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Анотація

◊ Тут розглядається клінічно нефункціональні аденоми гіпофізу (КНФАГ); функціональні
аденоми гіпофізу (наприклад, акромегалія, синдром Кушинга, пролактинома) розглядаються
окремо.

◊ Малі пухлини гіпофізу (<4 мм) є досить поширеними, були повідомлення, що на МРТ в
загальній популяції вони виявляються з частотою до 10%. Лише невелика частина таких
пухлин пов'язані з клінічними ознаками, які вказують на захворювання гіпофізу.

◊ Рентгенологічно КНФАГ (клінічно нефункціональні аденоми гіпофізу) класифікуються
на мікроаденоми (<1 см в діаметрі) або макроаденоми (≥1 см в діаметрі); вони можуть
поширюватися догори за межі турецького сідла до перехрестя зорових нервів; вбік
поширюються до кавернозних синусів, а вниз - в клиноподібну кістку.

◊ Пацієнти з нефункціональними мікроаденомами вимагають обмеженого спостереження, але
макроаденоми потрібно спостерігати протягом всього життя.

◊ Нефункціональні макроаденоми гіпофізу зазвичай звертаються за медичною допомогою з
ознаками об'ємного утворення, такими як головні болі, обмеження полів зору, гіпофункція
гіпофізу та, рідко, параліч черепних нервів.

◊ Помірний підйом пролактину може виникнути при КНФАГ внаслідок стиснення ніжки
гіпофізу та порушення внутрішнього дофамінергічного фону.

◊ Для пацієнтів з КНФАГ та з ознаками об'ємного утворення лікуванням першої лінії є
транссфеноїдальне оперативне втручання.
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Визначення
Аденоми гіпофізу за частотою виявлення в дорослих займають третє місце серед внутрішньочерепних
неоплазій, складаючи близько 10%внутрішньочерепних пухлин.[1] [2] Вони діагностуються,
коли пацієнти звертаються з гіперсекрецією гормонів плюс з неврологічним дефіцитом та
гіпофункцією гіпофізу, як результатами впливу новоутворення. Також вони можуть виявлятися як
гіпофізарні інциденталоми (пухлини, які виявлені випадково). Пухлини гіпофізу, які не викликають
характерного синдрому гормональної гіперсекреції (нуль-клітинні та більшість гонадотропних
аденом) називаються клінічно нефункціональними аденомами (КНФАГ). КНФАГ та пролактиноми -
2 найбільш поширені аденоми гіпофізу. Тут розглядаються КНФАГ. Функціональні аденоми гіпофізу
(наприклад, акромегалія, синдром Кушинга, пролактинома) тут не розглядаються.

Епідеміологія
Аденоми гіпофізу за частотою виявлення в дорослих займають третє місце серед внутрішньочерепних
неоплазій (після менінгіом та астроцитом), складаючи близько 10% внутрішньочерепних пухлин.[1]
Відмінностей в поширеності в залежності від статі або раси немає. Поширеність пухлин гіпофізу
варіює від 19 - 28 на 100000 у Великобританії, до 94 випадків на 100000 в Бельгії, з частотою
захворюваності 0,4 - 8,2 на 100000 на рік.[14] [15] [16] Пік захворюваності виникає у віці 30-60
років, трапляючись раніше у жінок (зазвичай у 20-45 років), ніж у чоловіків (35-60 років) внаслідок
більшої частоти пролактином серед молодих жінок.[14] [17] Поширеність аденом гіпофізу росте з
віком.[16] Зокрема, клінічно нефункціональні аденоми гіпофізу (КНФАГ) за оцінками виникають
з частотою 5,6 випадків на мільйон кожного року.[18] Дослідження аутопсій демонструють
поширеність випадково виявлених новоутворень гіпофізу на рівні до 10%; візуалізація черепної
коробки за допомогою МРТ виявляє поширеність на рівні близько 10%. Більшість (99%) цих пухлин
гіпофізу є малими та клінічно не функціональними; лише 0,4% представлені макроаденомами.[19]

Етіологія
Етіологія аденом гіпофізу невідома. Дослідження, проведені з використанням молекулярної біології,
припускають деякі потенційні механізми.

Аденоми гіпофізу є моноклональними за походженням, що вказує на внутрішні генетичні
пошкодження, як ініціаторів процесів.[20] [21] [22] Гормони гіпоталамусу та інші фактори росту
можуть мати важливу роль в сприянні росту вже трансформованих клонів клітин гіпоталамусу, а
також в перетворенні малих аденом у великі або інвазивні пухлини.[23] [24] Аномальна клітинна
проліферація, диференціація та гормональна секреція можуть бути результатом "посилення
функції" (тобто, активуючих мутацій генів, які стимулюють онкологічні процеси) або "втрати
функції" (тобто, інактивуючих мутацій генів-супресорів пухлин).

Патофізіологія
Нефункціональні аденоми гіпофізу пов'язані з гіперметилюванням p16 локусу гену циклін-залежного
інгібітора кінази 2A (CDKN2A) на хромосомі 9p21.3. Ген CDKN2A є геном-супресором пухлин,
а його продукт білок CDKN2A є важливим для контролю переходу в клітинному циклі фази G у
S, що відбувається через CDK4-опосередковане фосфорилювання білку 1 (RB1) ретинобластоми.
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Гіперметилювання цього гену інактивує його з відповідним припинення синтезу білку CDKN2A, що
призводить до нерегульованого клітинного росту.[25] [26]

Клітини аденоми гіпофізу, зокрема клінічно нефункціональних аденом гіпофізу (КНФАГ), in vitro
експресують ГТПГ-гамма (ген трансформації пухлини гіпофізу - гамма). Розіглітазон, ліганд ГТПГ-
гамма, показав зниження проліферації пухлинних клітин та росту пухлин гіпофізу на тваринних
моделях. Розіглітазон індукує зупинку клітинного циклу на рівні від G0 до G1, зменшуючи кількість
клітин, які переходять в фазу S.[27] [28] [29] European Medicines Agency (EMA) призупинила
дозвіл на продаж препаратів, які містять розіглітазон, через підвищений ризик серцево-судинних
проблем.[30] Розіглітаноз не показаний для лікування пухлин гіпофізу.

З утворенням пухлин гіпофізу пов'язана гіперекспресія гену трансформації пухлину гіпофізу
(ГТПГ - PTTG). мРНК ГТПГ підвищена при нефункціональних пухлинах та при пухлинах, які
продукують гормон росту та пролактин. Білок ГТПГ бере участь у внутрішньоклітинній передачі
сигналу.[31] ГТПГ індукує експресію фактору росту 2 фібробластів (FGF-2), який є медіатором росту
та ангіогенезу.[32]

Класифікація

Патологічна класифікація[3]
Порівняння нефункціональних та функціональних:

• Нефункціональні: немає надмірного вироблення гормону. Інші рідкісні пухлини, такі як
веретеноклітинна онкоцитома аденогіпофізу, можуть клінічно не відрізнятися від клінічно
нефункціональної аденоми (КНФАГ).[4]

• Функціональні: гіперсекреція гормону. Деякі з цих пухлин можуть проявлятися, як і
КНФА, ефектом об'ємного утворення, що зумовлено гіперсекрецією дещо дефектного або
неефективного гормону. Такі приклади включають тихі аденоми, які продукують АКТГ та
гормон росту, яким в першу чергу властивий більш агресивний перебіг з вищим ризиком інвазії
пухлини та рецидивів. Більшість гонадотропних аденом проявляються, як і КНФАГ, ефектом
об'ємного утворення, так як вони можуть виробляти лише альфа або бета субодиниці, або їхня
гіперсекреція гормонів може бути неефективною.[5]

Анатомічна та неврологічна картина: залежить від розміру та ступеню місцевої інвазії.

Гістологічна картина: залежить від імуноцитохімічних характеристик.

Ультразвукові ознаки: базуються на електронно-мікроскопічних особливостях. Деякі рідкісні типи
пухлин, такі як німий тип ІІІ аденоми гіпофіза, можна запідозрити базуючись на гістологічних та
імуногістохімічних ознаках, але підтвердження діагнозу вимагає ультраструктурної оцінки.

Розміри пухлини[6] [7]
Мікроаденома: розміри пухлини <1 см.

Макроаденома: розміри пухлини ≥1 см.
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Класифікація функціональних аденом гіпофізу[6]
Пролактиноми (35%): секретують пролактин ( приблизно при 7% аденоми гіпофізу пролактин та
гормон росту [соматотропний гормон - СТГ] виробляються разом).

Аденоми, які виробляють соматотропний гормон (20%): секретують СТГ (пролактин та гормон росту
[соматотропний гормон - СТГ] виробляються разом приблизно при 7% аденоми гіпофізу).

Аденоми, які продукують кортикотропний гормон (10-12%): фарбуються на АКТГ та секретують його.

Аденоми, які виробляють гонадотропні гормони (20%): секретують ФСГ, ЛГ, альфа субодиниці та
бета субодиниці.

Нуль-клітинні аденоми (10%): не фарбуються на гормони та не секретують їх.

Аденоми, які синтезують тиреотропний гормон (1-2%): фарбуються на ТТГ та виробляють його.

Гіпофізарна апоплексія
Симптоматичні: пов'язані в неврологічним дефіцитом (наприклад, втрата зору, порушений психічний
статус, двоїння в очах).

Асимптоматичні: візуалізаційні методи обстеження виявляють попередні докази крововиливу/
інфаркту аденоми, незважаючи на мізерність або відсутність симптомів, які відзначає пацієнт.

6 Цей PDF файл теми BMJ Best Practice грунтується на веб-версії, яка останній раз оновилася: Jan 19, 2018.
Теми BMJ Best Practice регулярно оновлюються, та нову версію тем можливо

побачити на bestpractice.bmj.com . Використання цих матеріалів належить нашим
Відмова від відповідальності. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Всі права захищені.

http://bestpractice.bmj.com


Аденома гіпофізу Профілактика

Скринінг

MEN-1
Множинна ендокринна неоплазія (MEN-1) є аутосомно-домінантним станом, який в 40-60% пацієнтів
пов'язаний з аденомами гіпофізу і викликаний мутаціями в гені MEN-1 на хромосомі 11q13. MEN-1
може асоціюватися з нефункціональними та функціональними пухлинами гіпофізу, серед яких
пролактинома є найпоширенішою. Скринінг можна запропонувати пацієнтам з MEN-1 або з ознаками,
які нагадують її (гіперплазія паращитовидних залоз ± аденоми гіпофізу ± ендокринні пухлини
підшлункової залози). Коли мутацію виявлено, подальше обстеження інших родичів стає набагато
простішим.[49] Безсимптомні нащадки, брати та сестри особи з MEN-1 народжуються з 50% шансом
успадкування гену, тому їм можна запропонувати генетичне тестування. У віці 40 років більшість
індивідів з геном MEN-1 мають гіперкальціємію; насправді відсутність гіперкальціємії до віку
близько 60 років сильно суперечить діагнозу MEN-1 та у більшості випадків не потребує подальшого
обстеження. Неоплазія клітин острівців підшлункової залози є другою за частотою найпоширенішою
маніфестацією MEN-1, а з часом вона виникає у 80% пацієнтів.

Пацієнтам, у яких відомо про генетичну мутацію, потрібно проводити скринінг на кальцій сироватки
крові, маркери нейроендокринних пухлин, включаючи гастрин, пролактин та ІФР-1 сироватки крові,
та періодично виконувати візуалізаційні методи обстеження гіпофізу та органів черевної порожнини.
Гіперпаратиреоз, найчастіше перша ознака MEN-1, зазвичай можна виявити за допомогою щорічного
аналізу крові у віковому періоді від 5 до 50 років. З цієї причини вже з віку 5 років дітям, які
знаходяться під ризиком виникнення MEN-1, рекомендується скринінг.
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Анамнез захворювання

Анамнез захворювання #1
28-річна жінка звернулася з головним болем, який турбує останні 9 місяців та нещодавно
посилився. Огляд інших систем органів в іншому негативний, крім дещо нерегулярних
менструацій протягом останнього року. При фізикальному огляді в неї не виявлено стигм
синдрому Кушинга або акромегалії. Поля зору при конфронтації у неї нормальні, галакторея
відсутня.

Анамнез захворювання #2
52-річний чоловік звернувся з приводу труднощів з водінням вночі і відмічає, що не бачить
машин, які наближаються з боків. Він також описує прогресуючу втрату лібідо та неможливість
досягти та підтримати ерекцію, що почалося близько 2 років тому. Він відмічає спотикання об
речі. Він набрав близько 5 кг протягом останніх 2-3 років. Він втомлюється і не може виконувати
ту саму роботу, яку здійснював рік тому. Його огляд виявляє ожиріння середнього ступеня (ІМТ
35) з втратою м'язової маси за рахунок м'язових груп плечей та ніг. Інші позитивні знахідки
включають присутність незначної двосторонньої гінекомастії, м'яких яєчок (12 мл) та порушення
полів зору при конфронтації з бітемпоральною геміанопсією.

