczyniła się do dalszej redukcji stężeń hormonów. W pierwszym roku terapii 

wielkość gruczolaka przysadki zmniejszyła się u trzech chorych, nie zmieniła się 

u trzech pacjentów, a u czterech stwierdzono progresję zmiany w badaniu 

obrazowym. Tak niska skuteczność leczenia jest najprawdopodobniej związana 

z faktem, że terapię wdrażano u chorych bez uprzedniego wykonania badania 

scyntygrafii receptorowej, która pozwoliłaby na ocenę gęstości receptorów 

dopaminergicznych w guzach. Znacznie mniej chorych, ok. 20-30% reaguje na 

leczenie innym agonistą dopaminy - bromokryptyną [11, 125, 130]. Mechanizm 

tej słabej reaktywności nie został jeszcze wyjaśniony. Wydaje się, że 

kabergolina lepiej aktywuje receptor D2short w porównaniu z bromokryptyną. 

Ponadto w NFPAs często dochodzi do koekspresji receptora D2 i D4 i możliwe 

jest tu synergistyczne działanie kabergoliny poprzez wiązanie się z obu tymi 
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receptorami [77]. Bromokryptyna w dużych dawkach jest bardziej skuteczna 

w redukcji wielkości gruczolaka, co jednak zwiększa ryzyko wystąpienia 

objawów niepożądanych [77]. Colao i wsp. [131] podsumowując efekty leczenia 

agonistami dopaminy na wielkość guza uzyskali dane, że u 55 na 

199 analizowanych chorych (27,6%), doszło do zmniejszenia wielkości 

gruczolaka, a 20,2% pacjentów zauważyło poprawę wzroku. Zastosowanie 

agonistów dopaminy jest istotne w prewencji rozrostu guza po niedoszczętnym 

zabiegu operacyjnym [127, 130, 132, 133]. Greenman i wsp. [133] uważają 

stabilizację wielkości gruczolaka za satysfakcjonujący cel terapeutyczny. 

Stabilizację wielkości guza uzyskano u 90% chorych po niedoszczętnym 

zabiegu operacyjnym i następczej terapii agonistą dopaminy w porównaniu 

z grupą pacjentów leczonych wyłącznie operacyjnie, gdzie stabilizację uzyskano 

u 39% chorych. Potwierdzono zależność pozytywnej odpowiedzi na leczenie 

agonistą dopaminy z ilością oraz gęstością receptorów D2 w guzie ocenianymi 

metodą scyntygrafii receptorowej [127]. Agoniści dopaminy są lekami 

stosunkowo bezpiecznymi dla chorych. Wśród działań niepożądanych wymienia 

się najczęściej przejściowe zaburzenia żołądkowo-jelitowe, może też 

występować nadmierna senność, osłabienie, skłonność do hipotonii, nasilenie 

depresji [134]. Opisano również przypadki choroby zastawkowej serca 

u chorych z chorobą Parkinsona leczonych wysokimi dziennymi dawkami 

kabergoliny [135]. Dawki kabergoliny stosowane w guzach przysadki są 

wielokrotnie niższe. 
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Analogi somatostatyny  

