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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα αδενώματα της υπόφυσης προέρχονται από διάφορα κύτταρα που τη συγκρο-

τούν και χαρακτηρίζονται ως ορμονοεκκριτικά, όταν έχουν τη δυνατότητα παραγωγής 
και έκκρισης μιας ορμόνης, και ως μη ορμονοεκκριτικά, όταν στερούνται της δυνα-
τότητας αυτής. Η φαρμακευτική αγωγή στόχο έχει τα ορμονοεκκριτικά αδενώματα, 
καθόσον προς το παρών δεν υπάρχει διαθέσιμο σκεύασμα για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των μη ορμονοεκκριτικών. Η χρήση της εξειδικεύεται ανάλογα της 
ορμονικής δραστηριότητας και εξαρτάται άμεσα από το μέγεθος του αδενώματος. 
Συνήθως αποφεύγεται στα μακροαδενώματα εκείνα, τα οποία συνοδεύονται από 
σημαντικού βαθμού περιορισμό των οπτικών πεδίων, απόρροια σημαντικής και 
παρατεταμένης πίεσης επί του οπτικού νεύρου. Τα σημαντικότερα των ορμονοεκ-
κριτικών αδενωμάτων είναι τα σωματοτρόπα που εκκρίνουν αυξητική ορμόνη (GH) 
και προκαλούν μεγαλακρία, τα προλακτινώματα που εκκρίνουν προλακτίνη (PRL) 
και προκαλούν κυρίως αναστολή της λειτουργίας του αναπαραγωγικού συστήματος 
σε αμφότερα τα φύλα και γαλακτόρροια στις γυναίκες και τα κορτικοτρόπα που 
εκκρίνουν ACTH και ευθύνονται για τη νόσο Cushing.

2. ΣΩΜΑΤΟΤΡΟΠΑ ΑΔΕΝΩΜΑΤΑ - ΜΕΓΑΛΑΚΡΙΑ
Η μεγαλακρία είναι σπάνια νόσος (4/106 κατοίκους), η οποία εκτός από τις σημαντικές 

και συχνά ταχύτατα εξελισσόμενες σωματικές παραμορφώσεις που τη συνοδεύουν, 
χαρακτηρίζεται από υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα1-3 ως απόρροια κυρίως 
καρδιαγγειακών, αναπνευστικών και μεταβολικών παθήσεων που προκαλούνται 
ή επιδεινώνονται από τα χρονίως αυξημένα επίπεδα GH και IGF-I4. Είναι επομένως 
προφανές ότι πρωταρχικός στόχος είναι η διάγνωση της νόσου σε όσο το δυνατόν πιο 
πρώιμα στάδια και στη συνέχεια ο πλήρης έλεγχος της εκκριτικής δραστηριότητας 
και του μεγέθους του αδενώματος με την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, καθόσον 
έτσι αποκαθίσταται πλήρως το προσδόκιμο επιβίωσης και εξομοιώνεται με αυτό που 
παρατηρείται στον γενικό πληθυσμό5.
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Η χρήση της φαρμακευτικής αγωγής, σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες, συνι-
στάται ως θεραπεία δεύτερης γραμμής και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις εκείνες 
που η χειρουργική θεραπεία έχει αποτύχει να ελέγξει πλήρως τη νόσο. Σαν θεραπεία 
πρώτης γραμμής μπορεί να δοθεί όταν: 1) η χειρουργική θεραπεία δεν αναμένεται 
να θεραπεύσει πλήρως τη νόσο και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις μακρο-αδενω-
μάτων με επέκταση στον υπερ-εφιππιακό χώρο και/ή στους σηραγγώδεις κόλπους, 
2) ο ασθενής αρνείται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και 3) σοβαροί λόγοι 
υγείας καθιστούν την εγχείρηση ανέφικτη. Πλήρης έλεγχος της μεγαλακρίας θεωρείται 
όταν τα επίπεδα της GH σε τυχαία αιμοληψία είναι μικρότερα του 1μg/L ή μικρότερα 
των 0.4 μg/L κατά τη διάρκεια του OGTT, ενώ τα επίπεδα του IGF-Ι είναι εντός των 
φυσιολογικών ορίων για το φύλο και την ηλικία του ασθενούς6. Για τον σκοπό αυτό η 
φαρμακευτική αγωγή βασίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες φαρμάκων: 1) ανάλογα 
σωματοστατίνης μακράς δράσης, 2) αγωνιστές της ντοπαμίνης και 3) Ανάλογα του 
μορίου της GH, τα οποία ανασταλούν τη δράση της στο επίπεδο του υποδοχέα.

3. ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΩΜΑΤΑ - ΚΟΡΤΙΚΟΤΡΟΠΑ ΑΔΕΝΩΜΑΤΑ (ΝΟΣΟΣ CUSHING)
Τα προλακτινώματα είναι τα πλέον συχνά νεοπλάσματα της υπόφυσης με συ-

χνότητα εμφάνισης στους ενήλικες από 100 έως 775 περιστατικά/106 κατοίκους7. 
Εμφανίζονται συχνότερα στις γυναίκες απ’ ότι στους άνδρες σε αναλογία 10:1 σε 
ηλικίες μικρότερες των 50 ετών. Σε μεγαλύτερες ηλικίες η συχνότητα εμφάνισης 
είναι η ίδια μεταξύ των δύο φύλων. Οι σημαντικότερες κλινικές εκδηλώσεις οφεί-
λονται στο μέγεθος του αδενώματος και στα αυξημένα επίπεδα προλακτίνης, τα 
οποία προκαλούν αναστολή της λειτουργίας του αναπαραγωγικού συστήματος σε 
αμφότερα τα φύλα και γαλακτόρροια στις γυναίκες. Επομένως, οι κύριες επιδιώξεις 
της φαρμακευτικής αγωγής θα πρέπει να είναι: 1) Η αντιμετώπιση της υπερπρολα-
κτιναιμίας και των συνεπειών της (στειρότητα, υπογοναδισμός, οστεοπόρωση), 2) 
ο έλεγχος του μεγέθους του αδενώματος, 3) η αποκατάσταση ή διασφάλιση της 
υποφυσιακής λειτουργίας και 4) η πρόληψη της υποτροπής ή της εξέλιξης της νό-
σου. Οι διαθέσιμες φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των 
προλακτινωμάτων είναι οι αγωνιστές των υποδοχέων της ντοπανμίνης. Οι συχνότερα 
χρησιμοποιούμενοι στην κλινική πράξη είναι η βρωμοκρυπτίνη (bromocriptine), η 
καμπεργολίνη (cabergoline), η περγολίδη (pergolide) και η κιναγολίδη (quinagolide) 
(Εικόνα 1). Λιγότερο συχνά χρησιμοποιούνται η λισουρίδη (lisuride) και η τεργουρίδη 
(terguride), καθόσον ταυτόχρονα εκδηλώνουν και αντισεροτονινεργική δράση. Η 
βρωμοκρυπτίνη και κυρίως η καμπεργολίνη είναι οι πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενοι 
αγωνιστές των υποδοχέων της ντοπαμίνης και με αυτές έχει αποκτηθεί το σύνολο 
σχεδόν της κλινικής μας εμπειρίας. Με τη χρήση των φαρμάκων αυτών πλήρης έλεγ-
χος της έκκρισης της προλακτίνης και του μεγέθους των αδενωμάτων επιτυγχάνεται 
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 95% των περιπτώσεων7.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει διαθέσιμη αποτελεσματική φαρμακευτι-
κή θεραπεία για τον έλεγχο της έκκριση της ACTH. Με τη λογική ότι D2 υποδοχείς 
ντοπαμίνης εκφράζονται στα ACTH-αδενώματα8, αγωνιστές της ντοπαμίνης έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε ελάχιστες εργασίες και σε πολύ μικρό αριθμό ασθενών με ποι-
κίλα αποτελέσματα, τα οποία δεν ενθαρρύνουν τη γενίκευση της χρήσης τους9,10. 
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Πρόσφατα αναπτύχθηκε ένα νέο ανάλογο σωματοστατίνης SOM230 (pasireotide), 
το οποίο έχει την ικανότητα να συνδέεται με αυξημένη συγγένεια με πολλαπλούς 
υποδοχείς (sst1, sst2, sst3 και sst5). Η αποτελεσματικότητά του στη νόσο Cushing 
βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση (κλινική μελέτη φάσης ΙΙΙ). Τα πρώτα αποτελέσματα 
είναι ενθαρρυντικά ως προς τον έλεγχο της νόσου με κόστος όμως τη συχνή αύξηση 
των επιπέδων του σακχάρου.

4. ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΑΣΜΔ)
4.1. Κλασσικές μορφές ΑΣΜΔ

Η σωματοστατίνη είναι υποθαλαμικό πεπτίδιο το οποίο φυσιολογικά αναστέλλει 
την έκκριση της GH από τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης ενεργοποιώντας μία οι-
κογένεια 5 διαφορετικών υποδοχέων (sst 1-5) συνδεδεμένων με τις G-πρωτεΐνες11-13. 
Η χρήση της φυσικής σωματοστατίνη για την αντιμετώπιση της μεγαλακρίας δεν 
είναι εφικτή καθόσον μεταβολίζεται και αδρανοποιείται ταχύτατα καθιστώντας έτσι 
αναγκαία τη σύνθεση αναλόγων μακράς δράσης. Μακροχρόνιες προσπάθειες οδή-

Εικόνα 1. Βιοχημική δομή των αγωνιστών της ντοπαμίνης.
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γησαν στη σύνθεση δύο ΑΣΜΔ, της οκτρεοτίδης (octreotide) και της λανρεοτίδης 
(lanreotide), και στη συνέχεια τη δημιουργία των depot μορφών τους σταθερής 
απελευθέρωσης στην κυκλοφορία (octreotide-LAR και lanreotide-LAR αντίστοιχα) 
με δυνατότητα χορήγησης σε μηνιαία βάση. Οι μορφές αυτές είναι οι πλέον ευρέ-
ως χρησιμοποιούμενες σήμερα και με αυτές έχει αποκτηθεί η μεγαλύτερη κλινική 
εμπειρία. Η αποτελεσματικότητα των δύο αυτών αναλόγων οφείλεται στο γεγονός 
ότι συνδέονται με υψηλή συγγένεια κυρίως με τους sst-2 υποδοχείς και μικρότερη με 
τους sst-5, οι οποίοι εκφράζονται συνηθέστερα στα GH-αδενώματα της υπόφυσης. 
Η έκφραση των άλλων sst υποδοχέων ποικίλει ευρύτατα.

Η συνιστώμενη μέγιστη δοσολογία για το Sandostatin-LAR είναι τα 30 mg και για 
το Lanreotide-LAR τα 120 mg κάθε μήνα. Το θεραπευτικό αυτό σχήμα έχει επιτρέψει 
τον πλήρη έλεγχο της μεγαλακρίας στο 60-70% περίπου των περιπτώσεων, ενώ η 
επίδρασή τους στη συρρίκνωση του αδενώματος δεν έχει προσδιορισθεί με την 
ανάλογη ακρίβεια. Από τις υπάρχουσες μελέτες φαίνεται ότι ανιχνεύσιμη σμίκρυνση 
του αδενώματος παρατηρείται στο 80% των περιπτώσεων, ενώ το μέγεθος της μεί-
ωσης του μεγέθους ποικίλει ευρύτατα φτάνοντας περιστασιακά το 80% ή και στην 
πλήρη εξαφάνισή του σε περιπτώσεις μικρο-αδενωμάτων4,6. Μετά τη μακροχρόνια 
χρήση των ΑΣΜΔ εγείρονται τα ακόλουθα ερωτήματα: 1) η προεγχειρητική χρήση 
τους βελτιώνει το χειρουργικό αποτέλεσμα; 2) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν 
θεραπεία πρώτης γραμμής με την ίδια αποτελεσματικότητα όπως η χειρουργική 
επέμβαση; 3) η περαιτέρω αύξηση της συχνότητας ή της μέγιστης δόσης μπορεί να 
βελτιώσει τη θεραπευτική τους αποτελεσματικότητα;

 Ŷ Προεγχειρητική χρήση των ΑΣΜΔ -Επίδραση στο χειρουργικό αποτέλεσμα.

