
 

16. Streszczenie. 

 

Historia opisu struktur anatomicznych okolicy siodła tureckiego sięga II w. n. e. 

Pierwsze przezklinowe resekcje guzów przysadki przeprowadzono na początku XX wieku, 

wtedy też wstępnie ustalono częstość występowania guzów przysadki na 22%. Równocześnie 

pojawiały się pierwsze doniesienia odnośnie wpływu przysadki na czynność laktacyjną. Na 

początku lat 70-tych XX wieku opracowano metodę powtarzalnego, ilościowego oznaczania 

stężenia prolaktyny oraz opublikowano pierwsze doniesienia o skuteczności bromokryptyny 

w leczeniu hiperprolaktynemii. 

Guzy przysadki – klasyfikacja. 

Guzy przysadki stanowią ok. 15% wszystkich nowotworów wewnątrzczaszkowych, a 

częstość ich występowania w badaniach autopsyjnych wynosi wg różnych badań 9-23%. 

Spośród wszystkich najliczniejszą grupę, bo ok. 40% stanowią gruczolaki wydzielające 

prolaktynę (prolactinoma).  

Analiza wolumetryczna. 

Do mierzenia objętości guzów przysadki użyto programu Osirix MD, certyfikowanego 

do użytku medycznego. Program na podstawie pól powierzchni tkanki patologicznej 

wyznaczonych ręcznie rekonstruuje trójwymiarową bryłę i wylicza jej objętość, 

uwzględniając odległość między skanami w mm. 

Założenia i cel pracy. 

Celem przeprowadzonych badań była próba miarodajnej oceny objętości gruczolaków 

przysadki mózgowej z zastosowaniem analizy wolumetrycznej oraz wykazanie skuteczności 

leczenia farmakologicznego poprzez porównanie objętości guza przed i po leczeniu  

 



 

zachowawczym i porównanie zmian objętości do procentowych zmian średnich pomiarów 

liniowych. Zastosowanie tej metody badawczej pozwoliło na obiektywną ocenę skuteczności 

zastosowanej nieinwazyjnej (farmakologicznej) metody leczenia gruczolaków przysadki, co 

jest szczególnie ważne w przypadku gruczolaków prolaktynowych i często decyduje o 

rozpoznaniu. 

Materiał i metody badań. 

Oceniono łącznie 225 rezonansów przysadki u 63 osób w wieku od 24 lat do 90 lat. 

Grupę badawczą podzielono na dwie części. Do I grupy zaliczono 44 pacjentów z 

gruczolakiem prolaktynowym w wieku od 24 lat do 90 lat. Do II grupy zaliczono 19 

pacjentów w wieku od 33 lat do 81 lat. Dla każdego badania obliczono średnią z 3 wymiarów 

liniowych w mm: LR, CC, AP oraz wykonano pomiar objętościowy przy pomocy 

oprogramowania Osirix MD. Poszczególne przypadki i badania MR oceniono także pod 

kątem wystąpienia powikłań miejscowych i ogólnych. Ponadto analizowano stany czynności 

hormonalnej kory nadnerczy, tarczycy i gonad. Różnice pomiarów objętościowych w 

kolejnych badaniach zestawiono z różnicami średnich pomiarów liniowych.  

Zastosowana w badaniach własnych metoda pomiarów objętościowych w porównaniu 

do metody pomiarów liniowych wykazuje wyższe wartości statystycznie znamienne. Co 

siódmy pomiar objętościowy był zgodny z pomiarem liniowym w I grupie, a co drugi w 

grupie II, co wskazuje na niedoszacowanie regresji guzów prolaktynowych. Potwierdzono 

fakt, że w momencie rozpoznania guzy prolaktynowe mają większą objętość u mężczyzn niż 

u kobiet. Stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy stężeniem prolaktyny a objętością guza a 

ujemną w odniesieniu do powikłań miejscowych. Najczęstszym powikłaniem guza 

prolaktynowego w grupie badanych jest zespół pustego siodła, a jego powstanie nie zależy od  

 



 

wyjściowej objętości guza. Dokładność i obiektywizm pomiarów objętościowych 

zastosowanych w badaniach własnych do guzów przysadki może znaleźć szersze 

zastosowanie w praktyce klinicznej. Rozwój oprogramowania do technik wizualizacji 

cyfrowej, w tym oprogramowania Osirix MD począwszy od 2004r., przyczynił się do 

opublikowania wielu nowych doniesień potwierdzających możliwości kolejnych zastosowań 

rekonstrukcji objętościowej. 

 

 