Somatostatyna została wyizolowana po raz pierwszy w 1973 r. przez grupę 

Rogera Guillemina, ale to synteza pierwszego długodziałającego analogu 

somatostatyny otworzyła możliwość farmakoterapii gruczolaków przysadki 

[136]. Analogi somatostatyny zmniejszają wydzielanie hormonów w guzach 

przysadki czynnych hormonalnie, wykazują działanie antyproliferacyjne 

i proapoptotyczne, a także hamujące angiogenezę, co ma istotne znaczenie 

w kontekście hamowania czynności i wzrostu guza. Analogi somatostatyny 

dotychczas najczęściej wykorzystywane w praktyce klinicznej to okreotyd 

i lanreotyd. Wykazują one największe powinowactwo do receptora SSTR2 oraz 

SSTR5 [137]. Colao i wsp. [131] na podstawie analizy szeregu doniesień 

podsumowali efekty leczenia oktreotydem NFPAs. Wśród 100 pacjentów 

z NFPAs leczonych oktreotydem w dawkach 100-1500 µg/dziennie w czasie 

od  1 do 12 miesięcy osiągnięto redukcję wielkości guza u 12 chorych, 

u 5 pacjentów nastąpiło powiększenie guza, a u 83 chorych wielkość gruczolaka 

nie uległa zmianie. Okres leczenia wydaje się jednak zbyt krótki, aby można 

było ocenić właściwie wpływ omawianej farmakoterapii na wielkość gruczolaka 

przysadki. Ciekawym i niewyjaśnionym pozostaje fakt, że w podsumowaniu 

stanu klinicznego analizowanych pacjentów 27 z 84 chorych odczuło poprawę 

wzroku po leczeniu oktreotydem, chociaż w większości tych przypadków 

nie stwierdzono regresji wielkości gruczolaka. Podobny fakt zaobserwowali 

wcześniej Warnet i wsp. [138] i de Bruin i wsp. [139]. Możliwy wydaje się 

bezpośredni wpływ okreotydu na siatkówkę oraz skrzyżowanie nerwów 

wzrokowych. Boni i wsp. [140] analizując wyniki scyntygrafii receptorowej 

wykazali, że 12 na 13 badanych guzów typu somatotropinoma wykazuje 

ekspresję receptorów somatostatynowych, a tylko w 2 na 12 NFPAs uzyskano 
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dodatni wynik scyntygrafii receptorowej. Duet i wsp. [141] podkreślają, że 

ważny jest stopień wychwytu wskaźnika w scyntygrafii receptorowej 

dla przewidywania odpowiedzi na farmakoterapię. Z pięciu badanych pacjentów 

tylko u jednego z bardzo wysokim wychwytem wskaźnika (indeks 15,1) 

uzyskano znaczącą redukcję wielkości gruczolaka pod wpływem leczenia 

oktreotydem. W ostatnim okresie pojawia się wiele prac, również z naszego 

ośrodka, dotyczących stosowania analogów somatostatyny w leczeniu NFPAs 

[142]. W ostatnim czasie duże nadzieje wiąże się z wprowadzeniem 

do farmakoterapii analogów somatostatyny o szerszym receptorowym spektrum 

działania niż dotychczas stosowane analogi. Przykładem jest pasireotyd 

(SOM230), który działa poprzez receptory somatostatynowe SSTR1, SSTR2, 

SSTR3, SSTR5 [137, 143, 144]. Istnieją także doniesienia opisujące 

antyproliferacyjny wpływ pasireotydu na komórki śródbłonka poprzez 

zahamowanie wydzielania VEGF [145]. Zatelli i wsp. [146] w pracy opartej 

na 25 gruczolakach przysadki usuniętych operacyjnie u pacjentów z NFPAs 

wykazali, że we wszystkich guzach dochodziło do ekspresji VEGF, co wiązało 

się z obecnością przynajmniej jednego z receptorów VEGFR-1 (22/25 guzów) 

lub VEGFR-2 (23/25 guzów). W tych gruczolakach obserwowano także 

ekspresję receptorów somatostatynowych: w 68% SSTR1, 88% SSTR2, 68% 

SSTR3, 64% SSTR4 oraz w 36% SSTR5.  

Biorąc pod uwagę znaczną ekspresję receptora somatostatynowego SSTR1 

w NFPAs oraz doniesienia mówiące, że aktywacja SSTR1 wpływa na apoptozę 

m.in. komórek gruczolaków przysadki GH/PRL aktywnych, wydaje się, że lek 

silnie działający przez SSTR1, jak SOM230 może być szczególnie efektywny 

w aspekcie zmniejszenia wielkości gruczolaka przysadki [58, 146, 147].  
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Można więc przypuszczać, że przyszłość farmakoterapii NFPAs związana 

będzie z wprowadzeniem analogów somatostatyny działających przez szerszą 

gamę SSTR z uwzględnieniem szczególnie SSTR1.  

