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Мета дослідження: провести аналіз клініко-анамнестичних 
даних хворих на ізольовану пролактиному при первинно-

му обстеженні (тобто до початку патогенетичного лікування) для 
надання їх клініко-гормональної характеристики. 
Матеріали і методи: проведено дослідження клініко-гормональ-
ного статусу у хворих з гіперпролактинемією пухлинного генезу: 
у 61 пацієнта (9 чоловіків і 52 жінок) віком від 16 до 66 років. 
Оцінювали сумарну секреторну активність, парціальну секреторну 
активність пролактиноми і швидкість пухлинного росту. 
Результати та обговорення: Встановлено відмінності в клінічній ма-
ніфестації пролактином у жінок та чоловіків. В цілому по групі всіх 
пацієнтів виявлена статистично значуща негативна регресійна залеж-
ність парціальної секреторної активності пролактиноми від розмірів 
аденоми, а також парціальної секреторної активності пролактиноми 
і швидкості пухлинного росту. Виявлено регресійну залежність між 
парціальною секреторною активністю пролактиноми,  

The aim of the study: to analyze the clinical and medical 
history of patients with isolated prolactinoma during the 

initial examination (before the start of pathogenetic treatment) 
to present their clinical and hormonal characteristics. 
Materials and methods: a study of the clinical and hormonal sta-
tus in patients with tumor hyperprolactinemia was performed in 
61 patients (9 men and 52 women) aged 16 to 66 years. The total 
secretory activity, partial secretory activity of prolactinoma, and 
tumor growth rate were evaluated. 
The results of the study: Differences in the clinical manifestation 
of prolactinoma in women and men were established. On the 
whole, a statistically significant negative regression dependence of 
the partial secretory activity of prolactinoma from the size of the 
adenoma, as well as the partial secretory activity of prolactinoma 
and tumor growth rate was found in the group of all patients. 
A regression relationship was found between the partial secretory 
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про яку можна стверджувати, ґрунтуючись на показниках вихідно-
го рівня пролактину в крові, і обсягом гіпофіза. 
Отже, у чоловіків органічна гіперпролактинемія характеризується 
перевагою загальносоматичних і неврологічних скарг, а порушення 
статевої функції не є причиною своєчасного звернення до лікаря, 
що призводить до пізньої діагностики основного захворювання, в 
більшості випадків на стадії макропролактином. Для жінок репро-
дуктивного віку з пролактиномою, як і при синдромі гіперпролак-
тинемії неорганічного ґенезу, основною скаргою можна вважати 
порушення менструальної функції, а неврологічні і загальносома-
тичні скарги не є пріоритетними для хворих. Для жінок в періоді 
менопаузи насамперед характерні загальносоматичні і неврологічні 
скарги, що і змушує хворих звертатися за медичною допомогою 
до лікарів загальної практики – сімейної медицини та невропато-
логів. Вища активність пухлинного процесу виявлена у чоловіків. 
Встановлено позитивний кореляційний зв’язок між рівнем про-
лактину і розміром пухлини, сумарною секреторною активністю і 
парціальною секреторною активністю пролактиноми, що потребує 
диференційованих підходів до супресивної терапії.

Ключові слова: органічна гіперпролактинемія, пролактинома, 
соматомаммотропінома, аденома гіпофіза, галакторея, сумарна  
секреторна активність, парціальна секреторна активність,  
швидкість пухлинного росту.
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activity of prolactinoma, which can be assessed by the initial level 
of prolactin in the blood, and the volume of the pituitary gland. 
Conclusions: In men, organic hyperprolactinemia is charac-
terized by a predominance of general somatic and neurological 
complaints, and sexual dysfunction is not the reason for timely 
medical attention, which leads to late diagnosis of the under-
lying disease, in most cases at the stage of macroprolactinoma. 
For women of reproductive age with prolactinoma, just as in the 
case of inorganic hyperprolactinemia syndrome, the main com-
plaint can be considered a violation of menstrual function, and 
neurological and general somatic complaints are not priority for 
patients. For women during menopause, somatic and neurolog-
ical complaints come to the fore, which cause patients to seek 
medical help from general practitioners and neurologists.  
A higher activity of the tumor process was detected in men. 
A positive correlation was established between the level of prol-
actin and tumor size, total secretory activity and partial secretory 
activity of prolactinoma, which requires differentiated approaches 
to suppressive therapy.