Τα αποτελέσματα από τις υπάρχουσες δημοσιευμένες μελέτες είναι αντικρου-
όμενα. Υποστηρίζεται ότι η προεγχειρητική χορήγηση ΑΣΜΔ αυξάνει σημαντικά 
το ποσοστό αποκατάστασης στα φυσιολογικά όρια των επιπέδων της GH και του 
IGF-I, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, ενώ παράλληλα μειώνει τη διάρκεια νοσηλείας 
των ασθενών14,15. Όμως τα ευρήματα αυτά δεν επιβεβαιώνονται από ανάλογες με-
λέτες16,17. Ένας σημαντικός παράγοντας που πιθανόν να επηρεάζει το χειρουργικό 
αποτέλεσμα είναι η διάρκεια χορήγησης των ΑΜΔ προεγχειρητικά. Είναι γνωστό ότι 
τα GH-αδενώματα στερούνται αληθούς κάψας και επομένως είναι πιθανόν ενεργά 
κύτταρα να παραμένουν διάσπαρτα κατά μήκος της διαδρομής συρρίκνωσης του 
αδενώματος και να αποτελούν την αιτία της αναποτελεσματικότητα των ΑΜΔ που 
παρατηρείται σε ορισμένες μελέτες. Πιθανόν η μακροχρόνια προεγχειρητική χο-
ρήγηση των ΑΜΔ να οδηγήσει στην απόπτωση των διάσπαρτων GH-κυττάρων και 
να βελτιώσει σημαντικά και μόνιμα το χειρουργικό αποτέλεσμα. Η υπόθεση αυτή 
βασίζεται στην απλή λογική ότι η μετατροπή ενός μακροαδενώμετος με επέκταση 
κυρίως στον σηραγγώδη κόλπο σε μικροαδένωμα χωρίς επέκταση καθιστά ευκο-
λότερη την πλήρη χειρουργική του εξαίρεση14,15,18.

 Ŷ Χρήση των ΑΣΜΔ ως θεραπεία πρώτης γραμμής - Σύγκριση  
με τη χειρουργική θεραπεία

Παρά το γεγονός ότι η χειρουργική επέμβαση συνιστάται ως θεραπεία πρώτης 
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εκλογής για την αντιμετώπιση της μεγαλακρίας, υπάρχουν πρόσφατα δεδομένα που 
υποστηρίζουν ότι εξίσου αποτελεσματική σαν θεραπεία πρώτης επιλογής μπορεί να 
είναι και η φαρμακευτική θεραπεία με τα ΑΣΜΔ. Σε μία πρόσφατη εργασία μελετή-
θηκαν 81 πρωτοδιαγνωμένοι μεγαλακρικοί ασθενείς, εκ των οποίων οι 40 έλαβαν 
θεραπεία με ΑΜΔ και οι 41 υποβλήθηκαν σε διασφηνοειδική επέμβαση. Τα αποτε-
λέσματα της μελέτης κατά την 48η εβδομάδα της παρακολούθησης έδειξαν ότι το 
ποσοστό πλήρους ελέγχου των επιπέδων της GH (<2,5 ng/ml) και του IGF-I (εντός 
φυσιολογικών ορίων) ήταν παρόμοιο μεταξύ των δύο ομάδων. Οι παρενέργειες από 
τη χορήγηση των ΑΣΜΔ ήταν χολολιθίαση (38%), γαστρεντερικές διαταραχές (18%) 
και διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη (3%). Αντίθετα οι παρενέργειες από τη χειρουρ-
γική θεραπεία ήταν σημαντικότερες και ήταν υποφυσιακή ανεπάρκεια (14%), ρινική 
αιμορραγία (11%), διαρροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού που χρειάσθηκε χειρουργική 
αποκατάσταση (6%) και σοβαρής μορφή μηνιγγίτιδα (5%). Με βάση τα αποτελέσμα-
τα αυτά οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τα ΑΣΜΔ μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και σαν θεραπεία πρώτης επιλογής, καθόσον είναι εξίσου αποτελεσματικά με τη 
χειρουργική θεραπεία, ενώ ταυτόχρονα έχουν σημαντικά λιγότερες παρενέργειες. 
Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι αυτό δεν μπορεί να γενικευθεί, αλλά να περιοριστεί 
στα μακροαδενώματα, καθόσον στη μελέτη συμμετείχαν ελάχιστοι ασθενείς με 
μικροαδένωμα (8/81), και εφόσον επιβεβαιωθεί και σε άλλες μελέτες19.