Інші описи випадку захворювання
Двоїння в очах може бути зумовлено не аденоматозними ураженнями або, іноді, клінічно
нефункціональними аденомами гіпофізу (КНФАГ), що обумовлено поширенням пухлини до
кавернозних синусів. Серед паралічів черепних нервів найчастіше з ними асоціюються параліч
третього нерва. Іноді внаслідок паралічу V1 та V2 гілок п'ятого черепного нерву можуть виникати
біль та парестезії в області обличчя.[6] [7] Пухлини гіпофізу можуть поширюватися вгору до
третього шлуночка та викликати гідроцефалію.[6] [7]

Зазвичай від легкої до помірної гіперпролактинемія (<4348 пкмоль/л [<100 нг/мл {<100 мкг/
л}]) пов'язана з порушенням фонового інгібуючого впливу гіпоталамічного дофаміну на секрецію
гіпофізом пролактину, що називається "stalk-ефект". Маніфестною клінічною картиною може бути
апоплексія гіпофізу, що зазвичай поєднується з сильним головним болем та іншими симптомами,
пов'язаними з ефектом об'ємного новоутворення.[8] [9] Дуже рідко внаслідок ураження скроневої
долі можуть виникати судоми.[6] [7] В рідкісних випадках аденоми гіпофіза можуть проявлятися
передчасним статевим дозріванням, високими рівнями тестостерону або збільшенням яєчок у
чоловіків чи гіперстимуляцією яєчників у жінок.[10] [11] [12] [13]

Поступовий діагностичний підхід
Більшість клінічно нефункціональних аденом гіпофізу (КНФАГ) проявляються пізно тому що або
не секретують жодних гормонів, або виробляють функціонально неефективні гормони. Дуже рідко
вони продукують інтактні глікопротеїни ФСГ та ЛГ, але частіше виробляють різні комбінації або бета
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субодиниць ФСГ та/або бета субодиниць ЛГ, або ж разом із спільною альфа субодиницею.[36] [37]
Середній вік маніфестації - 50-55 років.[38]

Анамнез.
Аденоми гіпофізу можуть виявлятися випадково на візуалізаційних методах обстеження, або
можуть проявлятися симптомами та ознаками об'ємного новоутворення або нейроендокринними
змінами. Поширеним є головний біль (19-75%), але його патофізіологія залишається нез'ясованою.
Можливі механізми включають структурні змінни, такі як розтягнення твердої мозкової
оболонки або інвазію в кавернозні синуси.[6] [7] Ріст пухлини в третій шлуночок може
спричинити гідроцефалію та асоційовані симптоми, такі як головний біль, порушення рівноваги
та нетримання сечі. Ріст пухлини вбік до кавернозних синусів, внаслідок паралічів третього,
четвертого та шостого черепних нервів, може викликати двоїння в очах, а також біль та парестезії
обличчя, обумовлені паралічем V1 та V2 гілок краніальних нервів. Судоми можуть виникати
внаслідок враження скроневої долі. Рецидивний синусит та носова лікворея можуть стати
наслідками проростання в сфеноїдальну пазуху.

Пацієнти можуть звертатися з ознаками гіпопітуїтаризму.[6] [7] Найбільшу вразливість перед
локальним пошкодженням тиском від клінічно нефункціональної аденоми гіпофізу виявляють
гонадотропні та соматотропні клітини. Гіпогонадизм в чоловіків проявляється втратою вторинних
статевих ознак, порушеннями настрою, втратою лібідо, еректильною дисфункцією, безпліддям,
анемією, втратою м'язової маси та остеопенією. У жінок присутні аменорея, зменшення лібідо,
безпліддя, приливи, остеопенія та атрофія молочних залоз. Дефіцит СТГ викликає абдомінальне
ожиріння; втому, пов'язану з нижчою толерантністю до навантажень, зменшення м'язової маси
та збільшення жирової, остеопенію, депресію та порушення ліпідного профілю. Гіпотиреоїдизм
спричинює слабкість, закрепи, набір маси тіла, непереносимість холоду, сухість шкіри, втрату
волосся, брадикардію, погіршення пам'яті та депресію. Наднирникова недостатність викликає
слабкість, нудоту, анорексію, втрату маси тіла, гіпонатріємію, слабкість та тремтіння. Зазвичай
гіперкаліємія відсутня, так як мінералокортикоїдний шлях не порушений, також немає
гіперпігментацій.

Іноді КНФАГ проявляються передчасним статевим дозріванням у дітей, збільшенням яєчок у
чоловіків, гіперстимуліцією яєчників у пременопаузальних жінок, які мають ФСГ-секретуючі
пухлини, або аномально високими рівнями тестостерону при ЛГ-секретуючих пухлинах.[10] [11]
[12] [13]

Нецукровий діабет майже ніколи не буває маніфестуючою ознакою аденоми гіпофізу. Він інколи
може бути результатом попереднього хірургічного втручання з приводу аденоми гіпофізу.

Гіпофізарна апоплексія
Може бути маніфестуючою клінічною картиною з тяжким головним болем з раптовим початком,
гарячкою, нудотою та блюванням, менінгізмом, порушеним рівнем свідомості, порушеннями
зору та гіпопітуїтаризмом. Клінічно значима апоплексія гіпофізу є рідким явищем у пацієнтів
з мікроаденомами гіпофізу. Ризик апоплексії оцінюється на рівні від 0,4% до 9,5% протягом
спостереження середньою тривалістю від 2 до 6 років. Це обумовлено швидким збільшенням
гіпофізу, як результату крововиливу та/або інфаркту пухлини.[8] [9] [39] [40] Хоча більшість
апоплексій гіпофізу є спонтанними, провокуючі фактори можуть включати травму голови,
антикоагулянтну терапію, агоністи дофаміну, променеву терапію або динамічні ендокринні тести.
В нещодавньому метааналізі випадково виявлених аденом гіпофізу та КНФАГ, апоплексія гіпофізу
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виникла з частотою 0,2 на 100 осіб за рік, з відсутністю статистично значимого підвищення
частоти апоплексій при макропролактиномах, в порівнянні з мікропролактиномами.[41]

Якщо виявлено, що крововилив або інфаркт пухлини відбувся в минулому і пацієнт не пригадує
жодних симптомів, то це розглядається як безсимптомна апоплексія гіпофізу.

Дані огляду
В клінічній картині в 18-78% присутні порушення полів зору, як результат компресії зорових
шляхів, що проявляється найчастіше бітемпоральною геміанопією з компресією хіазми. У пацієнтів
може зменшуватися гострота зору; втрата полів зору, як правило, починається з бітемпоральної
верхньої квадрантанопії. Паралічі черепних нервів вражають третій, четвертий, п'ятий (V1 та V2) і
шостий черепні нерви, також може бути присутнім мідріаз, що пов'язано з паралічем третьої пари
нервів. Пацієнти з апоплексією гіпофізу можуть мати різні ступені змін психічного статусу.

Ендокринологічні знахідки у пацієнтів з аденомою гіпофізу включають ознаки гіпогонадизму
(зменшення кількості волосся на обличчі та на тілі, гінекомастію, зменшення м'язової маси, м'які
яєчка у чоловіків та атрофія молочних залоз у жінок); гіпотиреоз (суха шкіра, грубе волосся,
набрякле обличчя, втрата або розрідження брів); дефіцит гормону росту (втрата м'язової маси,
збільшення абдомінального ожиріння). Для пацієнтів з пангіпопітуїтаризмом характерні блідість
та підвищена кількість зморшок.

Візуалізаційні методи
Перевага над КТ-скануванням надається спеціальному МРТ гіпофізу з пре- і пост-гадолінієвим
посиленням. МРТ виявить характеристики пухлини, наявність інвазії пухлини в кавернозні синуси
та синус клиноподібної кістки, а також будь-які впливи об'ємного новоутворення на перехрестя
зорових нервів.
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Преконтрастування коронарних (А) і сагітальних (В) зображень пацієнта з макроаденомою гіпофізу
(стрілка, А). Пухлина гіпофізу поширилася до оптичної хіазми з деяким ефектом здавлювання

З колекції Dr Amir Hamrahian
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Фронтальні зображення МРТ з преконтрастуванням (А) та постконтрастуванням
(В) пацієнта з малою мікроаденомою гіпофізу. Ураження гіпофізу після

гадолінію посилюються менше, ніж нормальна залоза гіпофізу і виглядають
гіподенсними в порівнянні з нормальною тканиною гіпофізарної залози (стрілка, В).

З колекції Dr Amir Hamrahian

Офтальмологічна оцінка
Обстеження очей та формальне визначення полів зору (тести Хамфрі або Голдмена для
визначення полів зору) показані, якщо візуалізаційні методи обстеження показують, що аденома
чинить тиск на/контактує з перехрестям зорових нервів, для того щоб задокументувати гостроту
зору та дефіцит полів зору.

Стандартні аналізи крові
Спочатку потрібно виконати базову метаболічну панель та ЗАК. Гіпонатріємія може бути
присутньою при недостатності наднирників та гіпотиреоїдизмі, а також вона пов'язана з такими
симптомами як нудота, блювання, головний біль та нездужання. Анемія може бути ознакою у
пацієнтів з довготривалим гіпогонадизмом, гіпотиреозом або недостатністю наднирників та
пов'язана із слабкістю та нездужанням. Ліпідограму можна виконати згодом для визначення
гіперліпідемії та ризику передчасного атеросклерозу при дефіциті СТГ та гіпогонадизмі.
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Пролактин
Може бути присутньою гіперпролактинемія - від легкої до помірної (<4348 пкмоль/л [<100
нг/мл {<100 мкг/л}]). За виключенням пацієнтів на метоклопраміді та антипсихотиках, рівень
пролактину >4348 пкмоль/л (>100 нг/мл [>100 мкг/л]) майже завжди є діагностичними для
пролактиноми.

СТГ та інсуліно-подібний фактор росту 1 (ІФР-1)
Дефіцит СТГ - це найпоширеніший дефіцит гормону пов'язаний з клінічно нефункціональними
аденомами гіпофізу (КНФАГ). Рандомні рівні СТГ можуть бути низькими, а ІФР-1 може бути
нормальним в майже 65% пацієнтів з дефіцитом СТГ. Присутність дефіциту 3 і більше гормонів
передньої долі гіпофізу при наявності низького ІФР-1 зазвичай вказують на дефіцит СТГ і, таким
чином, відпадає необхідність в подальшому тестуванні.[42] Проте для встановлення діагнозу,
як правило, вимагаються стимульований рівень СТГ із тестом або толерантності до інсуліну
(ТТІ), або з глюкагоном або арнігіном/СТРГ. Хоча ТТІ є діагностичним стандартом, його повинен
виконувати досвідчений ендокринолог, так як існує ризик, пов'язаний з ятрогенною гіпоглікемією,
та потреба, за необхідності, призначити для відновлення глюкозу. ТТІ протипоказаний пацієнтам з
анамнезом судом, ішемічною хворобою серця та церебро-васкулярними захворюваннями, а також
в осіб старших 65 років. Глюкагон-стимулюючий тест був запропонований як альтернатива ТТІ
для оцінки пацієнта на підозрюваний дефіцит СТГ.[43]

ФСГ, ЛЛГ, альфа субодиниці людських глікопротеїнів гіпофіза,
естрадіол та тестостерон
Низький тестостерон сироватки крові у чоловіків (естрадіол у жінок) при нормальних/низьких
рівнях ФСГ та ЛГ відповідають недостатності гонадотропінів у чоловіків та пременопаузальній
аменореї у жінок. Неможливість підняти ФСГ та ЛГ у постменопаузальних жінок також відповідає
дефіциту гонадотропінів. Присутність регулярних менструацій майже завжди вказує на нормальну
гонадотропінову вісь. У жінок з нерегулярним менструальним циклом інтерпретація гормональної
оцінки вісі гонадотропінів може бути складною, але зазвичай вона не показана.

У осіб з гонадотропін-клітинними аденомами підвищеними можуть бути ФСГ, ЛГ та/або
альфа субодиниця. Рідко, при аденомах гіпофізу, які продукують ЛГ, може бути підвищеним
тестостерон.

ТТГ і вільний або загальний тироксин
Якщо клінічно підозрюється вторинний гіпотиреоз, потрібно разом визначити ТТГ та вільний
T4 (або індекс вільного T4). Як правило, пацієнти мають низький або нормальний ТТГ разом
з низьким рівнем вільного T4, на відміну від пацієнтів з первинним гіпотиреозом, у яких ТТГ
підвищений.

АКТГ та кортизол
Стимулюючий тест (з козінтропіном) на АКТГ (CST) та ранковий (наприклад, 8 година ранку)
рівень кортизолу плазми є обгрунтованими початковими тестами на оцінку кортикотропної
вісі. Ранковий рівень кортизолу менший ніж 83 нмоль/л (3 мкг/дл) підтверджує недостатність
наднирників; при цьому значення вище ніж 414 нмоль/л (15мкг/дл) робить ймовірність діагнозу
дуже низькою. Рівні кортизолу в діапазоні 83-414 нмоль/л (3-15 мкг/дл) є невизначеними і
потребують подальшої оцінки за допомогою аналізу із стимуляцією АКТГ, який можна виконувати
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в будь-який час протягом дня. При CST із стандартною дозою використовується 250 мкг
козінотропіну у внутрішньовенній або внутрішньом'язевій ін'єкції з визначенням рівню кортизолу
в плазмі до та через 30 хвилин після ін'єкції. Нормальною відповіддю є концентрація кортизолу
в плазмі через 30 хвилин вище 497 нмоль/л (18 мкг/дл). Пацієнти з легкою, частковою або з
такою, що недавно почалася гіпофізарною недостатністю АКТГ або гіпоталамічною недостатністю
КРГ (наприклад, протягом 2-4 тижнів після оперативного втручання на гіпофізі) можуть мати
нормальну відповідь на 250 мкг козінтропіну, так як наднирники ще достатньо не атрофувалися
і досі відповідають на стимуляції з дуже високим концентраціями АКТГ. Чутливість тесту із
стимуляцією АКТГ на визначення легкої і часткової недостатності наднирників покращується
при використанні низьких доз козінотропіну (1 мкг АКТГ^1-24 внутрішньовенно). Однак це може
призвести до вищого рівня хибно-позитивних результатів.

Рівні АКТГ не надійні для встановлення діагнозу, але в осіб з низькими рівнями кортизолу їх
можна використовувати для диференціації первинної та вторинної недостатності наднирників.

ГнРГ-стимулюючий тест
Він може бути корисним для оцінки вісі гонадотропінів у вибраних пацієнтів, але загалом не є
необхідним. Були деякі повідомлення, що цей тест викликав апоплексію гіпофізу.

Імуногістохімічне фарбування
Проводиться після резекції пухлини і може допомогти сформувати діагноз та лікування на основі
субклінічної секреції гормонів.