Key words: organic hyperprolactinemia, prolactinoma, somato-
mammotropinoma, adenoma of hypophisis, galactorhea, total se-
cretory activity, partial secretory activity, speed of tumor growth.
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ВСТУП

В останні десятиріччя амбулаторно-поліклінічна ендо-
кринологічна допомога населенню набула статусу одного 
з пріоритетних напрямків розвитку медицини. Який би 
аспект ендокринології ми не розглядали – діагностику, 
профілактику, терапію гормонально-метаболічних пору-
шень, диспансеризацію груп ризику – вітчизняна концеп-
ція охорони здоров’я в сучасному розумінні передбачає 
зміщення основних акцентів надання ендокринологіч-
ної допомоги зі стаціонарного на амбулаторний етап [1]. 
У цьому контексті надзвичайно важливе соціальне і меди-
ко-демографічне значення набув такий розділ сучасної ен-
докринології, як нейроендокринологія – наука, що вивчає 
нормальну і патологічну фізіологію, морфологію і функцію 
гіпоталамо-гіпофізарної системи, а також захворювання, 
пов’язані з порушеннями центральної регуляції функцій 
ендокринних залоз і організму в цілому [2]. 

Одним з таких патологічних станів є синдром гіпер-
пролактинемії (гіперПРЛ), який вимагає тривалого меди-
каментозного лікування і диспансерного спостереження. 
Згідно з визначенням, термін гіперПРЛ використовується 
при наявності підвищеного рівня пролактину (ПРЛ) неза-
лежно від джерела його секреції, що призводить до пору-
шень функції репродуктивної системи, безпліддя, галак-
тореї, не пов’язаної з дітонародженням [2–4]. 

ГіперПРЛ є досить поширеним захворюванням, вкрай 
різнорідним за клінічними проявами і часто драматич-
ним за своїми наслідками [5]. За даними епідеміологічних 
досліджень, цей стан спостерігається у 17 осіб з 1000 на-
селення обох статей, причому у жінок він зустрічається в 
10 разів частіше, ніж у чоловіків [6]. Серед пацієнток з га-
лактореєю підвищений рівень ПРЛ виявляється у кожної 
десятої, а при наявності ще й порушень менструального 
циклу поширеність гіперПРЛ зростає в 7,5 разів [2].

Медико-соціальна значимість гіперПРЛ обумовлена 
розвитком синдрому гіперпролактинемічного гипогона-
дизму і є причиною безпліддя як у жінок, так і у чоловіків 
[7–12]. Однією з причин патологічної гіперПРЛ є ПРЛ- 
секретуючі аденоми гіпофіза – ізольована пролактинома 
(ПРОЛ) і змішана пухлина – соматомаммотропінома [13]. 
У структурі гормонально активних аденом гіпофіза пито-
ма вага ізольованих ПРОЛ становить до 40 % [10, 14, 15]. 
Поширеність ПРОЛ в світі варіює від 62 до 100 випадків 
на мільйон населення [16, 17] і, як повідомляється в ба-
гатьох дослідженнях, залежить від віку і статі хворого [3, 
5, 18, 19]. Найчастіше ПРОЛ зустрічаються у жінок мо-
лодого віку, співвідношення жінки / чоловіки становить 
приблизно 10 : 1 [20–22]. Однак останні дослідження по-
казали, що частота всіх видів аденом гіпофіза, в тому чис-
лі ПРОЛ, може бути в 3–5 разів вищою за дані офіційної 
статистики [17, 23–25]. При цьому ПРОЛ відносять до рід-
кісних захворювань і тому, незважаючи на досить велику 
кількість досліджень стосовно даного питання, в сучасній 
нейроендокринології вивчення клінічних, гормональних, 
метаболічних, біохімічних показників у таких хворих є 
актуальним. У літературі часто наводяться дослідження, 
проведені на невеликих групах пацієнтів і навіть пооди-
нокі клінічні випадки, що в подальшому дозволяє провід-

ним європейським і американським експертам вносити 
поправки в існуючий консенсус щодо тактики ведення па-
цієнтів з гіперПРЛ. Нині підкомітет з розробки клінічних 
настанов Європейського ендокринологічного суспільства 
визначив питання діагностики та лікування гіперПРЛ як 
пріоритетну клінічну проблему. 

Зараз не викликає сумніву той факт, що рання діагнос-
тика, мультидисциплінарний підхід і раціональна медика-
ментозна терапія дозволяють значно підвищити ефектив-
ність лікування пацієнтів з ПРОЛ і в більшості випадків 
домогтися стійкої ремісії захворювання. 