 Ŷ Αύξηση της συχνότητας ή της μέγιστης δόσης των ΑΣΜΔ για καλύτερο 
θεραπευτικό αποτέλεσμα

Με τη χρήση των ΑΣΜΔ στη συνιστώμενη μέγιστη δοσολογία έλεγχος της με-
γαλακρίας επιτυγχάνεται στο 60-70% περίπου των περιπτώσεων. Επομένως το 1/3 
των ασθενών παραμένει με ενεργό νόσο, για το οποίο η μόνη εναλλακτική θεραπεία 
είναι η ακτινοβολία. Όμως η ακτινοβολία συνοδεύεται από σημαντικές παρενέργειες 
και απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα για τον πλήρη έλεγχο της νόσου, γεγονός που 
οδηγεί στην αναζήτηση νέων θεραπευτικών σχημάτων. Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν 
ότι η αύξηση της δόσης, σε αντίθεση με την αύξηση της συχνότητας χορήγησης 
των ΑΣΜΔ, φαίνεται να βελτιώνει σημαντικά το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Αύξηση 
της δόσης χορήγησης του octreotide-LAR στα 40 mg σε μεγαλακρικούς ασθενείς 
ανθεκτικών στη συνήθη δοσολογία των 30 mg φαίνεται να προκαλεί περαιτέρω μεί-
ωση των επιπέδων της GH και του IGF-I και πλήρη έλεγχο της μεγαλακρίας στο 35% 
των περιπτώσεων, ενώ παράλληλα προκαλεί σημαντική περαιτέρω σμίκρυνση των 
αδενωμάτων20. Σε μία άλλη πρόσφατη εργασία συγκρίθηκε η αποτελεσματικότητα 
της αύξησης της συχνότητας χορήγησης (κάθε 21 ημέρες) με εκείνη της αύξησης 
της δόσης (60 mg) χορήγησης του octreotide-LAR σε μία ομάδα μεγαλακρικών 
ασθενών ανθεκτικών στη συνήθη δοσολογία21. Μετά από συνεχή θεραπεία για 24 
εβδομάδες η αύξηση της συχνότητας απέτυχε να μειώσει σημαντικά τα επίπεδα της 
GH και του IGF-I ή το μέγεθος των αδενωμάτων. Αντίθετα η αύξηση της δόσης στα 
60 mg μείωσε σημαντικά τα επίπεδα του IGF-I στο 91% και πλήρη νορμαλοποίηση 
των επιπέδων παρατηρήθηκε στο 35% των περιπτώσεων. Τα επίπεδα της GH και το 
μέγεθος των αδενωμάτων έμειναν ανεπηρέαστα. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι 
η αύξηση της δόσης των ΑΣΜΔ μπορεί να βελτιώσει το θεραπευτικό αποτέλεσμα και 
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μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιλεγμένα περιστατικά και συγκεκριμένα σε μεγάλα 
αδενώματα στα οποία έχει αφαιρεθεί το μέγιστο δυνατόν τμήμα τους χειρουργικά 
και η χορήγηση ΑΣΜΔ στις συνήθεις δόσεις με ή χωρίς ντοπαμινεργικούς αγωνιστές 
έχει αποτύχει να ελέγξει πλήρως τη νόσο.

4.2. Νεότερες μορφές ΑΣΜΔ
Όπως ήδη ελέχθη ένα σημαντικό ποσοστό των μεγαλακρικών ασθενών δεν 