 

Analogi gonadoliberyny 

Podjęto nieliczne dotąd próby leczenia NFPAs z zastosowaniem analogów 

gonadoliberyny. Podanie leków z tej grupy przyczyniało się do obniżenia 

stężenia gonadotropin i/lub podjednostki alfa w surowicy [131]. 

 

Terapie łączone 

Pojawiają się doniesienia na temat skuteczności stosowania leczenia 

skojarzonego z użyciem agonisty dopaminy i analogu somatostatyny [131, 148]. 

Z niedawnych publikacji wynika, że w NFPAs dochodzi często do koekspresji 

receptora dopaminergicznego D2 oraz podtypów receptorów somato-

statynowych, głównie SSTR2 i SSTR3 [149-151]. Rocheville i wsp. [152] 

w swojej pracy wskazali na możliwość interakcji pomiędzy receptorami 

dopaminergicznymi i somatostatynowymi, co mogłoby leżeć u podstawy 

wysokiej skuteczności leczenia skojarzonego. Autorzy opisali interakcję 

pomiędzy receptorem dopaminergicznym D2long oraz somatostatynowym 

SSTR5. Receptory te, mimo należności do różnych rodzin białka G, łączą się 

tworząc heteroligomer, charakteryzujący się znacznie większym powino-

wactwem do ligandu (agonisty dopaminy oraz analogu somatostatyny).  

Pojawiają się również badania dotyczące oceny efektywności chimery 

molekularnej, cechującej się powinowactwem zarówno do receptora 

somatostatynowego jak i dopaminergicznego [153-155]. 
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Radioterapia w NFPAs 
 

Radioterapia stosowana jest jako leczenie uzupełniające po niedoszczętnym 

usunięciu inwazyjnego guza przysadki. Istnieją doniesienia na temat większego 

ryzyka nawrotowości NFPAs ACTH-pozytywnych w badaniu immuno-

histochemicznym [32, 156]. Fakt ten skłaniał endokrynologów do wdrożenia 

radioterapii jako koniecznej metody leczenia uzupełniającego w takich 

przypadkach [35]. Wczesne działania niepożądane radioterapii są krótkotrwałe 

i nie przyczyniają się do obniżenia jakości życia w perspektywie długoczasowej. 

Do 1-2 miesięcy po radioterapii mogą występować nudności oraz uczucie 

zmęczenia. Zaburzenia smaku i węchu mogą trwać nawet do pół roku po terapii. 

Utrata włosów występuje do roku po zakończeniu naświetlań [157]. 

Radioterapia powoduje szereg nieodwracalnych działań niepożądanych jak 

hipopituitaryzm, dotyczący nawet 50%-100% leczonych, wynikający 

z uszkodzenia przysadki oraz podwzgórza [158]. Littley i wsp. [159] ocenili, że 

po 5 latach od radioterapii 100% chorych miało niedobór hormonu wzrostu, 

91% niedobór gonadotropin, 77% niedobór kortykotropiny, a 42% niedobór 

tyreotropiny. Hypopituitaryzm nie jest jedynie skutkiem radioterapii. Część 

pacjentów wykazuje niedobór hormonów przysadkowych jeszcze przed 

wdrożeniem leczenia, część chorych po operacji neurochirurgicznej. Pojawiły 

się doniesienia, że radioterapia zwiększa ryzyko wczesnego zgonu z przyczyn 

mózgowonaczyniowych [160, 161]. Inne powikłania radioterapii obejmują 

zaburzenia zachowania, pamięci, słuchu, senność, atrofię nerwu wzrokowego, 

nasilenie objawów demencji oraz choroby Parkinsona [10, 106, 162]. 