Клінічна симптоматика гіперПРЛ добре викладена в 
фундаментальних роботах Дєдова І. І., Мельниченко Г. А., 
Марової Е. І., Horseman N. D. [26–28]. Однак детальний 
аналіз початкових симптомів гіперПРЛ у хворих різного 
віку та статі представляється важливим як для діагнос-
тики, так і для визначення подальшої тактики лікування 
хворих і оцінки його результатів [29]. Ми провели аналіз 
клініко-анамнестичних даних хворих на ізольовану ПРОЛ 
при первинному обстеженні (тобто до початку патогене-
тичного лікування) для надання їх клініко-гормональної 
характеристики. 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 
У дослідження було включено 61 хворого з ПРОЛ. За стат-
тю пацієнти розподілялися наступним чином: 52 жінки 
(85,2 %) і 9 чоловіків (14,8 %), таким чином, їх співвідно-
шення склало 5,8 : 1, відповідно. Всі хворі до моменту об-
стеження не отримували ані медикаментозного лікування, 
ані хірургічної або променевої терапії. Діагноз гіперПРЛ 
встановлено згідно з практичними рекомендаціями Єв-
ропейського товариства ендокринологів (2011) [30]. Під-
твердженням органічної гіперПРЛ в обстежених хворих 
служили результати магнітно-резонансного дослідження 
гіпофіза і висновок радіолога про наявність аденоми гіпо-
фіза. Магнітно-резонансну томографію (МРТ) проводили 
на томографі Siemens Magnetom Impact з напругою магніт-
ного поля 1 Тл з використанням поверхневої котушки для 
голови. При необхідності проводили внутрішньовенне 
болюсне контрастування парамагнітним засобом «Маг-
невіст» (Schering AG, Німеччина) з розрахунку 0,6 мл/кг.  
Мікроаденому гіпофіза реєстрували за діаметром утво-
рення ≤ 10 мм, макроаденому – 11–30 мм і гігантську 
аденому – > 30 мм. Обсяг гіпофіза (см3) розраховували за 
формулою Di-Chiro-Nelson [31] з використанням поправ-
кового коефіцієнта 1,33 [32].

Для диференціальної діагностики ізольованої гіперПРЛ 
і соматомаммотропіноми за наявності аденоми гіпофіза 
проводили оцінку гормонального статусу шляхом дослі-
дження базального рівня соматотропного гормону гіпофі-
за (СТГ), концентрації інсуліноподібного фактора росту-1 
(ІФР-1), рівнів лютеїнізуючого (ЛГ) і фолікулостимулю-
ючого (ФСГ) гормонів в крові. Критеріями виключення 
СТГ  / ПРЛ-секретуючої аденоми гіпофіза і відсутності 
акромегалії служили: відсутність клінічних ознак акроме-
галії, базальний рівень СТГ в крові менше за 2,50 нг/мл і 
концентрація ІФР-1 в межах референтних значень для віку 
і статі хворого [33]. 
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На клінічному етапі визначали вік хворого (вік мані-
фестації) і його скарги на момент маніфестації захворю-
вання, вік хворого (паспортний вік) і скарги на момент 
проведення обстеження, тривалість періоду від появи пер-
ших скарг до медичної верифікації діагнозу (донозологіч-
ний період – ДНП), наявність і ступінь вираженості орган-
них і системних порушень, які впливають на якість життя 
пацієнта. Всі обстежувані були оглянуті невропатологом, 
кардіологом, окулістом, гінекологом (жінки) і андрологом 
(чоловіки). 

Відбір венозної крові для гормонального дослідження 
проводили натщесерце. Визначення рівня гормонів здій-
снювали імуноферментним методом на автоматичному 
аналізаторі Stat Fax 2100 (Awareness Technology, США). 
Концентрації ПРЛ (нг/мл), ІФР-1 (нг/мл), рівнів СТГ (нг/
мл) визначали з використанням комерційних наборів ре-
активів фірми «ELISA» DRG Diagnostics (США).

Оцінювали сумарну секреторну активність (ССА), пар-
ціальну секреторну активність (ПарСА) ПРОЛ і швид-
кість пухлинного росту (ШПР) за В. С. Проніним [34]. 
ШПР (см3/рік) розраховували як відношення об’єму аденоми 
гіпофіза (см3) до тривалості ДНП (років), ССА – за рівнем ба-
зального ПРЛ (нг/мл) і ПарСА – за відношенням базального 
рівня ПРЛ до об’єму аденоми гіпофіза (см3) (нг/мл/м3).