ανταποκρίνονται στα ήδη χρησιμοποιούμενα ΑΣΜΔ. Πιθανότατα αυτό οφείλεται στο 
γεγονός, αν και δεν υπάρχουν επαρκεί δεδομένα, ότι σε ορισμένα GH-αδενώματα 
δεν εκφράζονται ή εκφράζονται σε πολύ μικρή πυκνότητα οι sst2 και sst5 υποδοχείς, 
αλλά οι sst1 και sst3 σε άλλοτε άλλη αναλογία22,23. Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη για 
τη σύνθεση ΑΣΜΔ με δυνατότητα σύνδεσης με μεγαλύτερο αριθμό sst υποδοχέων. 
Μετά από πολλές προσπάθειες δημιουργήθηκε ένα σταθερό cyclohexapeptide μό-
ριο, στο οποίο ενσωματώθηκαν ορισμένα δομικά τμήματα του μορίου της φυσικής 
σωματοστατίνης, καθώς και ορισμένα συνθετικά αμινοξέα, και το οποίο ονομάστηκε 
SOM230 (pasireotide). Το μόριο αυτό συγκρινόμενο με την οκτρεοτίδη εμφανίζει 
30-, 5- και 40-φορές μεγαλύτερη συγγένεια με τους sst1, sst3 and sst5 υποδοχείς 
αντίστοιχα και 2.5-φορές μικρότερη συγγένεια με τους sst2. Σημαντικό πλεονέκτη-
μα του SOM230 είναι ότι εμφανίζει χρόνο μισής ζωής στον άνθρωπο που ξεπερνά 
τις 27 ώρες. Μελέτες in vitro έδειξαν ότι το SOM230 είναι ένας ισχυρός αναστολέας 
της έκκρισης της ACTH, GH και PRL από καλλιέργειες κυττάρων προερχόμενων από 
αντίστοιχα υποφυσιακά αδενώματα23,24. Η αποτελεσματικότητά του in vivo στον 
άνθρωπο βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση (κλινικές μελέτες φάσης ΙΙΙ). Τα πρώτα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι: 1. Το SOM230 χορηγούμενο σε εφάπαξ δόση των 250 μg 
σε μεγαλακρικούς ασθενείς είναι 3 φορές ισχυρότερο από ότι η οκτρεοτίδη σε δόση 
100 μg, ως προς τη μείωση των επιπέδων της αυξητικής ορμόνης. 2. Χορήγηση 900 
μg SOM230 δύο φορές την ημέρα σε ασθενείς με νόσο Cushing μείωσε κατά 48% 
την ελεύθερη κορτιζόλη ούρων 24ώρου, ενώ εντός φυσιολογικών ορίων μειώθηκε 
στο 25% των ασθενών. Ενδιαφέρουσα είναι πρόσφατη παρατήρηση ότι η δράση του 
SOM230 ενισχύεται σημαντικά από τη συγχορήγηση καρμπεγολίνης25.

5. ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΝΤΟΠΑΜΙΝΗΣ
Κύριος εκπρόσωπος των αγωνιστών της ντοπαμίνης είναι η βρωμοκρυπτίνη, η 

οποία χρησιμοποιήθηκε ευρέως για πολλά χρόνια στην αντιμετώπιση κυρίως των 
προλακτινωμάτων και λιγότερο της μεγαλακρίας. Η χρήση της συνάντησε σημαντικές 
δυσκολίες λόγω των σοβαρών παρενεργειών που παρουσίασε κυρίως από το γα-
στρεντερικό και το κυκλοφοριακό σύστημα. Η χρήση της έχει αντικατασταθεί σχεδόν 
πλήρως από νέους αγωνιστές της ντοπαμίνης και κυρίως από την καμπεργολίνη, η 
οποία χαρακτηρίζεται από αυξημένη αποτελεσματικότητα, άριστη ανεκτικότητα από 
τους ασθενείς και ιδιαίτερα παρατεταμένο χρόνο μισής ζωής (43 ώρες), γεγονός που 
επιτρέπει τη χορήγησή της σε εβδομαδιαία βάση. Η καμπεργολίνη ασκεί τη δράση της 
συνδεόμενη με υψηλού βαθμού συγγένεια με τους D2 υποδοχείς της ντοπαμίνης, οι 
οποίοι είναι αυτοί που κυρίως εκφράζονται στην πλειονότητα των προλακτινωμάτων 
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και σε σημαντικό ποσοστό των GH-αδενωμάτων. Δύο είναι οι κύριοι τύποι υποδοχέ-
ων ντοπαμίνης που έχουν αναγνωριστεί, ο D1 ο οποίος διεγείρει τη δραστηριότητα 
της αδενυλικής κυκλάσης και ο D2 που την αναστέλλει. Επίσης, έχουν αναγνωριστεί 
3 επιπλέον υπότυποι ο D3, D4 και D5, οι οποίοι όμως έχουν ελάχιστη συμμετοχή στη 
ρύθμιση της έκκρισης της προλακτίνης και της αυξητικής ορμόνης.