Фактори ризику

Сильні
множинна ендокринна неоплазія 1 типу (MEN-1)

• Множинна ендокринна неоплазія (MEN-1) є аутосомно-домінантним станом, який в 40-605
пацієнтів пов'язаний з аденомами гіпофізу. При ньому присутня зародкова мутація в гені
MEN-1 на хромосомі 11q13. Продуктом гену MEN-1 є менін, котрий є регуляторним протеїном
та взаємодіє з великим числом мішеней. MEN-1 може асоціюватися з нефункціональними та
функціональними пухлинами гіпофізу, серед яких пролактинома є найпоширенішою. В близько
10% пацієнтів з MEN-1 генна мутація не визначається. Жіноча стать пов'язана з вищим ризиком
розвитку пухлин гіпофізу. Аденоми гіпофізу при MEN-1 під час маніфестації здебільшого є
макроаденомами та мають властивість бути більш агресивними.[33]

сімейні ізольовані аденоми гіпофізу (СІАГ)

• Сімейні аденоми гіпофізу за відсутності MEN-1 та комплексу Карні зустрічаються рідко. Однак
ретроспективне дослідження клінічних характеристик сімейних ізольованих аденом гіпофізу в
22 центрах Західної Європи виявило 64 такі родини з 138 враженими особами. Родичі першого
ступеня спорідненості вражаються в близько 75% випадків. Пацієнти зазвичай звертаються
з проявами в молодшому віці, ніж при спорадичних випадках та приблизно в 20% випадків
мають нефункціональні аденоми.[34] Як було описано в FIPA, інактивуючі мутації вражають
ген, який взаємодіє з ариловими вуглеводневими рецепторами (AIP).
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Комплекс Карні (КНК)

• КНК - рідкісний сімейний стан, який характеризується пігментними плямами (лентіго),
міксомами, Шван-клітинними пухлинами, гіперплазією наднирників та аномаліями гіпофізу.
КНК в 60% випадків пов'язаний з мутаціями в A 1-альфа субодиниці гену (PRKAR1A), яка
регулює протеїнкіназу. Захворювання гіпофізу характеризується гіперсекрецією пролактину
та гормону росту. Пухлини гіпофізу виникають в близько 20% випадків та, як правило,
проявляються мультифокальною гіперплазією клітин, які продукують соматотропний
гормон.[35]

Історія та фактори дослідження

Ключові діагностичні чинники
наявність чинників ризику (поширений)

• Ключові фактори ризику включають MEN-1, сімейні ізольовані аденоми гіпофізу та комплекс
Карні.

довготривалі та прогресуючі симптоми (поширений)

• Більшість симптомів аденом гіпофізу можуть довго тривати та повільно прогресувати.

головні болі (поширений)

• Головний біль може бути неспецифічним.

еректильна дисфункція (поширений)

• Симптом гіпогонадизму.

м'які малі яєчка (поширений)

• Симптом гіпогонадизму.

гінекомастія (поширений)

• Симптом гіпогонадизму.

аменорея (поширений)

• Симптом гіпогонадизму.

безпліддя (поширений)

• Симптом гіпогонадизму.

атрофія молочних залоз (поширений)

• Симптом гіпогонадизму.

втрата лібідо (поширений)

• Симптом гіпогонадизму.

приливи жару (поширений)

• Симптом гіпогонадизму.[44]

підвищене потовиділення (поширений)
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• Симптом гіпогонадизму.[44]

збільшення маси тіла (поширений)

• Симптом гіпотиреозу.

слабкість (поширений)

• Симптом гіпотиреозу, гіпогонадизму та недостатності наднирників. Зниження енергійності та
життєвих сил може бути симптомом недостатності СТГ.

відсутність апетиту (поширений)

• Симптом недостатності наднирників.

нудота (поширений)

• Симптом недостатності наднирників.

блювання (поширений)

• Симптом недостатності наднирників.

слабкість (поширений)

• Симптом недостатності наднирників.

зниження гостроти зору (поширений)

• Пацієнти можуть звертатися із зниженою гостротою зору перед появою скарг на обмеження
полів зору, такі як бітемпоральна геміанопсія.

бітемпоральна геміанопсія (поширений)

• Верхня темпоральна квадрантанопсія із зменшенням насиченості червоного (димер сприйняття
червоного кольору) зазвичай є найбільш ранньою клінічною ознакою тиску на зорове
перехрестя.

гіпофізарна апоплексія (малопоширений)

• Гострий початок головного болю, який асоціюється з нудотою, блюванням, менінгізмом,
порушеним рівнем свідомості, офтальмоплегією, гіпотензією при гострому адреналовому кризі.

диплопія (малопоширений)

• Диплопія та оніміння обличчя є вторинними щодо паралічів черепних нервів, які вражають
третю, четверту, п'яту (V1 та V2) та шосту пару черепних нервів.

Інші діагностичні чинники
збільшення абдомінального ожиріння (поширений)

• Ознака дефіциту СТГ та гіпогонадизму.

знижена м'язова маса (поширений)

• Симптом гіпогонадизму у чоловіків та дефіциту СТГ у чоловіків та жінок.

закреп (поширений)

• Симптом гіпотиреозу.
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непереносимість холоду (поширений)

• Симптом гіпотиреозу.

сухість шкіри (поширений)

• Симптом гіпотиреозу.

втрата волосся (поширений)

• Симптом гіпотиреозу.

погіршення пам'яті (поширений)

• Симптом гіпотиреозу, дефіциту СТГ та поширення пухлини на гіпоталамус.

поганий настрій (поширений)

• Симптом гіпотиреозу та гіпогонадизму.

остеопенія (поширений)

• Асоціюється з гіпогонадизмом або дефіцитом СТГ.

втрата маси тіла (малопоширений)

• Симптом недостатності наднирників.

нервозність (малопоширений)

• Симптом недостатності наднирників; не типовий, але його виявлення відмічалося частіше у
пацієнтів з недостатністю наднирників.[45]

оніміння обличчя (малопоширений)

• Диплопія та оніміння обличчя є вторинними щодо паралічів черепних нервів, які вражають
третю, четверту, п'яту (V1 та V2) та шосту пару черепних нервів.

порушення рівноваги (малопоширений)

• Пов'язаний з ростом пухлини в третій шлуночок, що призводить до гідроцефалії або може
асоціюватися з постуральною гіпотензією через вторинну недостатність наднирників.

нетримання сечі (малопоширений)

• Асоціюється з ростом пухлини в третій шлуночок або вторинне до нецукрового діабету.

рецидивний синусит (малопоширений)

• Може бути результатом проростання в синус клиноподібної кістки.

брадикардія (малопоширений)

• Ознака гіпотиреозу.

судомні напади (малопоширений)

• Може виникати вторинно до метаболічної дисфункції (такої як гіпонатріємія та гіпоглікемія)
як наслідок недостатності наднирників або враження скроневої долі.
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Діагностичні дослідження

1 - ше дослідження для приписування ліків

Дослідження Результат
пролактин

• Вимірювання бажано проводити натщесерце. В лабораторіях,
які не використовують 2-крокову оцінку для вимірювання
пролактину, для людей з великими макроаденомами гіпофізу
(>3 см), з метою виключення "ефекту гачка", потрібно
розглянути серійні розведення. При підвищеному рівні аналіз
потрібно повторити перед подальшою оцінкою, яка повинна
включати виключення вагітності та перегляд медикаментів
і супутніх захворювань. Системні захворювання, такі як
гіпотиреоз, захворювання печінки та ниркова недостатність,
можуть асоціюватися з гіперпролактинемією. Рівень
пролактину в сироватці нижче 4348 пмоль/л (100 мкг/л)
за наявності макроаденом гіпофізу зазвичай обумовлений
ефектом ніжки. Була описана гіперпролактинемія, коли
мономерний пролактин був зв'язаний імуноглобулінами
або полісахаридами (макропролактинемія). Він виявлявся в
лабораторії, як гіперпролактинемія при відсутності симптомів
гіперпролактинемії. Рівні мономерного пролактину при точному
вимірюванні будуть нормальними.

може бути підвищеним;
рівні >4348 пмоль/
л (>100 мкг/л), за
відсутності прийому
таких медикаментів,
як метоклопрамід та
антипсихотики, майже
завжди діагностичні для
пролактиноми

тест стимуляції гормону росту (ТТІ або ГнРГ/аргінін)

• Дефіцит СТГ найкраще оцінювати при динамічному тестуванні,
включаючи або тест толерантності до інсуліну (ТТІ), або тест
стимуляції глюкагоном, або тест стимуляції ГнРГ/аргініном.
ТТІ вважається найбільш специфічним та чутливим тестом для
оцінки гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової вісі. Однак він
повинен виконуватися досвідченим лікарем і зазвичай не є
необхідним в щоденній клінічній практиці.

стимульований пік рівнів
СТГ:<3 мкг/л (<3 нг/
мл) (ТТІ або стимуляція
глюкагоном); <11 мкг/л
(<11 нг/мл) (стимуляція
ГнРГ/аргініном; ІМТ<25кг/
м²); <8 мкг/л (<8 нг/
мл) (стимуляція ГнРГ/
аргініном; ІМТ 25-30 кг/
м²); <4 мкг/л (<4 нг/
мл) (стимуляція ГнРГ/
аргініном; ІМТ >30 кг/м²)

ІФР-1

• Інсуліноподібний фактор росту 1 (ІФР-1), як повідомляється,
є вік- та стать-специфічним. Присутність дефіциту 3 і більше
гормонів передньої долі гіпофізу при наявності низького ІФР-1
зазвичай вказують на дефіцит СТГ і, таким чином, відпадає
необхідність в подальшому тестуванні. Однак значення ІФР-1,
нормальні для відповідних віку та статі, можна побачити у 65%
пацієнтів з недостатністю СТГ.

низький чи в межах норми
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Аденома гіпофізу Діагноз

Дослідження Результат
ЛГ, ФСГ

• Низький тестостерон сироватки крові у чоловіків (естрадіол
у жінок) при нормальних/низьких рівнях ФСГ та ЛГ
відповідають недостатності гонадотропінів у чоловіків та
пременопаузальній аменореї у жінок. Неможливість підняти
ФСГ та ЛГ у постменопаузальних жінок також відповідає
дефіциту гонадотропінів. Вимірювання гонадотропінів та
естрадіолу у жінок репродуктивного віку з нерегулярними
менструаціями зазвичай не інформативне. Присутність
нормальних менструацій є найкращим показником цілісності
вісі гонадотропінів у жінок репродуктивного віку.

низькі або нормальні
рівні ЛГ та ФСГ у
постменопаузальних жінок,
у жінок репродуктивного
віку з аменореєю та
низьким естрадіолом,
а також у чоловіків
з низькими рівнями
тестостерону (<6,9 нмоль/
л [<200 нг/дл])

альфа субодиниця людських глікопротеїнових гормонів гіпофіза

• Альфа одиниця може бути підвищена у до 20% пацієнтів з
клінічно не функціональними аденомами гіпофізу (КНФАГ),
але це не надійний маркер пухлини, так як вона не корелює
із розмірами залишкової пухлини при спостереженні після
оперативних втручань з приводу гонадотропних аденом.[46]

у межах норми чи
підвищені

тестостерон

• Тестостерон найкраще визначати вранці. Він має тенденцію бути
вищим рано вранці та пізно ввечері. Від двох до 3 вимірювань
можуть бути необхідними у осіб з пограничними рівнями
<6,9-10,4 нмоль/л (200-300 нг/дл)

низький у чоловіків з
дефіцитом гонадотропінів,
іноді високий при ЛГ-
секретуючих аденомах

естрадіол

• Вимірювання гонадотропінів та естрадіолу у жінок
репродуктивного віку з нерегулярними менструаціями зазвичай
не інформативне. Присутність нормальних менструацій є
найкращим показником цілісності вісі гонадотропінів у жінок
репродуктивного віку.

низький при аменореї та у
пременопаузальних жінок з
дефіцитом гонадотропінів

ТТГ, вільний тироксин

• Госпіталізовані пацієнти з тяжким гострим захворюванням
можуть мати еутиреоїдний синдром, який може бути подібним
на гіпотиреоз центрального генезу. Такі пацієнти зазвичай
мають значно нижчі рівні Т3 в поєднанні з анамнезом
гострого початку захворювання. За таких умов рекомендується
вимірювання вільного T3 разом з ТТГ та вільним T4. В рідкісних
випадках у пацієнтів з центральним гіпотиреозом може бути
дещо підвищеним ТТГ. При цьому ТТГ імуногенний, але не
біологічно активний.

При вторинному
гіпотиреозі вільний T4 та
індекс вільного T4 низькі,
ТТГ може бути низьким чи
нормальним

ранковий кортизол

• Ранковий рівень кортизолу >414 нмоль/л (15 мкг/дл) робить
діагноз недостатності наднирників маловірогідним. Ранковий
кортизол сироватки крові <3 мкг/дл зазвичай діагностичний
для наднирникової недостатності. Однак не рідко можна
побачити ранковий кортизол між 3 і 15 мкг/дл. Таким пацієнтам
потрібно провести подальшу оцінку за допомогою тесту із
стимуляцією АКТГ, який виконується в будь-який час протягом
дня.

ранковий (8 година ранку)
кортизол <83 нмоль/
л (3 мкг/дл) вказує на
недостатність наднирників
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Дослідження Результат
Тест на стимуляцію АКТГ

• Тест із стимуляцією АКТГ можна проводити в будь-який час
протягом дня. Пацієнти з легкою, частковою або з такою,
що недавно почалася гіпофізарною недостатністю АКТГ або
гіпоталамічною недостатністю КРГ (наприклад, протягом 2-4
тижнів після оперативного втручання на гіпофізі) можуть
мати нормальну відповідь на тест стимуляції АКТГ, так як
наднирники ще достатньо не атрофувалися і досі відповідають
на стимуляції з дуже високим концентраціями АКТГ. Можливість
тесту виявити легку недостатність наднирників покращується
при використанні низької дози козінотропіну (1 мкг АКТГ [1-24]
призначеного внутрішньовенно). Однак, це може призвести до
вищої кількості хибно-позитивних результатів.

кортизол <497 нмоль/
л (18 мкг/дл) через 30
хвилин після ін'єкції 250
мкг козінотропіну в/м або
в/в вказує на недостатність
наднирників

АКТГ

• Рівні АКТГ не надійні для встановлення діагнозу наднирникової
недостатності, але в осіб з низькими рівнями кортизолу їх
можна використовувати для диференціації первинної та
вторинної недостатності наднирників.

