
Magazyn Lekarza Okulisty 10 (1-2) 2016

38

Objawy i diagnOstyka gruczOLaków  
przysadki MózgOwej

cLinicaL ManifestatiOn and diagnOsis  
Of pituitary adenOMa

Słowa kluczowe
Gruczolaki przysadki mózgowej, mikroperymetria, po-
czucie  kontrastu.

Streszczenie
Celem pracy jest przedstawienie objawów okuli-

stycznych oraz metod diagnostycznych wykorzysty-
wanych u pacjentów z gruczolakami przysadki móz- 
gowej, najczęstszymi guzami przysadki mózgowej, 
wśród których zdecydowaną większość stanowią no- 
wotwory  o  typie  prolactinoma. 

W większości przypadków w miarę rozrostu  
guza zwiększa się uszkodzenie narządu wzroku. Nie  
jest to jednak regułą, ponieważ przebieg choroby  
może być podstępny i wiele czynników wpływa na  
rodzaj oraz stopień nasilenia dolegliwości okulistycz-
nych. 

W przebiegu gruczolaków przysadki mózgowej  
mogą występować różnorodne objawy kliniczne. Naj-
częściej kojarzone z tą chorobą klasyczne ubytki dwu-
skroniowe w polu widzenia świadczą już o dużym  
zaawansowaniu gruczolaka. Niestety, często w wyni- 
ku długotrwałego ucisku na włókna nerwowe po- 
wodują nieodwracalne zmiany w narządzie wzroku.  
Dlatego też ważne jest wczesne wykrywanie gru-
czolaków, ponieważ szybkie wdrożenie leczenia mo- 
że spowodować wycofanie się zaburzeń ze strony  
narządu wzroku. Ogromną rolę w tym przypadku  
odgrywa okulista, jeśli wśród zgłaszanych przez pa- 
cjenta dolegliwości pojawiają się objawy okulisty- 
czne. 

Key words
Pituitary adenoma, visual field, microperimetry, con- 
trast  sensitivity,  visual  acuity.

Summary
The aim of this report is to present ocular signs  

and symptoms, as well as diagnostic management  
of pituitary adenomas. Adenoma is the most common  
pituitary gland tumour, with the majority of tumours 
classified  as  prolactinoma.

Most cases of pituitary adenoma involve gradual  
ocular damage progressing in line with tumor growth,  
yet it is not the rule, as the course of disease can  
be insidious. Furthermore, the type and severity of  
ocular  complaints  are  affected  by  multiple  factors.

A patient may present with wide variety of cli- 
nical symptoms secondary to pituitary adenoma. Clas-
sic bitemporal visual field defects typically associa- 
ted with pituitary adenoma reflect its very advanced  
stages. Unfortunately, due to chronic compression of 
 optic nerve fibers, changes to ocular structure and  
function are irreversible. Therefore, early detection  
of pituitary adenoma is very crucial as immediate  
treatment commencement may resolve ocular symp- 
toms. The role of an ophthalmologist is essential  
especially  in  patients  with  eye-related  complaints.

Contrast-enhanced magnetic resonance imaging  
is currently the gold standard in diagnostic man- 
agement of pituitary adenoma. The increased avail- 
ability of diagnostic imaging techniques over the  
past few years significantly improved the detection  
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Złotym standardem w rozpoznawaniu gruczola- 
ków jest rezonans magnetyczny z kontrastem. Dzię- 
ki zwiększonej dostępności badań obrazowych w cią-
gu ostatnich kilkunastu lat istotnie wzrosła wykry-
walność gruczolaków przysadki mózgowej, nawet 
w przypadkach, gdy pozornie nie dają one żadnych 
dolegliwości okulistycznych i endokrynologicznych. 
Mimo to diagnostyka gruczolaków przysadki mózgo- 
wej jest skomplikowana i wymaga współpracy spe- 
cjalistów  z  różnych  dziedzin.

Mikroperymetria i badanie wrażliwości na kon- 
trast są nieinwazyjnymi badaniami pomocniczymi 
(oprócz rezonansu magnetycznego) w diagnozowaniu 
ucisku drogi wzrokowej przez gruczolaki przysadki  
mózgowej oraz w ocenie progresji choroby, stanowią- 
cymi czułe wskaźniki dysfunkcji narządu wzroku, 
zwłaszcza jeśli wcześniejsze badanie ostrości wzro- 
ku, pole widzenia kinetyczne lub klasyczne statycz- 
ne  są  prawidłowe.

of pituitary adenoma, even in cases without appa-
rent ocular and endocrine symptoms. Nevertheless, 
as the diagnosis of pituitary adenoma is complex, it  
requires  teamwork  and  multidisciplinary  approach. 

Microperimetry and contrast sensitivity testing  
are non-invasive diagnostic investigations additional  
to magnetic resonance imaging, which enable detec- 
tion of optic chiasm compression due to pituitary  
adenoma and are useful for monitoring disease  
progression. Both tests make sensitive indicators  
of visual dysfunction, especially in cases with nor- 
mal results of visual acuity, kinetic and classic  
static  visual  field  testing.

Objawy i diagnostyka gruczolaków przysadki mózgowej – praca poglądowa