Статистичний аналіз отриманих даних проведено з ви-
користанням програмного комплексу Statgraphics Plus for 
Windows 7.0 (Manugistic Inc., USA). Нормальність розпо-
ділу змінних визначали за допомогою тесту Шапіро-Уілка. 
Для порівняння декількох груп з ненормальним розподі-
лом змінних використовували критерій Крускала-Уолліса. 
Для порівняння парних змінних в групах з нормальним їх 
розподілом використовували критерій Вілкоксона-Манна- 
Уітні. Для статистичної оцінки відмінностей між емпі-
ричними і теоретичними частотами варіаційного ряду за-
стосовували критерій «хі-квадрат» (χ2) з поправкою Yates. 
Отримані результати представлені в таблицях у вигляді n; 
M ± m; M ± SD; Ме [Min-Max]; L.q.-U.q., де n – кількість 
спостережень, M – середнє арифметичне, m – середнє від-
хилення,   – стандартне відхилення, Ме – медіана, Min – мі-
німальне значення показника у вибірці, Max – максималь-
не значення показника у вибірці, L.q. – нижній квартиль 
[5P], U.q. – верхній квартиль [95P]. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

Всього в групі обстежених з діагнозом мікроПРОЛ було 
42 (68,9 %) хворих і 19 (31,1 %) з макроПРОЛ. Серед жінок 
мікроПРОЛ мали 40 осіб (76,9 %), макроПРОЛ – 12 (23,1 %); 
серед чоловіків на мікроПРОЛ страждали 2 пацієнти (22,2 %), 
на макроПРОЛ – 7 (77,8 %). Вік обстежених коливався 
від 16 до 66 років (Ме = 45,5 років), середній вік склав  
45,4 ± 13,7 року. Середній вік на момент діагностики за-
хворювання у жінок був Ме = 35 років [Min: 16 – Max: 66], 
у чоловіків – Ме = 34 роки [Min: 20 – Max: 42] (p > 0,05). 
Тривалість ДНП захворювання в цілому по групі хворих 
склала Ме = 26,0 [Min: 2,0 – Max: 325,0] місяців, при цьому 
у чоловіків середня тривалість ДНП була 51,5 ± 13,3 міс., 
Ме = 50,0 [Min: 3,0 – Max: 132,0] міс., а у жінок – в серед-
ньому 49,4 ± 8,7 міс., Ме = 24,0 [Min: 2,0 – Max: 325,0] міс.

На момент обстеження вік жінок в групі хворих з ПРОЛ 
в середньому склав 35,8 ± 13,3 року, Ме = 35,0 [Min: 16,0 – 
Max: 66,0] року. 

На відміну від соматотропіном [35], маніфестація 
яких частіше трапляється у віці старше 50 років, виник-
нення ПРОЛ у жінок відбувається в більш молодому віці 
(Me = 35,0 років). 

У фертильному віці перебувало 36 жінок (69,2 %), від-
повідно, у 16 (30,8 %) осіб ПРОЛ було діагностовано в 
менопаузі. При аналізі анамнестичних даних встановле-
но, що на момент маніфестації захворювання у жінок мо-
лодого віку основними скаргами з боку репродуктивної 
системи були: порушення менструального циклу (100 %), 
галакторея (50 %), зниження лібідо (50 %). Всі   жін-
ки фертильного віку пред’являли скарги на порушення 
менструального циклу різного ступеня вираженості: олі-
гоменорею – 63,9 % (n = 23), альгодисменорею – 22,2 % 
(n = 8) і аменорею – 13,9 % (n = 5), в той час як у жінок в 
менопаузі переважали неврологічні і загальносоматичні 
скарги. 

Галакторея була відзначена у 26 хворих (50 %), з них, 
відповідно до класифікації ВООЗ, у 18 осіб (69,2 %) вона 
була 1-го ступеня, у 6 (23,1 %) – 2-го ступеня і у 2 жінок 
(7,7 %) – 3-го ступеня [36]. Звертає на себе увагу той факт, 
що у 7  жінок галакторея виникла вже після настання 
менопаузи, причому у всіх цих пацієнток вона була 1-го 
ступеня. Тільки в однієї хворої основною скаргою було 
безпліддя, інші жінки репродуктивного віку виникнення 
захворювання відзначають через 2–3 роки після пологів. 

Другою за частотою скаргою у жінок був головний біль 
(57,7 %). Скаргами на головний біль ми приділяли особли-
ву увагу, оскільки цей симптом може бути одним з перших 
ознак пухлини гіпофізарної області [37]. Відомо, що 10 % 
всіх амбулаторних звернень з приводу різних патологій 
пов’язані зі скаргами на головний біль різної локалізації, 
тривалості та інтенсивності [38]. На головний біль, який 
супроводжувався минущими порушеннями координації 
рухів, скаржилися 78,7 % хворих. Головний біль у пацієн-
тів локалізувався переважно в лобовій частині і в облас-
ті очних ямок і виникав переважно вночі. Головний біль, 
який супроводжувався нудотою, локалізувався в поти-
личній області, частково в області очниць і виникав пере-
важно вдень.