у пацієнтів з вторинною
наднирниковою
недостатністю низький
або в межах нормальних
референтних значень

тест толерантності до інсуліну на кортизол

• Тест толерантності до інсуліну (ТТІ) зазвичай використовується
для оцінки пацієнтів, у яких підозрюється вторинна
недостатність наднирників з метою оцінити цілісність
всієї гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової (ГГН) вісі. ТТІ
розглядається як кінцевий тест для оцінки ГГН вісі. Проте
зазвичай він не є необхідним, так як тест стимуляції за
допомогою АКТГ виконати набагато простіше, крім як протягом
2-4 тижнів після гострої гіпофізарної події, коли краща
кореляція з ТТІ. Рівень кортизолу в сироватці вище 18 мкг/
дл під час ТТІ зазвичай розглядається як нормальна відповідь.
Тест повинен виконуватися досвідченим лікарем і зазвичай
не потрібний для оцінки наднирникової функції в щоденній
практиці.

кортизол <18 мкг/дл
вважається аномальним

основні показники біохімічного аналізу крові

• Пацієнти з вторинною адреналовою недостатністю не мають
гіперкаліємії, так як АКТГ має другорядну роль в регуляції
альдостерону.

гіпонатріємію можна
побачити при гіпотиреозі
та наднирниковій
недостатності

ЗАК

• Анемія може бути ознакою у пацієнтів з довготривалим
гіпогонадизмом, гіпотиреозом або недостатністю наднирників.

анемія
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Аденома гіпофізу Діагноз

Дослідження Результат
МРТ гіпофізу з контрастуванням гадолінієм

• Перевага над КТ-скануванням надається МРТ гіпофізу. Воно
окреслює характеристики пухлини, включаючи будь-яку інвазію
в кавернозні синуси та синус клиноподібної кістки, а також
стиснення перехрестя зорових нервів. Воно може допомогти
виключити інші діагнози. МРТ протипоказане пацієнтам з
постійними кардіостимуляторами, також його потрібно уникати
у пацієнтів з кінцевою стадією захворювання нирок на діалізі.

Преконтрастування коронарних (А) і сагітальних (В) зображень
пацієнта з макроаденомою гіпофізу (стрілка, А). Пухлина гіпофізу
поширилася до оптичної хіазми з деяким ефектом здавлювання

З колекції Dr Amir Hamrahian

Фронтальні зображення МРТ з преконтрастуванням
(А) та постконтрастуванням (В) пацієнта з малою
мікроаденомою гіпофізу. Ураження гіпофізу після

гадолінію посилюються менше, ніж нормальна залоза
гіпофізу і виглядають гіподенсними в порівнянні з

нормальною тканиною гіпофізарної залози (стрілка, В).
З колекції Dr Amir Hamrahian

новоутворення в
турецькому сідлі
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Дослідження Результат
КТ гіпофізу з контрастним посиленням

• Коли МРТ недоступне або протипоказане, його можна
використовувати для візуалізації пухлини.

новоутворення в
турецькому сідлі

Інші дослідження для розглядання

Дослідження Результат
ліпідограма

• Гіперліпідемія може виникати при недостатності СТГ та
гіпогонадизмі.

гіперліпідемія

Формальні тести на визначення полів зору за Хамфрі та Голдманом

• Обстеження очей та формальне визначення полів зору (тести
Хамфрі або Голдмена для визначення полів зору) показані, якщо
візуалізаційні методи обстеження показують, що аденома чинить
тиск на/контактує з перехрестям зорових нервів, для того щоб
задокументувати гостроту зору та дефіцит полів зору.

дефіцити полів зору

імуногістохімічне фарбування

• Може допомогти підтвердити функціональний статус пухлини
після резекції.

позитивне фарбування на
будь-який з гіпофізарних
гормонів та альфа
субодиниці

Диференційний діагноз

Стан Диференційні ознаки /
симптоми

Диференційні
дослідження

Пролактин-секретуюча
аденома (пролактинома)

• Присутність галактореї
передбачає пролактиному.

• Хоча клінічна картина
макропролактиноми
може бути такою ж, як і
при нефункціональних
макроаденомах гіпофізу,
мікропролактинома
у пременопаузальних
жінок може проявлятися
аменореєю та галактореєю,
а в чоловіків імпотенцією
та відсутністю лібідо.
Гіпогонадизм при
нефункціональних
мікроаденомах гіпофізу
зустрічається рідко.

• В осіб з великими
макроаденомами
гіпофізу (>3 см)
потрібно розглянути
серійні розведення для
виключення ефекту гачка,
вторинного до дуже
високих рівнів пролактину,
що призводить до того,
що аналіз показує лише
незначне або помірне
підвищення пролактину (в
ньому немає необхідності
в лабораторіях, які
використовують 2-крокову
оцінку для вимірювання
пролактину).[47]
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Аденома гіпофізу Діагноз

Стан Диференційні ознаки /
симптоми

Диференційні
дослідження

СТГ-секретуюча аденома
(акромегалія)

• Приблизно в 75% випадків
це макроаденома.
Пацієнти, як правило,
мають грубі риси обличчя
та збільшення кінцівок.

• Інші ознаки та симптоми
можуть включати
акрохордони, макроглосію,
гіпертензію, артропатію,
гіпергідроз, симптоми
пов'язані з апное під
час сну та порушення
толерантності до глюкози/
діабет.

• Відповідно до віку та
статі ІФР-1, як правило,
підвищений, і пацієнтам
зазвичай не вдається
знизити СТГ до рівня
менше, ніж 1 мкг/л
(1 нг/мл) або <0,4
мкг/мл (<0,4 нг/
мл) при використанні
ультрачутливої оцінки, під
час перорального тесту
толерантності до глюкози.

• Імунофарбування
пухлини покаже дифузне
фарбування на СТГ,
а також може бути
позитивним на пролактин.

АКТГ-секретуюча аденома
(синдром Кушинга)

• Ці пухлини зазвичай
є мікроаденомами та
викликають класичні
симптоми синдрому
Кушинга, включаючи
атрофію шкіри, легке
утворення синців,
плеторичне обличчя,
абдомінальне ожиріння,
виснаження м'язів і широкі
(>1 см) пурпурні стриї.

• Гіперкортизолемія
фіксується при
підвищеному вільному
кортизолі в добовій
сечі, підвищеному рівні
кортизолу слини о 12
годині ночі або при
недостатньому зменшенні
кортизолу (<50 нмоль/
л [<1,8 мкг/дл]) при 2-
денному тесті пригнічення
за допомогою низьких доз
дексаметазону.

• Імунофарбування
пухлини виявить
дифузне фарбування
на АКТГ, а після
успішної резекції АКТГ-
продукуючої аденоми
гіпофізу в пацієнтів
розвинеться наднирникова
недостатність.

Аденома, яка секретує ТТГ • Пацієнти звертаються
з типовими ознаками
гіпертиреозу, такими
як відчуття серцебиття,
тремор, втрата маси
тіла та профузне
потовиділення.

• Пухлина гіпофізу
зазвичай представлена
макроаденомою.

• Рівні вільного Т4 та
вільного Т3 будуть
підвищеними при
нормальному або
підвищеному ТТГ. Альфа
субодиниця зазвичай
підвищена.

• Імунофарбування
пухлини покаже дифузне
фарбування на ТТГ.
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Аденома гіпофізу Діагноз
Д

ІА
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Стан Диференційні ознаки /
симптоми

Диференційні
дослідження

Кіста кишені Ратке • Залишки кишені Ратке
можуть розвинутися в
кісти різних розмірів
і розташовуватися в
турецькому сідлі або
ділянці над сідлом.

• Кісти кишені Ратке
зазвичай виявляються
випадково, але іноді
можуть проявлятися як
ураження, що займають
простір, і асоціюватися
з ефектом об'ємного
новоутворення, таким як
гіпопітуїтаризм.

• КТ-ознаки кісти кишені
Ратке складаються з
новоутворення турецького
сідла, яке не посилюється
при контрастуванні,
низької щільності з
чіткими межами, також
може поєднуватися з
поширенням в ділянку над
сідлом. На зображеннях
МРТ кісти кишені Ратке
можуть мати вигляд
різних за інтенсивністю
сигналів, але на Т2-
зважених зображеннях
часто гіперінтенсивні.

Краніофарингіома • Зазвичай спостерігається
у дітей, але також
має другий пік в
дорослому віці на шостому
десятилітті.

• Пацієнти можуть
звертатися з симптомами
пов'язаними з нецукровим
діабетом, такими як
поліурія, полідипсія та
ніктурія.

• Кістозне враження над
турецьким сідлом вказує
на краніофарингеому.
Наявність кальцинатів,
які краще видно на КТ,
майже в 70% пацієнтів
також свідчать на користь
діагнозу.

Менінгіома • Менінгіоми частіше
виникають у жінок, з піком
між 40 та 50 роками.

• Щільні гомогенні
посилення на МРТ та
присутність кальцинатів
на КТ свідчать на користь
діагнозу. Наявність ознаки
хвоста твердої мозкової
оболонки вказує на
діагноз.

Гіпофізит • В дев'ять разів частіше
зустрічається у жінок,
зокрема, часто вражає
молодих жінок на пізніх
термінах вагітності або в
післяпологовому періоді.

• Характерна вища
ймовірність поєднання
з іншими аутоімунними
захворюваннями, такими
як тиреоїдит Хашимото.

• Хронологічний
зв'язок з вагітністю
або післяпологовим
періодом та ізольований
дефіцит АКТГ можуть
бути ключами в його
діагностиці.
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Аденома гіпофізу Діагноз

Стан Диференційні ознаки /
симптоми

Диференційні
дослідження

Саркоїдоз • Нейросаркоїдоз
спостерігається в близько
5-10% осіб з саркоїдозом.
Він більш поширений
серед афро-американців та
частіше виникає у віці від
25 до 50 років.

• Може бути пов'язаним
з різними ступенями
гіпопітуїтаризму та
нецукрового діабету.

• Прогностичні МРТ
ознаки включають
потовщення ніжки гіпофізу
та лептоменінгеальне
посилення. Пацієнтам
потрібно виконувати
рентгенографію грудної
клітки з метою пошуку
системного захворювання.
Для встановлення
остаточного діагнозу
потрібна біопсія.

Інфекції • Більшість пацієнтів
з абсцесом гіпофізу
звертаються з симптомами,
пов'язаними з ефектом
об'ємного новоутворення
(включаючи головний
біль), які деколи можуть
бути дуже виснажливими.

• Туберкулома гіпофізу,
яка проявляється як
ізольоване ураження
ЦНС, без системного
поширення, зустрічається
дуже рідко.

• Диференційна діагностика
абсцесу гіпофізу та
нефункціональної аденоми
складна як клінічно, так
і радіологічно. Абсцес
гіпофізу може виглядати
як новоутворення
турецького сідла, яке
не посилюється при
контрастуванні, з
товстими стінками на МРТ
зображеннях.

Гермінома • Герміноми можуть
виникати в ділянці над
турецьким сідлом та
більш поширені серед
дітей. Найчастіше
проявляються дисфункцією
гіпоталамусу/гіпофізу,
включаючи нецукровий
діабет, затримку статевого
дозрівання або передчасне
статеве дозрівання (у
дітей).

• На МРТ гермінома
зазвичай виглядає
ізоінтенсивною на
Т1-послідовностях
та, як правило, при
контрастуванні гадолінієм
виглядає гомогенно
посиленою, або, за
наявності кіст, гетерогенно
посиленою. В деяких
випадках можуть бути
корисними вимірювання
АФП та бета-ХГЛ в СМР
та в сироватці крові. Для
адекватного стадіювання
герміном у дітей необхідне
МРТ всього хребта, так як
10-15% пацієнтів матимуть
лептоменінгеальне
поширення.

Д
ІА

ГН
О

З

Цей PDF файл теми BMJ Best Practice грунтується на веб-версії, яка останній раз оновилася: Jan 19, 2018.
Теми BMJ Best Practice регулярно оновлюються, та нову версію тем можливо

побачити на bestpractice.bmj.com . Використання цих матеріалів належить нашим
Відмова від відповідальності. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Всі права захищені.

25

http://bestpractice.bmj.com


Аденома гіпофізу Діагноз
Д

ІА
ГН

О
З

Стан Диференційні ознаки /
симптоми

Диференційні
дослідження

Гіперплазія гіпофізу • Збільшену гіпофізарну
залозу, вторинно до
гіперплазії гіпофізу,
можна спостерігати
у вагітних жінок,
пацієнтів з первинним
гіпотиреозом, первинним
гіпогонадизмом та у
постменопаузальних
жінок.

• Належна ідентифікація
важлива для уникнення
непотрібних хірургічних
втручань.

• МРТ зазвичай виявляє
збільшене пагорбоподібне
новоутворення турецького
сідла, яке гомогенно
посилюється після
контрастування.

Судинна аневризма • Супраселлярні або
внутрішньоселлярні
аневризми сонних
артерій або супраселлярні
аневризми передніх та
задніх комунікантних
артерій можуть клінічно
нагадувати поширення
пухлин гіпофізу.

• Залежно від їхнього
розташування, вони
можуть проявлятися
ефектом об'ємного
новоутворення
(наприклад, дефіцитом
полів зору та
гіпопітуїтаризмом).

• При частковому тромбозі
аневризми в ділянці
турецького сідла на
МРТ можуть виглядати
як ділянки різної
інтенсивності. Для
підтвердження діагнозу
використовується МР
ангіографія.

Метастатичні ураження • Зазвичай наявний відомий
анамнез злоякісного
новоутворення, як
правило, раку молочних
залоз, легень та нирок.