Radioterapia okolicy przysadki rzadko powodowuje zniszczenie skrzyżowania 

nerwów wzrokowych, które pojawia się od 2 miesięcy do 4 lat od radioterapii 

[163, 164]. Ryzyko rozwoju neuropatii nerwu wzrokowego jest ściśle związane 
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z dawką stosowanego promieniowania [165, 166]. Radioterapia zwiększa także 

ryzyko rozwoju wtórnych guzów ośrodkowego układu nerwowego. Ocenia się 

że po 15-20 latach od radioterapii ryzyko wtórnych guzów mózgu wynosi 

2%-2,5% [106, 162, 167]. Biorąc pod uwagę możliwość wznów guza zarówno 

po operacji i radioterapii, jak też tylko po leczeniu operacyjnym, jak również 

wszystkie możliwe działania niepożądane radioterapii, pewni autorzy stawiają 

pytanie o wskazania do jej zastosowania [165]. W praktyce klinicznej decyzja 

odnośnie włączenia radioterapii jako leczenia uzupełniającego jest podejmowana 

na podstawie wyniku rezonansu magnetycznego wykonywanego w okresie 

4-6 miesięcy po operacji [107]. Znaczna część guza nieusunięta operacyjnie 

przemawia za wdrożeniem radioterapii. Obecnie lokalizację nad- 

i okołosiodłową uznaje się za wystarczającą do decyzji o rozpoczęciu 

napromieniowania. Sprzeczne są natomiast doniesienia odnośnie postępowania 

w stwierdzonej lokalizacji wewnątrzsiodłowej [165].  

Nowoczesne metody radioterapii, takie jak gamma knife (nóż gamma) czy 

radiochirurgia oparta na akceleratorze linijnym, są skuteczne w kontrolowaniu 

wielkości gruczolaka przysadki, pomimo sumarycznie mniejszej dawki 

promieniowania [10, 14, 168]. Gruczolaki przysadki cechują się różną 

wrażliwością na działanie promieniowania jonizującego. Guzy pozbawione 

czynności hormonalnej wymagają zastosowania mniejszych dawek 

promieniowania gamma w porównaniu z gruczolakami czynnymi hormonalnie. 

Nie jest znana najmniejsza efektywna dawka, choć publikacje dotyczą 

efektywności leczenia przy zastosowaniu dawek 7,6-25,4 greja [169-172]. 

Sheehan i wsp. [173] w swoim badaniu ocenili efektywność terapii nożem 

gamma 46 chorych. Za skuteczność leczenia uznano zmniejszenie 

lub  stabilizację wielkości guza, które odnotowano wśród 43 pacjentów 
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(93% badanych). Kontrolę wielkości guza uzyskano wśród 92% chorych 

z gruczolakiem naciekającym zatokę jamistą i 89% z lokalizacją nadsiodłową 

gruczolaka przysadki. Uzyskane wyniki są zgodne z innymi publikacjami, które 

oceniają skuteczność chirurgii stereotaktycznej na 95,6%-97% w zakresie 

kontroli wielkości gruczolaka [169, 174, 175]. Gruczolaki naciekające zatokę 

jamistą są mniej wrażliwe na działanie promieniowania jonizującego [176]. 

Ocenia się ponadto, że chorzy z gruczolakami przysadki naciekającymi zatokę 

jamistą przedoperacyjnie i wykazującymi ekspansję ponadsiodłową 

są szczególnie narażeni na późniejszy nawrót guza [106]. W badaniu Hoybye 

i wsp. [175] opartym na analizie 25 chorych leczonych nożem gamma 

najszybciej pojawiającym się powikłaniem były bóle głowy po upływie godziny 

od zakończenia leczenia. U jednego chorego wystąpiło przejściowe porażenie 

prawego nerwu okoruchowego, które ustąpiło po 4 tygodniach. Innym 

możliwym powikłaniem jest niedoczynność przysadki, możliwa także wśród 

chorych bez wcześniejszych deficytów hormonalnych, której ryzyko może 

osiągać nawet 32% po pięciu latach od zakończenia terapii nożem gamma [177]. 