30,8 % хворих відзначали запаморочення, 61,7 % – по-
рушення сну. Звертала також на себе увагу вираженість 
скарг загального характеру: слабкість (53,8 %), підвищена 
стомлюваність (63,5 %), прогресуюче збільшення маси тіла 
(44,2 %), що в деяких випадках маскувало основні клінічні 
прояви захворювання і ускладнювало його своєчасну діа-
гностику.

Середній вік чоловіків з ПРОЛ був 34,2 ± 7,0 років, 
Ме = 34,0 [Min: 20,0 – Max: 42,0] року, тобто всі пацієнти 
чоловічої статі були в молодому репродуктивному віці.

За даними літератури середній вік чоловіків з ПРОЛ на 
момент діагностики захворювання був на 10 років біль-
ше, ніж у жінок, однак в нашому дослідженні не виявлено 
статистично значущих відмінностей за віком між чоло-
віками і жінками. У 7 з 9 обстежених чоловіків захворю-
вання було виявлено на стадії макро- і гігантської ПРОЛ, 
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П Р О Ф І Л А К Т И Ч Н А  М Е Д И Ц И Н А

Інд. 
№ пац. / 

Ind. № of pt. 

Вік, років / 
Age, years

Вік маніф.,  
років / Age 

of manifest., years

ПРЛ (нг/мл) / 
Prolactin 

(PRL)(ng/ml) 

V гіпофіза 
(см3) / V of 

hypophysis 
(sm3)

Розмір 
аденоми / 

Size  
of adenoma

Трив. захвор., 
років / Duration 

of the disease, 
years

ПарСА  
нг/мл/см3 / 

ParSA,  
ng/ml/sm3

3 19 18 470 0,6 1 2,8 785,30
4 37 29 79,81 0,5 1 4,7 151,53
5 52 44 72,2 0,5 1 4,0 123,38
6 45 43 91,71 0,8 1 2,0 119,71
7 42 36 70,77 0,5 1 5,0 147,81
8 27 26 44,72 0,7 1 2,2 61,58
9 40 33 42,5 0,5 1 6,3 83,00

10 33 26 145,09 0,7 1 7,0 199,80
11 31 31 49,24 5,7 2 8,2 8,66
12 58 56 70,42 5,6 2 5,8 12,53
14 27 26 29,39 0,5 1 1,8 58,46
15 66 64 20,68 1,2 2 2,9 17,45
16 16 15 66,68 0,9 1 0,8 72,35
17 47 47 295,2 0,8 1 2,0 369,00
19 35 35 470 36,3 3 17,0 12,96
20 41 41 24,72 0,4 1 0,2 59,29
21 20 19 27,65 0,6 1 1,0 45,00
22 58 56 1375 2,3 2 6,3 589,08
23 55 53 22,69 3,9 2 1,3 5,87
24 26 24 121,5 1,2 1 2,0 105,73
25 32 30 30,63 4,5 2 1,8 6,73
26 21 21 40,8 0,6 1 1,1 66,40
29 27 15 51,9 0,7 1 6,5 72,40
30 57 56 30,78 29.0 3 6,7 1,04
31 27 22 89,85 0,7 1 0,8 123,73
32 20 19 246,2 2,7 1 3,8 90,74
33 23 23 28,3 0,7 1 0,5 39,40
34 64 33 200 2,3 2 27,1 66,83
35 52 44 98,12 0,5 1 8,0 175,65
37 26 24 30,97 0,6 1 1,8 48,66
38 36 34 32,4 0,9 1 1,9 38,24
39 41 40 63,67 1,2 1 15,0 52,62
40 51 46 97,41 1,6 2 5,0 62,60
41 21 21 37,82 0,4 1 0,2 96,72
42 25 21 45,24 0,5 1 3,8 88,35
43 19 18 46,4 0,7 1 0,8 63,90
44 36 32 92,59 0,6 1 4,0 150,69
45 23 23 38 0,7 1 1,7 53,01
46 49 46 114,6 0,4 2 3,0 33,79
47 37 36 56,5 0,4 1 0,8 141,25
48 38 38 42,7 0,5 1 1,9 81,07
49 42 41 76,59 0,5 1 1,0 137,11
50 21 21 29,21 0,4 1 0,2 79,86
52 19 19 39,56 0,4 1 1,8 94,43
53 33 33 88,89 0,4 1 0,6 247,54
54 32 30 58 1,1 1 1,7 51,92
55 29 29 41,31 0,5 1 0,3 80,68
56 55 25 1719 8,1 2 20,0 212,53
57 29 29 31,2 0,4 1 0,2 78,20
58 19 19 89,59 0,3 1 0,8 172,72
59 44 37 53,2 0,5 1 6,7 105,82
60 40 38 29,12 0,4 1 1,3 91,23

Примітка. Розмір аденоми: 1– мікроаденома; 2 – макроаденома; 3 – гігантська аденома.   
Note. Adenoma size: 1 - microadenoma; 2 - macroadenoma; 3 - giant adenoma.