• КТ та МРТ ознаки, які
можуть вказувати на
діагноз включають
численні ерозії кісток,
потовщення ніжки гіпофізу
та гетерогенне об'ємне
утворення турецького
сідла. Нецукровий діабет
є поширеною клінічною
знахідкою і присутній
майже в 70% пацієнтів.[48]
Швидкий ріст пухлини
при МРТ спостереженні
свідчить на користь
діагнозу.
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Аденома гіпофізу Лікування

Поступовий підхід лікування

Цілями лікування клінічно нефункціональних аденом гіпофізу (КНФАГ) з ефектом об'ємного
новоутворення є видалити пухлину, настільки повністю, наскільки це можливо, обернути назад
будь-які дефіцити зору чи інші неврологічні дефіцити, обернути будь-які гормональні порушення та
зберегти функцію не враженої гіпофізарної залози. При клінічно нефункціональних мікроаденомах
та макроаденомах гіпофізу без ефекту об'ємного новоутворення та без тиску на перехрест зорових
нервів показане лише спостереження.[50] [51] [52] [53] [54] [55]

Загальний підхід
Лікування обумовлене розмірами пухлини, присутністю параселлярних поширень, таких як
тиск на зорові шляхи та/або інвазія в кавернозні синуси, ускладненнями такими, як апоплексія
гіпофізу, а також досвідом нейрохірурга. Перевага надається мультидисциплінарному клінічному
догляду із залученням ендокринологів, нейрорадіологів, нейрохірургів та променевих терапевтів -
онкологів. Варіанти лікування можуть включати лише спостереження, оперативне втручання з чи
без післяопераційної променевої терапії та медикаментозну терапію.

Лікування апоплексії гіпофізу
Апоплексія гіпофізу - стан, який потенційно загрожує життю, так як може асоціюватися з
гострою недостатністю наднирників.[8] [9] За негайною діагностикою стану, повинно слідувати
призначення парентеральних кортикостероїдів разом інфузійною терапією та парентеральною
аналгезією. Якщо його залишити не лікованим, він може бути фатальним. Хірургічне втручання,
найкраще протягом 24-48 годин від початку, зазвичай рекомендується у випадках з прогресуючою
втратою зору або краніальною нейропатією з метою мінімізувати ризик постійного неврологічного
дефіциту.

Спостереження
Мікроаденоми зазвичай не ростуть, а навіть якщо ростуть, то, як правило, не порушують
зорові поля та не викликають гіпопітуїтаризм. В одному дослідженні серед 166 пацієнтів з
мікроаденомами, у 17 (10,2%) протягом середнього спостереження 4,3 роки виявлено 10%
збільшення розміру пухлини (3-40%). Більшість (80%) залишилися незмінними, хоча 10%
продемонстрували зниження розмірів пухлини.[56] У пацієнтів з клінічно нефункціональними
аденомами гіпофізу МРТ можна повторити спочатку через 1 рік, а потім лише у випадку, якщо в
пацієнта розвинуться симптоми, які вказуватимуть на ефект об'ємного новоутворення.

Макроаденоми мають схильність рости: серед 356 макроаденом при середньому спостереженні 4,3
роки 87 (24%) виросли в розмірі, 45 (13%) зменшились, а 224 (63%) залишись незмінними.[56]
Для пацієнтів з клінічно нефункціональними макроаденомами гіпофізу відповідним графіком
буде повторити МРТ через 6 місяців, потім щорічно протягом 5 років, а потім, якщо зміни відсутні,
кожні 2-3 роки. Якщо пухлина росте, то показане хірургічне втручання.

Транс-сфеноїдальне оперативне втручання
Транс-сфеноїдальне хірургічне втручання (ТСХВ) показане як лікування першої лінії для:

• Пацієнтів із симптоматичною апоплексією гіпофізу
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Аденома гіпофізу Лікування
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• Клінічно нефункціональних макроаденомах гіпофізу, які прилягають до перехрестя зорових
нервів, а також при ефекті об'ємного новоутворення, такому як дефіцит полів зору

• Пухлинах, які демонструють прогресивне збільшення розміру.

Якщо діагноз сумнівний, хірургічне втручання може бути показаним з метою його підтвердити.
Наявність досвідчених нейрохірургів показала покращення хірургічних результатів.[57]

Більшість аденом гіпофізу видаляються за допомогою ТСХВ (>90%). ТСХФ виконується з
використанням мінімально інвазивних технік та керованих комп'ютером нейронавігаторних
пристроїв. Доступ до гіпофізу проводиться або через слизову носа, або через розріз під губою.
Було впроваджено інтраопераційне МРТ сканування, що покращило хірургічні результати.
Дані свідчать, що ендоскопічний доступ безпечний та ефективний.[58] Ендоскопічний доступ,
в порівнянні з традиційним транс-сфенодаїльним доступом із використанням мікроскопу,
потенційно забезпечує покращення візуалізації хірургічного поля. Більшість досліджень
(але не всі), які порівнювали ендоскопію з мікрохірургічним доступом, через зменшення
периопераційних ускладнень надали перевагу ендоскопії.[59] [60] При функціональних
макроаденомах ендоскопічний доступ може призвести до кращих результатів з такими самими
рівнями ускладнень.[61] Однак не проведено жодного великого проспективного рандомізованого
дослідження, яке б порівняло ці дві техніки.

ТСХВ - дуже ефективний шлях лікування клінічно нефункціональних аденом гіпофізу (КНФАГ).
Дефіцит гормонів повертається до норми у 15-50% пацієнтів, гіперпролактинемія усувається
у більше ніж двох третіх пацієнтів.[62] Хірургічне втручання може індукувати новий дефіцит
гормонів у 2-15% пацієнтів.[62] Транзиторний нецукровий діабет (НД) може виникнути у до
однієї третини випадків, але ризик постійного нецукрового діабету становить лише 0,5-5%.[62]
Ризик смерті становить близько 0,3-0,5%.[62] Післяопераційні рецидиви пухлин варіюють від
12% до 46%.[63] Дефіцит полів зору після ТСХВ покращується або нормалізується в 51-96%
випадків.[64] [65] [66] В деяких пацієнтів процес покращення функції зору після хірургічного
лікування може тривати навіть до 1 року.[19] Дані досліджень, які вивчали післяопераційну
функцію гіпофізу, суперечливі: 5 з 8 досліджень (62%) показали покращення, хоча решта
(38%) виявили відсутність суттєвого покращення або деякі погіршення функції гіпофізу після
хірургічного втручання.[19] Найменш ймовірним є відновлення після ТСХВ вісі гормону
росту.[67]

Оцінка ефективності хірургічного втручання рекомендована приблизно через 4 місяці після нього.
На той час післяопераційні зміни, як правило, проходять.[19] Пацієнти потребують ретельного
спостереження з повторними МРТ, так як ризик рецидиву становить від 6% до 46%.[19] Наявність
на МРТ післяопераційної залишкової пухлини є незалежним предиктором рецидиву пухлини.[19]

Краніотомія резервується для пухлин з великим інтракраніальним компонентом, особливо із
враженням лобової (субфронтальний доступ) або скроневої (фронто-темпоральний доступ) доль.

Одне дослідження виявило, що результати хірургічних втручань з приводу безсимптомних
КНФАГ були кращими, ніж при симптоматичних випадково виявлених аденомах, не випадково
виявлені симптоматичні аденоми використовувалися як група контролю. Хоча дослідження не
захищає видалення всіх безсимптомних випадково виявлених КНФАГ, дані свідчать,що коли
показане хірургічне втручання, результати більш сприятливі у безсимптомних пацієнтів з КНФАГ.
Післяопераційні залишки пухлини мають позитивну асоціацію з поширенням в кавернозний
синус, а максимальний діаметр пухлини має негативну асоціацію з апоплексією пухлини та
раптовою маніфестацією.[68]
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Променева терапія
Променева терапія, як правило, використовується післяопераційно, коли є значні залишки
пухлини, особливо коли пухлина поширилася на кавернозний синус, або ж для лікування
рецидиву. Вона може використовуватися для контролю росту пухлини в осіб, які є поганими
кандидатами на хірургічне втручання. Післяопераційна променева терапія, видається, знижує
ймовірність виникнення рецидиву, із загальним рівнем рецидивів пухлин від 2% до 36%.[63]
Приблизно в 10% із 224 пацієнтів, яким післяопераційно проводилася променева терапія,
в порівнянні з 25% з 428, яким променева терапія не проводилася, розвинувся рецидив
пухлини.[51] Нещодавні повідомлення, які включали раннє післяопераційне МРТ-сканування,
оцінювали вплив післяопераційної променевої терапії на залишки пухлини. Серед осіб, у
кого залишки пухлини візуалізуюся на МРТ, у 22% з 83 пацієнтів, які отримали звичайну
променеву терапію, пухлина продовжує рости, в порівнянні з 41% з 200 пацієнтів, які не отримали
променевої терапії.[62] Майже повне видалення пухлини та використання післяопераційної
променевої терапії ймовірно знижує ризик рецидиву пухлини та/або повторного росту, хоча
зазвичай це використовується для залишків пухлини та з метою попередити рецидив.[69]
Молодша вікова група (<60 років) може асоціюватися з більш швидким ростом пухлин внаслідок
коротшого часу подвоєння об'єму пухлини.[70]

Існують різні форми променевої терапії, які можна використати:

• Звичайна променева терапія
• Стереотаксична променева хірургія
• Радіохірургія протонним пучком.

Конвенційна променева терапія (конформальна або з модульованою інтенсивністю), з
використанням лінійного акселератора, призначається розділеними дозами протягом 5-6 тижнів,
доставляє 45-50 Гр з <2 Гр на фракцію, за 25 - 30 фракцій.

Ця техніка може бути пов'язаною із значними відкладеними ускладненнями:

• Поширеність гіпопітуїтаризму більша, ніж 50%.[62]
• При цьому в 2 рази підвищується ризик інсульту та в 3-4 рази - вторинних пухлин головного

мозку.
• Може бути підвищеним ризик пізніх когнітивних дисфункцій, 1,5% ризик променево-

індукованої оптичної нейропатії та 0,2% ризик некрозу нормальних тканин головного
мозку.[71]

Ризик гіпопітуїтаризму залежить від доз опромінення, при дозах >20 Гр викликає дефіцит
функції передньої долі гіпофізу, а також гіперпролактинемію. Час до появи гормонального
дефіциту коротший при вищих дозах. Інші фактори ризику розвитку гіпопітуїтаризму включають
великий залишковий об'єм пухлини до променевої терапії, попередня хірургічна резекція та
попередньо існуюча гіпофізарна недостатність.[72]

Ціллю стереотаксичної радіохірургією є доставити високу дозу променевої терапії до більш
конкретної цілі з метою зниження до мінімуму пошкодження навколишніх тканин. Аспекти
хірургії стосуються інвазивних фіксуючих конструкції для іммобілізації пацієнта. МРТ та КТ
сканування використовується, що визначити анатомію пухлини та намітити поле променевої
терапії. Разова доза променевої терапії доставляється або через лінійний акселератор (LINAC) або
через множинні кобальтові промені (гамма-ніж). При стереотаксичній радіохірургії разова доза
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8-10 Гр призначається для пухлин на 5 мм або далі від зорового апарату, щоб уникнути нейропатії
зорового нерву. Контроль пухлини за допомогою стереотаксичної радіохірургії оцінюється на
рівні 88-96% без прогресування протягом 5 років.[71] Гіпопітуїтаризм виникає в 4-66% лікованих
пацієнтів при середній тривалості спостереження 64 місяці. Є повідомлення про індуковану
променевою терапією нейропатію зорового нерва та пошкодження нею черепних нервів.

Один огляд, який включав 600 пацієнтів з КНФАГ, які проходили променеву терапію, виявив
рівень контролю над пухлиною - 67-97% у пацієнтів, які попередньо опромінювалися, та 95-100%
у пацієнтів, які ще не проходили променевої терапії. Нейропатія черепних нервів виникла у
<1% пацієнтів. Новий дефіцит гормону передньої долі гіпофізу виник у 8-10% пацієнтів через
2-3 роки та у 32-42% через 5 років, що прирівнюється до ризику після звичайної променевої
терапії.[59] Серед 512 пацієнтів, які лікувалися за допомогою гамма-ножа, за якими спостерігали
в середньому 26 місяців (діапазон: 1-232 місяців), актуарний контроль пухлини був на рівні
98%, 95%, 91% та 85% через 3, 5, 8 та 10 років після променевої хірургії відповідно.[73] Новий
дефіцит гормонів або погіршення існуючого відзначалися у 21% пацієнтів, здебільшого це
стосувалося тиреоїдної та наднирникової вісі. Нова або прогресуюча нейропатія черепних нервів
спостерігалася у 9% пацієнтів, при цьому нова або погіршення існуючої нейропатії зорового нерву
спостерігалося в 6,6% пацієнтів. Аденоми невеликого об'єму та відсутність супраселлярного
поширення має сильну кореляцію з кращою безрецидивною виживаністю.

В одному мета-аналізі, який включав 17 досліджень з 925 пацієнтами, оцінювалася ефективність
оперативних втручань за допомогою гамма-ножа при нефункціональних аденомах гіпофізу.[74]
Дослідження показало, що об'єм пухлини має негативний зв'язок з успішністю результатів. Рівень
контролю пухлини був 99% при об'ємі пухлини <2 мл, 95% при об'ємі пухлини від 2 до 4 мл та
91% при об'ємі пухлини >4 мл. Рівні індукованих радіохірургією нейропатій зорового нерва та
ендокринних дисфункцій були аналогічними - 1% при об'ємі пухлини <2 мл, від 0% до 7% при
розмірах пухлини від 2 до 4 мл та 2-22% при об'ємі пухлини >4 мл відповідно. Доза променевої
терапії була однаковою в усіх 3 групах. Дослідження зробило висновок, що оперативні втручання
за допомогою гамма-ножа найбільш ефективні при об'ємі пухлини <4 мл.

Нова хірургічна техніка, яка називається транспозицією гіпофізу або гіпофізопексією,
спрямована на зменшення дози променевої терапії для нормальних тканин гіпофізу у випадках
планової променевої терапії залишків пухлини в кавернозному синусі. Техніка передбачає
розміщення трансплантанту жиру між нормальною гіпофізарною залозою і залишками
пухлини в кавернозному синусі перед конформною фракціонованою променевою терапією або
стереотаксичною променевою хірургією. В одному дослідженні, після середнього спостереження
впродовж 4 років ні в одного з 34 пацієнтів (включаючи 19 пацієнтів з КНФАГ), які проходили
гіпофізопексію, не розвинувся новий гіпопітуїтаризм.[75] Результат цього дослідження потрібно
перевірити за допомогою довготривалих досліджень.