Podsumowując, chirurgia stereotaktyczna z użyciem noża gamma 

w porównaniu z klasyczną radioterapią jest metodą efektywną a zarazem 

bezpieczniejszą, powodującą mniej efektów niepożądanych [10]. 

 

Jakość życia chorych z NFPAs 
 

Jakość życia [ang. Quality of Life, QoL] jest obniżona u pacjentów 

z nieczynnymi hormonalnie gruczolakami przysadki [178, 179]. Uporczywe 

bóle głowy, często nieustępujące pomimo zażycia dostępnych środków 

przeciwbólowych oraz zaburzenia widzenia znacznie pogarszają jakość życia 

i utrudniają funkcjonowanie człowieka w życiu osobistym, zawodowym 
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i społecznym. Często nakładają się też objawy niedoczynności przysadki, 

wymagające niekiedy włączenia hormonalnego leczenia substytucyjnego [180, 

181]. Postawienie diagnozy "guza w głowie" jest stresujące i wywołuje stany 

lęku. Dołącza się także obawa przed rezultatem operacji neurochirurgicznej, 

a następnie przed wynikiem badania histopatologicznego. Ponadto dowiedziono 

zależności pomiędzy zastosowaną radioterapią a obniżeniem jakości życia 

pacjenta [180, 182]. Dekkers [93] w swojej pracy wykazał znacznie obniżoną 

jakość życia u pacjentów z nieczynnymi hormonalnie gruczolakami przysadki, 

wykorzystując 4 skale oceny (HADS, MFI-20, NHP, SF-36). 99 chorych 

po operacji neurochirurgicznej cechowało się ciągłym uczuciem zmęczenia, 

obniżoną energią i aktywnością życiową oraz zredukowaną motywacją 

w porównaniu z grupą osób zdrowych. Autor wskazał niedoczynność przysadki 

i wiek jako dwa niezależne od siebie, najważniejsze czynniki, wpływające na 

obniżenie jakości życia, neguje natomiast zależność pomiędzy QoL 

a radioterapią. Nie odnotował również częstszego występowania chorób 

psychicznych u osób z NFPAs. 

Johnson i wsp. [178] zwrócili uwagę na obniżoną jakość życia u chorych 

z rozpoznanym NFPA przed wdrożeniem leczenia. Doniesienia wybiórcze 

na temat NFPAs są nieliczne, ponieważ większość prac skupia się na ocenie 

jakości życia wśród chorych z guzami przysadki bez różnicowania na czynne lub 

nieczynne hormonalnie [178, 183, 184]. Nie można danych tych uogólniać, 

bo chorzy z NFPAs są starsi, z przewagą płci męskiej, zazwyczaj już 

z makrogruczolakiem w momencie diagnozy w porównaniu z pacjentami 

z czynnymi hormonalnie guzami przysadki [12, 93]. Mimo, że jakość życia 

obniżona jest u obu grup pacjentów, znacznie niższa jest u chorych z rozpoznaną 

akromegalią czy chorobą Cushinga [180, 181]. Sievers i wsp. [12] w pracy 
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porównali profil osobowości pacjentów z akromegalią i pacjentów z NFPAs 