ТАБЛИЦЯ 1 / TABLE 1
КЛІНІКО-ГОРМОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦІЄНТІВ ЖІНОЧОЇ СТАТІ З ПРОЛАКТИНОМОЮ  
ДО ПОЧАТКУ ЛІКУВАННЯ / CLINICAL AND HORMONAL CHARACTERISTICS OF FEMALE PATIENTS  
WITH PROLACTINOMAS BEFORE TREATMENT
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що свідчить про пізню діагностику при досить короткому 
ДНП (Me  =  3  роки). Це можна пояснити особливостями 
перебігу захворювання, а саме: домінуванням скарг за-
гального характеру, а також високою проліферацією клі-
тин пухлини. Поява порушень менструального циклу і 
галактореї змушують жінок до більш раннього звернення 
за медичною допомогою, в той час як чоловіки, зазвичай, 
розцінюють виникаючі порушення статевої функції, як ві-
кові зміни. 

У чоловіків, як і у жінок, першими клінічними проява-
ми органічної гіперПРЛ були скарги, пов’язані з порушен-
ням статевої функції: зниження потенції (100 %) і лібідо 
(100 %). Галакторея 1-го ступеня виявлена у 2 чоловіків 
(22,2 %). Неврологічні скарги були представлені головним 
болем (67,2 %), запамороченнями (22,2 %), порушеннями 
зору і обмеженням полів зору (55,5 %), а серед загальносо-
матичних скарг хворі відзначали тільки загальну слабкість 
і зниження працездатності (58 %). У 3 чоловіків була від-
сутня будь-яка клінічна симптоматика гіперПРЛ, а адено-
му гіпофіза діагностували випадково при проведенні МРТ 
головного мозку з приводу інших причин. Приводом для 
первинного звернення за медичною допомогою була скар-
га на зниження гостроти зору та / або обмеження бічних 
полів зору, які, як відомо, є ознаками об’ємного процесу в 
селлярній області.

Порівняння частоти нейроофтальмологічних і загаль-
них (неспецифічних) скарг у жінок і чоловіків з ПРОЛ на 
момент обстеження дозволило виявити відмінності за та-
кими скаргами, як слабкість (р = 0,01), швидка стомлюва-
ність (р = 0,04) і зниження емоційного стану зі схильністю 
до розвитку депресії (р = 0,05), які частіше зустрічалися у 
чоловіків. 

Аналіз гормональних показників у хворих різної 
статі (табл. 1, 2) показав, що у чоловіків рівень ПРЛ, 
що характеризує ССА аденоми, коливався в межах від 
26,58  до  574,40  нг/мл і був значно вище, ніж у жінок 
((254,02 ± 68,65; SD = 205,96; Mе = 212,1) і (141,55 ± 41,74; 
SD = 301,01; Mе = 54,85) нг/мл) відповідно, (р = 0,001), не-
зважаючи на те, що у жінок рівень гормону також варіював 
в досить широких межах від 20,68 до 1719,0 нг/мл (рис. 1). 

 Виявлену відмінність можна пояснити тим, що в 7 об-
стежених чоловіків (77,8 %) була інвазивна макроПРОЛ, в 
тому числі у одного хворого – гігантська аденома, що до-
стовірно частіше, ніж у жінок, у яких захворювання на ста-
дії макроПРОЛ виявлено у 12 обстежених (23,1 %), в тому 
числі у 2 – на стадії гігантської аденоми (p < 0,05). 

У чоловіків була і більш високою ПарСА, показник якої 
коливався в межах від 5,77 до 367,54 нг/мл/см3 і в середньо-
му склав (136,97 ± 47,80; SD = 143,4; Mе = 53,03 ) нг/мл/см3. 
У жінок ПарСА була в межах (52,7141,39) нг/мл/см3, в серед-
ньому – (115,40 ± 18,79; SD = 135,49; Mе = 80,79) нг/мл/см3  
(p < 0,05 у порівнянні з чоловіками) (рис. 2). 

Загалом у групі всіх пацієнтів виявлена статистично 
значуща негативна регресійна залежність ПарСА від роз-
мірів аденоми (r = –0,22; p <0,001), а також ССА і ПарСА 
(r = –0,3; p = 0,01).