Гормональне лікування
Клінічно нефункціональні аденоми гіпофізу (КНФАГ) можуть поєднуватися з гіпопітуїтаризмом,
що призводить до центральної недостатності наднирників, гіпотиреозу, гіпогонадизму та
дефіциту гормону росту. Залежно від біохімічного обстеження та клінічної картини може бути
потрібним гормональне заміщення. Замісна гормональна терапія включає тиреоїдні гормони,
глюкокортикоїди, естроген та андрогени, а також гормон росту (соматотропний гормон). Жінки зі
збереженою маткою, які щоденно отримують естроген, з метою попередження кістозної гіперплазії
ендометрію та можливої трансформації в рак повинні приймати прогестерон.
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Дослідження, яке вивчало довгостроковий вплив на смертність низько-, середньо- і високодозових
схем замісної терапії кортикостероїдами у пацієнтів з КНФАГ та вторинною недостатністю
наднирників, виявило, що високі дози замісної терапії глюкокортикоїдами асоціювалися з
вищою загальною смертністю. Дослідження ще раз підтвердило важливість збалансованої
та відкорегованої замісної глюкокортикоїдної терапії у пацієнтів з КНФАГ та недостатністю
гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової вісі.[76]

Медикаментозна терапія
Медикаментозне лікування може використовуватися як лікування другої лінії при клінічно
нефункціональних аденомах гіпофізу (КНФАГ) із залишковим або рецидивним захворюванням
після початкового лікування за допомогою транс-сфеноїдального оперативного втручання або
променевої терапії. Агоністи дофаміну (бромкриптин, каберголін) використовувалися в малих
дослідженнях із неоднорідними результатами.

КНФАГ експресують на своїх клітинних мембранах рецептори дофаміну та соматостатину, і
додавання агоністів до культури пухлинних клітин гонадотропного походження пригнічує синтез
і вивільнення генадотропінів і альфа субодиниць.[77] [78] [79] [80] В порівнянні з аналогами
соматостатину, агоністи дофаміну більш ефективні в зниженні об'єму пухлини.[80]

Каберголін, потужний агоніст специфічних рецепторів дофаміну D2, може використовуватися
для післяопераційного медикаментозного лікування залишкових пухлин. В одному дослідженні
у 9 пацієнтів з резидуальними пухлинами після тран-сфеноїдального оперативного втручання,
прийом каберголіну протягом 1 року викликав значне покращення зору та зменшення пухлини
у близько 80% та 60% пацієнтів відповідно.[77] Інше дослідження оцінювало 13 пацієнтів.
Скорочення розмірів пухлини на 10% спостерігалося у 7 пацієнтів (54%), а в 2 з 9 (22%) пацієнтів
покращилися порушення зору.[81]

Одне дослідження оцінювало 10 пацієнтів з КНФАГ, які лікувалися октреатидом та каберголіном
протягом 6 місяців. Сім пацієнтів мали значне зниження, щонайменше на 50%, рівнів ЛГ, ФСГ або
альфа субодиниці, а в шістьох із них відбулося значне зменшення пухлини, щонайменше на 18%,
а в середньому на 30%.[82]

Подальший огляд виявив, що використання октреотиду, в середньому протягом 6 місяців,
було пов'язане із зменшенням пухлини у 5% та з покращенням полів зору у 32% пацієнтів.[80]
Лікування октреотидом може асоціюватися з швидким покращенням таких симптомів, як
головний біль та дефіцит полів зору ще до настання будь-яких значних змін в розмірі пухлини.
Вважається, що це пов'язано з прямим ефектом на сітківку та зоровий нерв.[80]

Одне дослідження оцінювало антагоністи дофаміну серед післяопераційних пацієнтів з
резидуальною пухлиною. Протягом середнього спостереження впродовж 40 місяців терапія
агоністами дофаміну, при початку її негайно після операції, стабілізувала або зменшила ріст
пухлини у 18/20 (90%), в порівнянні із стабілізацією росту пухлини у 18/47 (38%) в групі
контролю без терапії агоністами дофаміну. Ріст пухлини стабілізувався у 8/13 (62%) пацієнтів,
які отримували агоністи дофаміну при доказах росту пухлини при подальшому спостереженні.
При негайному післяопераційному початку прийому агоністів дофаміну виживаність без росту
пухлини становила 104 місяці; якщо терапія агоністами дофаміну починалася після отримання
доказів про ріст пухлини при спостереженні - 44 місяці; та 37 місяців, якщо агоністи дофаміну
не використовувалися післяопераційно.[83] В іншому дослідженні, яке залучало 19 пацієнтів
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з КНФАГ (11 після оперативного втручання на гіпофізі), лікування каберголіном призвело до
зменшення на >25% об'єму пухлини у 31% пацієнтів протягом 6 місяців спостереження.[84]

Медикаментозне лікування комбінацією аналогів соматостатину та агоністів дофаміну у пацієнтів
з КНФАГ досліджено погано.[80]

Високі дози каберголіну (>3 мг на день) пов'язані із значними клапанними захворюваннями серця
серед пацієнтів із хворобою Паркінсона.[85] [86] [87] Більшість досліджень не виявили жодних
доказів клапанного захворювання серця при низьких дозах, які зазвичай використовуються для
лікування пацієнтів із пролактиномами.

Загальні відомості про лікування
Консультуйтеся зі своєю місцевою фармацевтичною базою даних про повноцінну інформацію
лікарських засобів включаючи протипоказання, лікарські взаємодії та альтернативне дозування.
( (див. Відмова від відповідальності )

Гостра ( анотацію )

гіпофізарна апоплексія

без ефекту об'ємного
новоутворення або
неврологічного дефіциту

1ше глюкокортикоїди ± левотироксин

плюс спостереження

допоміжний
засіб

оцінка щодо доцільності транс-
сфеноїдального хірургічного втручання
(трансназальної або транслабіальної
ендоскопії) + тривала замісна гормональна
терапія

з ефектом об'ємного
новоутворення та/або
неврологічного дефіциту

1ше парентеральні глюкокортикоїди

плюс транс-сфеноїдальне хірургічне втручання
(трансназальна або транслабіальна
ендоскопія) + тривала замісна гормональна
терапія

допоміжний
засіб

парентеральне знеболення + інфузійна
терапія

допоміжний
засіб

левотироксин

Триваюча ( анотацію )

мікроаденома

1ше спостереження
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Аденома гіпофізу Лікування

Триваюча ( анотацію )
макроаденома без ефекту об'ємного
новоутворення та без дотикання до
перехрестя зорових нервів

1ше спостереження

допоміжний
засіб

замісна гормональна терапія

допоміжний
засіб

оцінка щодо доцільності транс-
сфеноїдального хірургічного втручання
(трансназальної або транслабіальної
ендоскопії)

макроаденома без ефекту об'ємного
новоутворення, але з дотиканням до
перехрестя зорових нервів

1ше транс-сфеноїдальне хірургічне втручання
(трансназальна або транслабіальна
ендоскопія)

допоміжний
засіб

замісна гормональна терапія

2ге спостереження

допоміжний
засіб

замісна гормональна терапія

допоміжний
засіб

променева терапія

допоміжний
засіб

агоністи дофаміну та аналоги
соматотропного гормону

макроаденома з ефектом об'ємного
новоутворення

1ше транс-сфеноїдальне хірургічне втручання
(трансназальна або транслабіальна
ендоскопія)

допоміжний
засіб

замісна гормональна терапія

допоміжний
засіб

променева терапія

допоміжний
засіб

агоністи дофаміну та аналоги
соматотропного гормону

Л
ІКУ

ВА
Н

Н
Я

Цей PDF файл теми BMJ Best Practice грунтується на веб-версії, яка останній раз оновилася: Jan 19, 2018.
Теми BMJ Best Practice регулярно оновлюються, та нову версію тем можливо

побачити на bestpractice.bmj.com . Використання цих матеріалів належить нашим
Відмова від відповідальності. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Всі права захищені.

33

http://bestpractice.bmj.com


Аденома гіпофізу Лікування
Л

ІК
У

ВА
Н

Н
Я

Варіанти лікування

Гостра

гіпофізарна апоплексія

без ефекту об'ємного
новоутворення або
неврологічного дефіциту

1ше глюкокортикоїди ± левотироксин

Початкові варіанти

» гідрокортизон: 100 мг в/в кожні 8 годин
-або-
» дексаметазон: 4 мг в/в кожні 8 годин

--ТА/АБО--
» левотироксин: 1 мкг/кг/день початково,
коригувати відповідно до функціональних
тестів щитоподібної залози

» Апоплексія гіпофізу - стан, який потенційно
загрожує життю, так як може асоціюватися з
гострою недостатністю наднирників.[8] [9]
За негайною діагностикою стану, повинно
слідувати призначення парентеральних
кортикостероїдів разом з інфузійною
терапією та парентеральною аналгезією.
Якщо її залишити не лікованою, він може
бути фатальною.

» Якщо є потреба в левотироксині, його
прийом потрібно починати одночасно зі
стартом терапії глюкокортикоїдами.

плюс спостереження

» З метою оцінки будь-якого пухлинного
росту МРТ потрібно повторити через 6-12
місяців, з визначенням наступних інтервалів
спостереження залежно від розмірів пухлини.
Якщо пухлина прилягає до перехрестя
зорових нервів, потрібно періодично
проводити обстеження полів зору. Якщо
пухлина росте або якщо є клінічні докази,
які вказують на гіпопітуїтаризм, потрібно
повторити функціональні тести гіпофізу.
Враховуючи ризик росту пухлини, пацієнти
з макроаденомами потребують пожиттєвого
спостереження.

допоміжний
засіб

оцінка щодо доцільності транс-
сфеноїдального хірургічного втручання
(трансназальної або транслабіальної
ендоскопії) + тривала замісна гормональна
терапія

Початкові варіанти

» левотироксин: початково 1 мкг/кг/
день перорально, коригувати відповідно
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Гостра
до функціональних тестів щитоподібної
залози

--ТА/АБО--
» гідрокортизон: 10-20 мг/добу
перорально, розділивши прийом на 2-3
дози

--ТА/АБО--
» тестостерон: 30 мг трансбукально двічі
на день
-або-
» тестостерон ципіонат: 100-200 мг
внутрішньом’язово один раз на 1-2 тижні
-або-
» тестостерон місцево: (1%) 5 г (50 мг
тестостерону) один раз на день вранці
початково, коригувати дозу залежно
від відповіді та сироваткового рівню
тестостерону, максимально 10 г/день
-або-
» трансдермальний тестостерон: 5 мг/
день в пластирі один на день початково,
коригувати дозу залежно від відповіді
та сироваткового рівню тестостерону,
максимум 7,5 мг/день

--ТА/АБО--
» соматотропін (рекомбінантний): 0,15
- 0,3 мг підшкірно один раз на день,
підвищуючи на 0,1-0,2 мг/день кожні 1-2
місяці, залежно від ефекту та рівню ІФР-1
в сироватці крові

--ТА/АБО--
» естрадіол: 0,5-2 мг перорально один
раз на день протягом 21 дня кожний
28-денний цикл; 0,025-0,05 мг/день в
пластирі один на тиждень

--ТА/АБО--
» прогестерон мікронізований: 200 мг
перорально один раз на день протягом
12 днів в кожному 28-денному циклі (при
збереженій матці)
-або-
» медроксипрогестерон: 5-10 мг
перорально один раз на день протягом
14 днів в кожному 28-денному циклі (при
збереженій матці)

» Для деяких пацієнтів, залежно від розмірів
пухлини та близькості до зорових шляхів,
можна розглянути транс-сфеноїдальне
хірургічне втручання.

» Тривала замісна гормональна терапія, яка
включає глюкокортикоїди ± левотироксин
± естрогени/андрогени ± соматотропний
гормон. Жінки зі збереженою маткою, які
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Гостра
щоденно отримують естроген, повинні
приймати прогестерон з метою попередження
кістозної гіперплазії ендометрію та можливої
трансформації в рак.

з ефектом об'ємного
новоутворення та/або
неврологічного дефіциту

1ше парентеральні глюкокортикоїди

Початкові варіанти

» дексаметазон: 4 мг в/в кожні 8 годин

АБО

» гідрокортизон: 100 мг в/в кожні 8 годин

» Апоплексія гіпофізу - стан, який потенційно
загрожує життю, так як може асоціюватися з
гострою недостатністю наднирників.[8] [9]
За негайною діагностикою стану повинно
слідувати призначення парентеральних
кортикостероїдів разом з інфузійною
терапією та парентеральною аналгезією.
Якщо її залишити не лікованою, вона може
бути фатальною.

плюс транс-сфеноїдальне хірургічне втручання
(трансназальна або транслабіальна
ендоскопія) + тривала замісна гормональна
терапія

Початкові варіанти

» левотироксин: 1 мкг/кг/день початково,
коригувати відповідно до функціональних
тестів щитоподібної залози

--ТА/АБО--
» гідрокортизон: 10-20 мг/добу
перорально, розділивши прийом на 2-3
дози

--ТА/АБО--
» тестостерон: 30 мг трансбукально двічі
на день
-або-
» тестостерон ципіонат: 100-200 мг
внутрішньом’язово один раз на 1-2 тижні
-або-
» тестостерон місцево: (1%) 5 г (50 мг
тестостерону) один раз на день вранці
початково, коригувати дозу залежно
від відповіді та сироваткового рівню
тестостерону, максимально 10 г/день
-або-
» трансдермальний тестостерон: 5 мг/
день в пластирі один на день початково,
коригувати дозу залежно від відповіді
та сироваткового рівню тестостерону,
максимум 7,5 мг/день
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Гостра
--ТА/АБО--

» соматотропін (рекомбінантний): 0,15
- 0,3 мг підшкірно один раз на день,
підвищуючи на 0,1-0,2 мг/день кожні 1-2
місяці, залежно від ефекту та рівню ІФР-1
в сироватці крові

--ТА/АБО--
» естрадіол: 0,5-2 мг перорально один
раз на день протягом 21 дня кожний
28-денний цикл; 0,025-0,05 мг/день в
пластирі один на тиждень

--ТА/АБО--
» прогестерон мікронізований: 200 мг
перорально один раз на день протягом
12 днів в кожному 28-денному циклі (при
збереженій матці)
-або-
» медроксипрогестерон: 5-10 мг
перорально один раз на день протягом
14 днів в кожному 28-денному циклі (при
збереженій матці)

» Хірургічне втручання, найкраще протягом
24-48 годин від початку, зазвичай
рекомендується з метою мінімізувати ризик
постійного неврологічного дефіциту у
випадках з прогресуючою втратою зору або
краніальною нейропатією.