z użyciem Kwestionariusza Osobowości Eysencka (EPQ-R) oraz 

Trójwymiarowego Kwestionariusza Osobowości (TPQ). Generalnie, osoby 

z guzami przysadki charakteryzują się osobowością neurotyczną, a więc lękają 

się nowości, przyszłości, mają duże poczucie winy, silnie przeżywają skrajne 

emocje, żyją w napięciu mimo, że starają się unikać cierpienia, posiadają niską 

samoocenę, myślą pesymistycznie. Ciekawym jest fakt, że z badań Sieversa 

i wsp. wynika, że pacjenci z akromegalią są mniej impulsywni niż chorzy 

z rozpoznanym NFPA. Cecha ta utrzymywała się także przy porównaniu 

chorych tej samej płci z podobnym wiekiem, wymiarem guza, podobnym 

leczeniem. Wydaje się zatem, że może to wynikać nie tyle z samego 

uszkodzenia przysadki, ale z nadmiernej produkcji GH/IGF-1, co też wpływa na 

zmiany osobowości. Z drugiej jednak strony, akromegalicy z prawidłowymi 

wartościami GH i IGF-1 po zastosowanym leczeniu odznaczali się jeszcze 

mniejszą impulsywnością niż chorzy z niekontrolowaną akromegalią [12]. 

Uważa się, że zmiany w osobowości pacjentów z guzami przysadki wynikają 

z licznych połączeń osi podwzgórzowo-przysadkowej ze strukturami układu 

limbicznego [185]. 

 

Śmiertelno ść 
 

Liczne doniesienia wskazują na zwiększoną śmiertelność wśród pacjentów 

z NFPAs [93]. Nie jest jednak wiadomo, w jakim stopniu przyczyniają się 

do tego wielkość guza, a w jakim zaburzenia hormonalne. Badania wskazują 

także na zwiększoną śmiertelność wśród chorych z aktywnymi hormonalnie 

gruczolakami, jak ma to miejsce w akromegalii czy zespole Cushinga [186, 

187]. Dekkers [93] porównał śmiertelność wśród chorych z NFPAs oraz 



Klinicznie nieczynne hormonalnie guzy przysadki 122
�  

z chorobą Cushinga. W ciągu dziesięcioletniej obserwacji autora zmarło 

20% osób z NFPAs oraz 16% z chorobą Cushinga. Pacjenci, którzy zmarli 

z rozpoznaniem nieczynnego hormonalnie gruczolaka przysadki byli starsi 

(74,1±10,7 lat) niż chorzy z hiperkortyzolemią (62,4±11,5 roku). W omawianym 

badaniu standaryzowany współczynnik śmiertelności wynosił 1,41 dla 

pacjentów z NFPAs i 2,39 dla pacjentów z chorobą Cushinga. Można zatem 

przypuszczać, że to hiperkortyzolemia była przyczyną zwiększonej 

śmiertelności. Istnieją doniesienia, dotyczące przedwczesnej śmierci z przyczyn 

sercowo-naczyniowych i mózgowo-naczyniowych u chorych z niedoczynnością 

przysadki [161]. 

 
Podsumowanie 
 

Nieczynne hormonalnie guzy przysadki są z reguły wykrywane zbyt późno. 

Późna diagnoza i często inwazyjność makrogruczolaka pogarsza wyniki leczenia 

operacyjnego, które pozostaje metodą z wyboru leczenia NFPAs. Udoskonalane 

są techniki neurochirurgiczne, poszerzone o endoskopię. Wciąż rozszerzane są 

metody diagnostyczne, szczególnie w zakresie badań hormonalnych 

i obrazowych, podnoszone jest znaczenie immunohistochemii w planowaniu 

dalszych etapów leczenia pooperacyjnego. Rozszerzane są metody 

terapeutyczne, szczególnie w zakresie nowych analogów somatostatyny 

o dobranym dla gruczolaka spektrum działania receptorowego, a także doboru 

terapii łączonych. Rozwijane i udoskonalane są techniki radioterapii 

z zastosowaniem gamma knife. Jednak kluczowym zagadnieniem pozostaje 

wcześniejsze wykrywanie gruczolaków przysadki. Wymaga to ścisłej 

współpracy pomiędzy endokrynologiem, neurochirurgiem, okulistą, niekiedy 
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ginekologiem i andrologiem, a także psychologiem, ze szczególnym 

uwzględnieniem roli lekarza rodzinnego. 
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