Виявлена регресійна залежність між ССА, про яку мож-
на судити по вихідному рівню ПРЛ в крові, і обсягом гіпо-
фіза (r = 0,3; p < 0,01). Результати досліджень, проведених 
іншими авторами, також чітко вказують на зв’язок між 
рівнем ПРЛ і обсягом аденоми гіпофіза [28, 29].

Тривалість ДНП захворювання в цілому по групі 
хворих склала Ме = 26,0 [2,0–325,0] місяців, при цьому  

Інд. № пац. / 
Ind. № of pt. 

Вік, років / 
Age, years

Вік маніф.,  
років / Age 

of manifest., 
years

ПРЛ (нг/мл) / 
Prolactin 

(PRL)(ng/ml) 

V гіпофіза 
(см3) /  

V of hypophysis 
(sm3)

Розмір 
аденоми / 

Size  
of adenoma

Трив. захвор., 
років / 

Duration of the 
disease, years

ПарСА  
нг/мл/см3 / 

ParSA,  
ng/ml/sm3

2 40 39 470 4,0 2 5,0 116,25

13 34 32 238,3 4,6 2 4,2 51,80

18 39 28 212,1 4,0 2 11,0 53,03

27 33 33 47,78 0,1 1 0,4 367,54

28 32 31 471,6 1,3 2 2,2 351,94

36 20 15 200 32,1 3 4,8 6,23

51 40 40 26,58 4,6 2 7,0 5,77

61 28 28 45,4 0,9 1 0,3 50,44

62 42 42 574,4 2,5 2 3,8 229,76
Примітка. Розмір аденоми: 1– мікроаденома; 2 – макроаденома; 3 – гігантська аденома.   
Note. Adenoma size: 1 - microadenoma; 2 - macroadenoma; 3 - giant adenoma.

ТАБЛИЦЯ 2 / TABLE 2 
КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦІЄНТІВ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ З ПРОЛАКТИНОМОЮ 
ДО ПОЧАТКУ ЛІКУВАННЯ / CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF MALE PATIENTS WITH 
PROLACTINOMA BEFORE TREATMENT

Рис. 1. / Figure 1. Сумарна секреторна активність 
пролактиноми у чоловіків і жінок / Total prolactinoma 
secretory activity in men and women

ПРЛ (нг/мл) /  Prolactin (ng/ml)

0              300             600            1200         1500         1800
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Prolactin 
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ПРЛ жін. /
Prolactin 
women
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Рис. 2. / Figure 2.  Парціальна секреторна активність 
(ПарСА) пролактиноми у жінок та чоловіків /  
Partial secretory activity (ParSA) of prolactinoma  
in women and men

у чоловіків середня тривалість ДНП була 51,5 ± 13,3 міс. 
(Ме  =  50,0  [3,0–132,0] міс., а у жінок – в середньому 
49,4 ± 8,7 міс., (Ме = 24,0 [2,0–325,0] міс.)) Незважаючи на 
відсутність статистично значущих відмінностей, у чолові-
ків тривалість ДНП була менше, але при цьому захворю-
вання виявлено вже на стадії макроаденоми, що вказує 
на досить високу проліферативну активність пухлинного 
процесу у чоловіків в порівнянні з жінками. Одночасно 
з цим, такий широкий діапазон значень ДНП, можливо, 
свідчить про особливості клінічного перебігу ПРОЛ у 
кожного конкретного хворого, а також інформованості 
фахівців в окремо взятих лікувальних закладах про клі-
нічні прояви і методи діагностики цієї ендокринопатії. Та-
кож виявлена кореляційна залежність між віком хворого і 
тривалістю ДНП (r = 0,48; р = < 0,01) (рис. 3).

 Оцінюючи гормональну активність ПРОЛ залежно від 
розмірів пухлини, встановлено, що при мікроаденомах 
рівень ПРЛ був достовірно нижче в порівнянні з цим по-
казником в групі хворих з макро- і гігантськими аденома-
ми: (78,74 ± 12,92; SD = 82,6; Mе = 51,9 [27,7-470,0]) нг/мл 
і (336,5 ± 106,8; SD = 465,7; Mе = 200,0 [20,7-1719,0]) нг/мл 
відповідно, p < 0,01. 

Таким чином, при проведенні порівняного аналізу клі-
нічних ознак та гормонального статусу було виявлено 

особливості перебігу захворювання у хворих в залежності 
від віку та статі.