» При виникненні клінічної необхідності
терапію статевими стероїдами та
соматотропним гормоном можна почати
пізніше.

» Тривала замісна гормональна терапія
може включати глюкокортикоїди ±
левотироксин ± естрогени/андрогени ±
соматотропний гормон. Жінки зі збереженою
маткою, які щоденно отримують естроген,
з метою попередження кістозної гіперплазії
ендометрію та можливої трансформації в рак
повинні приймати прогестерон.

допоміжний
засіб

парентеральне знеболення + інфузійна
терапія

» Знеболення пацієнтів, які звертаються до
них із апоплексію гіпофізу, нейрохірурги
проводять відповідно до персональних
вподобань.

» За пацієнтом потрібно ретельно
спостерігати на предмет рідинного
дисбалансу вторинного до дисфункції та/або
дефіциту вивільнення аргінін вазопресину
(АВП).
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Гостра
допоміжний

засіб
левотироксин

Початкові варіанти

» левотироксин: 1 мкг/кг/день початково,
коригувати відповідно до функціональних
тестів щитоподібної залози

» Замісну терапію гормонами щитоподібної
залози потрібно почати, якщо після початку
глюкокортикоїдної терапії у пацієнта низькі
рівні T4.

Триваюча

мікроаденома

1ше спостереження

» Є хороші дані спостереження, що
природний перебіг цих пухлин такий,
що для їх ведення може бути достатньо
лише спостереження.[55] [62] [63] [64]
[65] [66] Близько 10% аденом ростуть,
6% зменшуються, а 84% залишаються
незмінними.[56] [62]

макроаденома без ефекту об'ємного
новоутворення та без дотикання до
перехрестя зорових нервів

1ше спостереження

» В цій групі пацієнтів достатнім може бути
спостереження.[55] [62] [63] [64] [65] [66]
Потрібно обговорити ризик росту пухлини.
Близько 20-50% макроаденом ростуть,
11% зменшуються, а інші залишаються
незмінними.[56] [66] [67]

допоміжний
засіб

замісна гормональна терапія

Початкові варіанти

» левотироксин: початково 1 мкг/кг/
день перорально, коригувати відповідно
до функціональних тестів щитоподібної
залози

--ТА/АБО--
» гідрокортизон: 10-20 мг/добу
перорально, розділивши прийом на 2-3
дози

--ТА/АБО--
» тестостерон: 30 мг трансбукально двічі
на день
-або-
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Аденома гіпофізу Лікування

Триваюча
» тестостерон ципіонат: 100-200 мг
внутрішньом’язово один раз на 1-2 тижні
-або-
» тестостерон місцево: (1%) 5 г (50 мг
тестостерону) один раз на день вранці
початково, коригувати дозу залежно
від відповіді та сироваткового рівню
тестостерону, максимально 10 г/день
-або-
» трансдермальний тестостерон: 5 мг/
день в пластирі один на день початково,
коригувати дозу залежно від відповіді
та сироваткового рівню тестостерону,
максимум 7,5 мг/день

--ТА/АБО--
» соматотропін (рекомбінантний): 0,15
- 0,3 мг підшкірно один раз на день,
підвищуючи на 0,1-0,2 мг/день кожні 1-2
місяці, залежно від ефекту та рівню ІФР-1
в сироватці крові

--ТА/АБО--
» естрадіол: 0,5-2 мг перорально один
раз на день протягом 21 дня кожний
28-денний цикл; 0,025-0,05 мг/день в
пластирі один на тиждень

--ТА/АБО--
» прогестерон мікронізований: 200 мг
перорально один раз на день протягом
12 днів в кожному 28-денному циклі (при
збереженій матці)
-або-
» медроксипрогестерон: 5-10 мг
перорально один раз на день протягом
14 днів в кожному 28-денному циклі (при
збереженій матці)

» Залежно від біохімічного обстеження
потрібно розпочати замісну терапію
левотироксином, кортикостероїдами,
андрогенами, естрогенами та соматотропним
гормоном.

» Жінки зі збереженою маткою, які щоденно
отримують естроген, повинні приймати
прогестерон з метою попередження кістозної
гіперплазії ендометрію та можливої
трансформації в рак.

допоміжний
засіб

оцінка щодо доцільності транс-
сфеноїдального хірургічного втручання
(трансназальної або транслабіальної
ендоскопії)

» Ріст пухлини при відсутності ефекту
об'ємного новоутворення із залученням
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Аденома гіпофізу Лікування
Л
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У
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Триваюча
зорового перехрестя є індикатором для
хірургічного втручання.

макроаденома без ефекту об'ємного
новоутворення, але з дотиканням до
перехрестя зорових нервів

1ше транс-сфеноїдальне хірургічне втручання
(трансназальна або транслабіальна
ендоскопія)

» Оперативне втручання зазвичай є
лікуванням першої лінії в цій групі
пацієнтів, вторинне до розмірів пухлини та
близькості до зорового тракту з потенційною
можливістю, при відсутності лікування,
викликати в майбутньому дефіцит полів
зору.

допоміжний
засіб

замісна гормональна терапія

Початкові варіанти

» левотироксин: 1 мкг/кг/день початково,
коригувати відповідно до функціональних
тестів щитоподібної залози

--ТА/АБО--
» гідрокортизон: 10-20 мг/добу
перорально, розділивши прийом на 2-3
дози

--ТА/АБО--
» тестостерон: 30 мг трансбукально двічі
на день
-або-
» тестостерон ципіонат: 100-200 мг
внутрішньом’язово один раз на 1-2 тижні
-або-
» тестостерон місцево: (1%) 5 г (50 мг
тестостерону) один раз на день вранці
початково, коригувати дозу залежно
від відповіді та сироваткового рівню
тестостерону, максимально 10 г/день
-або-
» трансдермальний тестостерон: 5 мг/
день в пластирі один на день початково,
коригувати дозу залежно від відповіді
та сироваткового рівню тестостерону,
максимум 7,5 мг/день

--ТА/АБО--
» соматотропін (рекомбінантний): 0,15
- 0,3 мг підшкірно один раз на день,
підвищуючи на 0,1-0,2 мг/день кожні 1-2
місяці, залежно від ефекту та рівню ІФР-1
в сироватці крові

--ТА/АБО--
» естрадіол: 0,5-2 мг перорально один
раз на день протягом 21 дня кожний
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Аденома гіпофізу Лікування

Триваюча
28-денний цикл; 0,025-0,05 мг/день в
пластирі один на тиждень

--ТА/АБО--
» прогестерон мікронізований: 200 мг
перорально один раз на день протягом
12 днів в кожному 28-денному циклі (при
збереженій матці)
-або-
» медроксипрогестерон: 5-10 мг
перорально один раз на день протягом
14 днів в кожному 28-денному циклі (при
збереженій матці)

» Залежно від біохімічного обстеження
потрібно розпочати замісну гормональну
терапію глюкокортикоїдами,
левотироксином, андрогенами, естрогенами
та соматотропним гормоном.

» Жінки зі збереженою маткою, які щоденно
отримують естроген, повинні приймати
прогестерон з метою попередження кістозної
гіперплазії ендометрію та можливої
трансформації в рак.

2ге спостереження

» Пацієнти із значною супутньою патологією
або ті, які не бажають проходити оперативне
лікування, можуть ретельно спостерігатися.

допоміжний
засіб

замісна гормональна терапія

Початкові варіанти

» левотироксин: початково 1 мкг/кг/
день перорально, коригувати відповідно
до функціональних тестів щитоподібної
залози

--ТА/АБО--
» гідрокортизон: 10-20 мг/добу
перорально, розділивши прийом на 2-3
дози

--ТА/АБО--
» тестостерон: 30 мг трансбукально двічі
на день
-або-
» тестостерон ципіонат: 100-200 мг
внутрішньом’язово один раз на 1-2 тижні
-або-
» тестостерон місцево: (1%) 5 г (50 мг
тестостерону) один раз на день вранці
початково, коригувати дозу залежно
від відповіді та сироваткового рівню
тестостерону, максимально 10 г/день
-або-
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Аденома гіпофізу Лікування
Л

ІК
У
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Триваюча
» трансдермальний тестостерон: 5 мг/
день в пластирі один на день початково,
коригувати дозу залежно від відповіді
та сироваткового рівню тестостерону,
максимум 7,5 мг/день

--ТА/АБО--
» соматотропін (рекомбінантний): 0,15
- 0,3 мг підшкірно один раз на день,
підвищуючи на 0,1-0,2 мг/день кожні 1-2
місяці, залежно від ефекту та рівню ІФР-1
в сироватці крові

--ТА/АБО--
» естрадіол: 0,5-2 мг перорально один
раз на день протягом 21 дня кожний
28-денний цикл; 0,025-0,05 мг/день в
пластирі один на тиждень

--ТА/АБО--
» прогестерон мікронізований: 200 мг
перорально один раз на день протягом
12 днів в кожному 28-денному циклі (при
збереженій матці)
-або-
» медроксипрогестерон: 5-10 мг
перорально один раз на день протягом
14 днів в кожному 28-денному циклі (при
збереженій матці)

» Залежно від біохімічного обстеження
потрібно розпочати замісну гормональну
терапію глюкокортикоїдами,
левотироксином, андрогенами, естрогенами
та соматотропним гормоном.

» Жінки зі збереженою маткою, які щоденно
отримують естроген, повинні приймати
прогестерон з метою попередження кістозної
гіперплазії ендометрію та можливої
трансформації в рак.

допоміжний
засіб

променева терапія

» Променева терапія, бажано за допомогою
стереотаксичного гамма-ножа, може бути
показаною, якщо є значна резидуальна
пухлина після хірургічного втручання
або при перших ознаках рецидиву після
початково вдалого видалення пухлини.

» Включає гамма-ніж, LINAC або протонні
промені при резидуальній пухлині після
оперативного втручання.

допоміжний
засіб

агоністи дофаміну та аналоги
соматотропного гормону

Початкові варіанти
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Аденома гіпофізу Лікування

Триваюча
» бромкриптин: 1,25-2,5 мг перорально
один раз на день початково, збільшуючи
дозу на 2,5 мг/день з інтервалом 2-7 днів
залежно від відповіді, максимально 30 мг/
день

АБО

» каберголін: 0,5 - 1 мг перорально двічі
на тиждень

АБО

» октреотид: 50 мкг підшкірно три
рази на день початково, із поступовим
збільшенням дози відповідно до ефекту до
100-200 мкг три рази на день

» Агоністи дофаміну можна розглянути у
пацієнтів із значною залишковою пухлиною
або рецидивом, якщо хірургічне лікування та
променева терапія виявилися неефективними
для досягнення контролю над пухлиною.

» Високі дози каберголіну (>3 мг на
день) пов'язані із значними клапанними
захворюваннями серця серед пацієнтів із
хворобою Паркінсона.[85] [86] [87] Більшість
досліджень не виявили жодних доказів
клапанного захворювання серця при низьких
дозах, які зазвичай використовуються для
лікування пацієнтів із пролактиномами.

» Подальший огляд виявив, що використання
соматостатинового аналогу октреотиду,
в середньому протягом 6 місяців, було
пов'язане із зменшенням пухлини у 5% та з
покращенням полів зору у 32% пацієнтів.[80]
Лікування октреотидом може асоціюватися
з швидким покращенням таких симптомів,
як головний біль та дефіцит полів зору
ще до настання будь-яких значних змін в
розмірі пухлини. Вважається, що це пов'язано
з прямим ефектом на сітківку та зоровий
нерв.[80]

» В порівнянні з аналогами соматостатину,
агоністи дофаміну більш ефективні в
зниженні об'єму пухлини.[80]

макроаденома з ефектом об'ємного
новоутворення

1ше транс-сфеноїдальне хірургічне втручання
(трансназальна або транслабіальна
ендоскопія)
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Аденома гіпофізу Лікування
Л
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Триваюча
» Транс-сфеноїдальне оперативне втручання
є лікуванням першої лінії. Транскраніальний
доступ може бути показаним при великих
пухлинах із із значним компонентом над
турецьким сідлом.

допоміжний
засіб

замісна гормональна терапія

Початкові варіанти

» левотироксин: 1 мкг/кг/день початково,
коригувати відповідно до функціональних
тестів щитоподібної залози

--ТА/АБО--
» гідрокортизон: 10-20 мг/добу
перорально, розділивши прийом на 2-3
дози

--ТА/АБО--
» тестостерон: 30 мг трансбукально двічі
на день
-або-
» тестостерон ципіонат: 100-200 мг
внутрішньом’язово один раз на 1-2 тижні
-або-
» тестостерон місцево: (1%) 5 г (50 мг
тестостерону) один раз на день вранці
початково, коригувати дозу залежно
від відповіді та сироваткового рівню
тестостерону, максимально 10 г/день
-або-
» трансдермальний тестостерон: 5 мг/
день в пластирі один на день початково,
коригувати дозу залежно від відповіді
та сироваткового рівню тестостерону,
максимум 7,5 мг/день

--ТА/АБО--
» соматотропін (рекомбінантний): 0,15
- 0,3 мг підшкірно один раз на день,
підвищуючи на 0,1-0,2 мг/день кожні 1-2
місяці, залежно від ефекту та рівню ІФР-1
в сироватці крові

--ТА/АБО--
» естрадіол: 0,5-2 мг перорально один
раз на день протягом 21 дня кожний
28-денний цикл; 0,025-0,05 мг/день в
пластирі один на тиждень

--ТА/АБО--
» прогестерон мікронізований: 200 мг
перорально один раз на день протягом
12 днів в кожному 28-денному циклі (при
збереженій матці)
-або-
» медроксипрогестерон: 5-10 мг
перорально один раз на день протягом
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Аденома гіпофізу Лікування

Триваюча
14 днів в кожному 28-денному циклі (при
збереженій матці)

» Залежно від біохімічного обстеження
потрібно розпочати замісну гормональну
терапію глюкокортикоїдами,
левотироксином, андрогенами, естрогенами
та соматотропним гормоном.