ВИСНОВКИ

1У чоловіків органічна гіперпролактинемія характеризу-
ється перевагою загальносоматичних і неврологічних 

скарг, а порушення статевої функції не є причиною вчас-
ного звернення до лікаря, що призводить до пізньої діа-
гностики основного захворювання, в більшості випадків 
на стадії макроПРОЛ.

2Для жінок репродуктивного віку з ПРОЛ, так само, як 
і при синдромі гіперПРЛ неорганічного ґенезу, основ-

ною скаргою можна вважати порушення менструальної 
функції, а неврологічні і загальносоматичні скарги не є 
пріоритетними для хворих. 

3Для жінок в періоді менопаузи першочерговими є за-
гальносоматичні і неврологічні скарги, що і змушує 

хворих звертатися за медичною допомогою до лікарів за-
гальної практики – сімейної медицини та невропатологів.

4Вища активність пухлинного процесу виявлена у чолові-
ків. Встановлено позитивний кореляційний зв’язок між 

рівнем ПРЛ і розміром пухлини, ССА та ПарСА, що вима-
гає диференційованих підходів до супресивної терапії. 

Рис. 3. / Figure 3. Залежність тривалості донозологічного 
періоду (ДНП) від віку пацієнтів з пролактиномою / 
Dependence of the duration of the prenosological period 
(PNP) from the age of patients with prolactinoma

ПарСА, нг/мл/см3  / 
Partial secretory activity (ParSA), ng/ml/sm3

Регресійна модель / Regression model
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Клинико-гормональный статус больных 
с органической гиперпролактинемией
О. О. Хижняк1 , М. Р. Микитюк2, Т. Г. Гогитидзе3,  
Н. Е. Барабаш4, Е. Г. Манская1, Т. М. Тихонова4,  
Р. С. Николаев1

1  Государственное учреждение «Институт проблем 
эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского НАМН 
Украины», ул. Алчевских, 10, Харьков 61002, Украина

2  Харьковская медицинская академия последипломного  
образования МЗ Украины, ул. Амосова, 58,  
Харьков 61176, Украина

3  Батумский международный университет БАУ,  
ул. Генерала Аслана Абашидзе, 14, Батуми 6010, Грузия

4  Харьковский национальный университет  
им. В. Н. Каразина, пл. Свободы, 4, Харьков, 61000, Украина

Цель исследования: провести анализ клинико-анамнестических 
данных больных с изолированной пролактиномой при первичном 
обследовании (то есть до начала патогенетического лечения) для 
представления их клинико-гормональной характеристики. Матери-
алы и методы исследования: проведено исследование клинико-гор-
монального статуса у больных с гиперпролактинемией опухолевого 
генеза: у 61 пациента (9 мужчин и 52 женщин) в возрасте от 16 до 
66 лет. Оценивали суммарную секреторную активность, частичную 
секреторную активность пролактиномы и скорость опухолевого 
роста. Установлены различия в клинической манифестации про-
лактином у женщин и мужчин. В целом по группе всех пациентов 
выявлена статистически значимая отрицательная регрессионная за-
висимость парциальной секреторной активности пролактиномы от 
размеров аденомы, а также парциальной секреторной активности 

РЕЗЮМЕ

пролактиномы и скорости опухолевого роста. Выявлена регресси-
онная зависимость между парциальной секреторной активностью 
пролактиномы, о которой можно судить по исходному уровню 
пролактина в крови, и объемом гипофиза. У мужчин органическая 
гиперпролактинемия характеризуется преобладанием общесомати-
ческих и неврологических жалоб, а нарушения половой функции не 
являются причиной своевременного обращения к врачу, что приво-
дит к поздней диагностике основного заболевания, в большинстве 
случаев на стадии макропролактиномы. Для женщин репродуктив-
ного возраста с пролактиномой, как и при синдроме гиперпролак-
тинемии неорганического генеза, основной жалобой можно считать 
нарушение менструальной функции, а неврологические и обще-
соматические жалобы не являются приоритетными для больных. 
Для женщин в периоде менопаузы первоочередными являются 
общесоматические и неврологические жалобы, которые заставляют 
больных обращаться за медицинской помощью к врачам общей 
практики – семейной медицины и невропатологам. Более высокая 
активность опухолевого процесса выявлена у мужчин. Установлена 
положительная корреляционная связь между уровнем пролакти-
на и размером опухоли, суммарной секреторной активностью и 
парциальной секреторной активностью пролактиномы, что требует 
дифференцированных подходов к супрессивной терапии.

Ключевые слова: органическая гиперпролактинемия, пролакти-
нома, соматомаммотропинома, аденома гипофиза, галакторея, 
суммарная секреторная активность, парциальная секреторная 
активность, скорость опухолевого роста.
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