» Жінки зі збереженою маткою, які щоденно
отримують естроген, повинні приймати
прогестерон з метою попередження кістозної
гіперплазії ендометрію та можливої
трансформації в рак.

допоміжний
засіб

променева терапія

» Променева терапія, бажано за допомогою
стереотаксичного гамма-ножа, може бути
показаною при значній резидуальній пухлині
після хірургічного втручання або при перших
ознаках рецидиву після початково вдалого
видалення пухлини. Якщо є резидуальна
пухлина після оперативного лікування,
включає гамма-ніж, LINAC або протонні
промені.

допоміжний
засіб

агоністи дофаміну та аналоги
соматотропного гормону

Початкові варіанти

» бромкриптин: 1,25-2,5 мг перорально
один раз на день початково, збільшуючи
дозу на 2,5 мг/день з інтервалом 2-7 днів
залежно від відповіді, максимально 30 мг/
день

АБО

» каберголін: 0,5 - 1 мг перорально двічі
на тиждень

АБО

» октреотид: 50 мкг підшкірно три
рази на день початково, із поступовим
збільшенням дози відповідно до ефекту до
100-200 мкг три рази на день

» Агоністи дофаміну можна розглянути у
пацієнтів із значною залишковою пухлиною
або рецидивом, якщо хірургічне лікування та
променева терапія виявилися неефективними
для досягнення контролю над пухлиною.

» Високі дози каберголіну (>3 мг на
день) пов'язані із значними клапанними
захворюваннями серця серед пацієнтів із
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Триваюча
хворобою Паркінсона.[85] [86] [87] Більшість
досліджень не виявили жодних доказів
клапанного захворювання серця при низьких
дозах, які зазвичай використовуються для
лікування пацієнтів із пролактиномами.

» Подальший огляд виявив, що використання
соматостатинового аналогу октреотиду,
в середньому протягом 6 місяців, було
пов'язане із зменшенням пухлини у 5% та з
покращенням полів зору у 32% пацієнтів.[80]
Лікування октреотидом може асоціюватися
з швидким покращенням таких симптомів,
як головний біль та дефіцит полів зору
ще до настання будь-яких значних змін в
розмірі пухлини. Вважається, що це пов'язано
з прямим ефектом на сітківку та зоровий
нерв.[80]

» В порівнянні з аналогами соматостатину,
агоністи дофаміну більш ефективні в
зниженні об'єму пухлини.[80]
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Невідкладні

Темозоломід
Темозоломід, друге покоління алкілуючих препаратів імідазотетразинового класу, можна розглянути
у пацієнтів з агресивними аденомами гіпофізу. В порівнянні з пролактиномами (73%) та АКТГ-
секретуючими пухлинами (60%), при КНФАГ виявляється менший рівень ефективності (40%).
Позитивна відповідь зазвичай виявляється протягом перших 3 місяців терапії, може бути разючою
та стійкою. Низький рівень білку, який відновлює ДНК, метилтрансферази О6-метилгуанін-
ДНК (MGMT), може розглядатися як біомаркер для передбачення відповіді пухлин гіпофізу на
темозоломід. Перспективні результати як інструмент для передбачення відповіді пухлини на
темозоломід показує імуногістохімічний тест на MGMT, а не аналіз метилювання MGMT.[88]
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Рекомендації

Моніторинг
Відповідне спостереження за пацієнтами з клінічно нефункціональними аденомами гіпофізу
(КНФАГ) після транс-сфеноїдального оперативного втручання, при відсутності доказових
рекомендацій або гайдлайнів, залишається контроверсійним. Пацієнти з доказами резидуальної
пухлини після оперативного втручання потребують більш ретельного спостереження. Один мета-
аналіз об'єднав дані з 19 досліджень пацієнтів з КНФАГ після оперативного втручання, середня
тривалість спостереження була 5,7 років: рівень рецидивів становив 12% в осіб без доказів
резидуальної пухлини та 46% у пацієнтів з резидуальним захворюванням після операції.[98]

Рекомендацією авторів для пацієнтів з мікроаденомами гіпофізу, особливо з пухлинами <6 мм
в розмірі, є проведення наступного МРТ через 1 рік без подальших рутинних візуалізаційних
обстежень, якщо розмір пухлини стабільний, крім випадків, коли у пацієнта розвиваються
симптоми або ознаки, які вказують на ефект об'ємного новоутворення.[56] Endocrine Society
рекомендує повторення МРТ через 1 рік, а потім кожні 1-2 роки наступні 3 роки, з поступовим
зниженням частоти обстежень, якщо розміри пухлини залишаються стабільними.[99]

Пацієнти з нефункціональними макроаденомами вимагають спостереження протягом всього
життя. Вони можуть знаходитися під підвищеним ризиком смерті, особливо внаслідок
кардіоваскулярних захворювань.[7]

Ризик росту пухлини при макроаденомах гіпофізу вищий, так як пухлина вже показала схильність
до росту. Консенсус відсутній, але прагматичним підходом було б провести наступне МРТ через
6 місяців, а наступні - щорічно протягом 5 років.[56] За цим, якщо пухлина стабільна, може
слідувати проведення наступних візуалізаційних обстежень кожні 2-3 роки. Ця рекомендація
відповідає принципам Endocrine Society.[99] Деякі з цих пацієнтів можуть вимагати хірургічного
втручання з наступним ретельним спостереженням за допомогою повторюваних МРТ, що
обумовлено високим ризиком рецидиву.

В одному дослідженні з 50 пацієнтами з КНФАГ та середнім спостереженням протягом 8 років, в
усіх пацієнтів з Ki-67 індексом >2.2% спостерігався ріст пухлини, який передбачав, що ці пацієнти
потребують коротших інтервалів спостереження за допомогою МРТ та/або ранньої ад'ювантної
терапії.[100]

Інструкції пацієнтів
Пацієнти з клінічно нефункціональними аденомами гіпофізу, які знаходять під спостереженням
або лікуються хірургічно, повинні бути повністю обізнані щодо їхнього стану та природного
перебігу захворювання.

Пацієнтам з гіпопітуїтаризмом потрібно носити браслет MedicAlert® з написаними на ньому
діагнозом та лікуванням.

Вони повинні бути проінформованими про "правила хворого дня" задля збільшення прийому ними
глюкокортикоїдів.  [NIH Clinical Center: managing adrenal insuciency]

Пацієнти та їхні сім'ї повинні бути обізнаними щодо ознак та симптомів пов'язаних з апоплексією
гіпофізу, щоб негайно звернутися за медичною допомогою.
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Аденома гіпофізу Подальше спостереження

Ускладнення

Ускладнення Період часу Ймовірність
Лікворея (ринорея ліквору) короткотривалі низькі

Після транс-сфеноїдального оперативного втручання виникає приблизно в 2% пацієнтів і вимагає
хірургічного втручання для закриття дефекту.[96]

менінгіт короткотривалі низькі

Виникає менше, ніж в 1% після транс-сфеноїдального оперативного втручання.[96]

хірургічна смертність короткотривалі низькі

Рівень смертності становить 0,3-0,5%, як правило, відбувається при великих пухлинах, коли
потрібна краніотомія.[62]

нецукровий діабет (НД) короткотривалі низькі

Транзиторний нецукровий діабет виявляється у однієї третини пацієнтів після транс-
сфеноїдального оперативного втручання, але постійний НД виникає в 0,5-5%.[62]

гіпофункція гіпофізу довготривалі низькі

Пацієнти з гіпопітуїтаризмом потребують ранньої діагностики та відповідного лікування
замісною гормональною терапією. Близько 2-15% пацієнтів можуть вимагати додаткової замісної
гормональної терапії.[62]

У більшості пацієнтів протягом років розвиваються певні ступені індукованого променевою
терапією гіпогонадизму.[62]

Можуть виникати подальші ускладнення пов'язані з гіпопітуїтаризмом (наприклад, серцево-
судинні захворювання).

неврологічні розлади довготривалі низькі

Нові неврологічні дефіцити виникають приблизно в 3% і є причиною багатьох ускладнень.[96]

нейропатія зорового нерва, індукована променевою
терапією

довготривалі низькі

Вкрай рідкісна при звичайній променевій терапії. Описана в кількох випадках радіохірургії гамма-
ножем. При LINAC радіохірургії може зустрічатися відносно частіше.[97]

вторинна малігнізація, обумовлена променевою терапією довготривалі низькі

Пацієнтів потрібно ретельно моніторувати за допомогою візуалізаційних методів обстеження,
бажано МРТ.
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Прогноз

Пацієнти з клінічно нефункціональними аденомами гіпофізу (КНФАГ), як правило, мають хороший
прогноз. 10-річна виживаність без прогресування при аденомах гіпофізу складає від 80% до 94%.[69]
Для мікроаденом добре підходить спостереження. Ризик росту пухлини у пацієнтів з мікроаденомами
гіпофізу малий - близько 0-14% при середньому спостереженні протягом 1,8-6,7 років. Ці пухлини, як
правило, доброякісні та ростуть повільно. Макроаденомам властива схильність до росту, тому навіть
при встановленні діагнозу безсимптомної макроаденоми, вони потребують ретельного моніторингу.
В мета-аналізі пацієнтів з випадково виявленими аденомами та нефункціональними аденомами
гіпофізу, рівень росту пухлин був вищим для макроаденом - 12,5 на 100 осіб на рік, в порівнянні з 3,3
на осіб на рік при мікроаденомах та 0,05 на 100 осіб на рік при кістозних враженнях.[41]

В ретроспективному дослідженні, вищий рівень одужання від гіпопітуїтаризму відмічався у пацієнтів
<45 років в порівнянні з пацієнтами з вікової групи від 45 до 64 та старших 65 років.[89] У іншому
дослідженні більш сприятливі гормональні наслідки відмічалися у пременопаузальних жінок в
порівнянні з чоловіками та постменопаузальними жінками.[90]

Пацієнти з гіпопітуїтаризмом потребують ранньої діагностики та відповідного лікування замісною
гормональною терапією. У пацієнтів з КНФАГ, в порівнянні з загальною популяцією відмічався вищий
ризик метаболічного синдрому, зокрема дисліпідемії, що лише частково пояснюється присутністю
гіпопітуїтаризму або замісної гормональної терапії.[91] Пацієнти з КНФАГ можуть знаходитися під
підвищеним ризиком смерті, особливо внаслідок кардіоваскулярних захворювань.[7]

Існує настороженість щодо довгострокових наслідків променевої терапії, зокрема гіпопітуїтаризму,
який через 10 років спостерігається в близько 50% пацієнтів.[71] Інші рідкісні побічні ефекти
включають нейропатію зорового нерва, цереброваскулярні події, некроз головного мозку та вторинну
малігнізацію.[71] Пацієнтів потрібно ретельно моніторувати за допомогою візуалізаційних методів
обстеження, бажано МРТ.

Пацієнти з аденомами гіпофізу, в порівнянні з людьми без аденом, демонструють нижчу якість життя
(ЯЖ) до та після оперативного втручання на гіпофізі, хоча дехто це ставить під сумнів.[18] [92] [93]
[94] Одне дослідження показало результати щодо якості життя серед 193 людей з КНФАГ. Пацієнтів
оцінювали за допомогою 3 валідованих анкет щодо аспектів якості життя, пов'язаних із здоров'ям.
В порівнянні із здоровою групою контролю у Великобританії, пацієнти з КНФАГ мали суттєво не
скомпрометовані якість життя та суб'єктивне сприйняття здоров'я. В багатофакторному аналізі
підгруп наступні фактори були пов'язані із значним погіршенням балів по анкетах ЯЖ: вік, жіноча
стать, нелікований гіпогонадизм, рецидив пухлини та наявність дефіциту полів зору.[95]
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Аденома гіпофізу Методичні рекомендації

Діагностичні, методичні рекомендації

Європа

Suspected cancer: recognition and referral
Видано: National Institute for Health and Care Excellence В останній раз видане: 2017

UK guidelines for the use of thyroid function tests
Видано: Association for Clinical Biochemistry; British Thyroid
Association; British Thyroid Foundation

В останній раз видане: 2006

Північна Америка

Pituitary incidentaloma: an Endocrine Society clinical practice guideline
Видано: Endocrine Society В останній раз видане: 2011

Рекомендації з лікування

Міжнародні

Guidelines of the Pituitary Society for the diagnosis and management of prolactinomas
Видано: Pituitary Society В останній раз видане: 2006

Stereotactic radiosurgery for patients with pituitary adenomas
Видано: International RadioSurgery Association В останній раз видане: 2004

Північна Америка

Pituitary incidentaloma: an Endocrine Society clinical practice guideline
Видано: Endocrine Society В останній раз видане: 2011
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Зображення

Діаграма 1: Преконтрастування коронарних (А) і сагітальних (В) зображень пацієнта з
макроаденомою гіпофізу (стрілка, А). Пухлина гіпофізу поширилася до оптичної хіазми з деяким
ефектом здавлювання

З колекції Dr Amir Hamrahian
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Діаграма 2: Фронтальні зображення МРТ з преконтрастуванням (А) та постконтрастуванням (В)
пацієнта з малою мікроаденомою гіпофізу. Ураження гіпофізу після гадолінію посилюються менше,
ніж нормальна залоза гіпофізу і виглядають гіподенсними в порівнянні з нормальною тканиною
гіпофізарної залози (стрілка, В).

З колекції Dr Amir Hamrahian
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