Για την αντιμετώπιση της μεγαλακρίας η καμπεργολίνη έχει χρησιμοποιηθεί σε 
περιορισμένο αριθμό εργασιών με ολιγάριθμους ασθενείς, ώστε τα διαθέσιμα στοιχεία 
να είναι περιορισμένα για ασφαλή συμπεράσματα. Ο κύριος λόγος είναι η εμφάνιση 
των ΑΣΜΔ της σωματοστατίνης, τα οποία χαρακτηρίζονται από σημαντικά μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα. Όμως, η θεραπεία με τα ΑΣΜΔ είναι ιδιαίτερα ακριβή και όπως 
ήδη ελέχθη παραμένει αναποτελεσματική σε σημαντικό ποσοστό των μεγαλακρικών 
ασθενών. Έτσι η χρήση της καμπεργολίνης έχει αρχίσει να επανέρχεται στο προσκήνιο. 
Από τις υπάρχουσες μελέτες φαίνεται ότι η προσθήκη καμπεργολίνη στη θεραπεία 
με ΑΣΜΔ βελτιώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητά τους. Η προσθήκη 1 έως 3.5 
mg/εβδομάδα καρμπεγολίνης σε μεγαλακρικούς ασθενείς υπό θεραπεία με ΑΣΜΔ 
στη μέγιστη συνιστώμενη μέχρι σήμερα δοσολογία, τα οποία απέτυχαν να ελέγξουν 
πλήρως τη νόσο, μειώνει περαιτέρω τα επίπεδα της GH και του IGF-I στο 33-47%, 
ενώ ελέγχει πλήρως τη νόσο στο 16-44% των περιπτώσεων26-28. Τα αποτελέσματα 
αυτά δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανόν η προσθήκη της καμπεργολίνη να μπορεί 1) να 
αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των ΑΣΜΔ, 2) να μειώσει τη δοσολογία 
των ΑΣΜΔ για τον πλήρη έλεγχο της μεγαλακρίας και 3) να μειώσει σημαντικά το 
κόστος θεραπείας της μεγαλακρίας. Προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι η επιβεβαίωση 
με νέες προοπτικές μελέτες σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.

Η αποτελεσματικότητα της καμπεργολίνης στην αντιμετώπιση της υπερπρολα-
κτιναιμίας και η ανωτερότητά της σε σύγκριση με τη βρωμοκρυπτίνη είναι ευρέως 
γνωστή7. Μείωση των επιπέδων της προλακτίνης με 1 mg καμπεργολίνης την εβδομάδα 
σε μακροχρόνια βάση επιτυγχάνεται στο 90% των υπερπρολακτιναιμιών29. Σε μία από 
τις μεγαλύτερες μελέτες, στην οποία συμμετείχαν 459 ασθενείς με υπερπρολακτιναι-
μία, η χορήγηση καμπεργολίνης μείωσε την προλακτίνη στα φυσιολογικά επίπεδα 
στο 83%, ενώ της βρωμοκρυπτίνης στο 59% των ασθενών30. Σε μία άλλη παρόμοια 
μελέτη η χορήγηση καμπεργολίνης σε 455 ασθενείς μείωσε την προλακτίνη στα 
φυσιολογικά επίπεδα στο 92% των περιπτώσεων με ιδιοπαθή υπερπρολακτιναιμία ή 
μικρο-προλακτινώματα και στο 77% των ασθενών με μακρο-προλακτινώματα31. Εντυ-
πωσιακή είναι και η μείωση του μεγέθους των προλακτινωμάτων που επιτυγχάνεται 
με τη χορήγηση της καμπεργολίνης. Σε ασθενείς με μάκρο-προλακτινώματα μείωση 
μεγαλύτερη του 20% παρατηρείται στο 80% των ασθενών, ενώ πλήρης εξαφάνιση 
του αδενώματος στο 26-36%32. Επίσης, με την καμπεργολίνη επιτυγχάνεται περαιτέρω 
μείωση του μεγέθους των μακρο-προλακτινωμάτων, από εκείνη που έχει επιτευχθεί 
από προηγηθείσα θεραπεία με άλλους αγωνιστές της ντοπαμίνης33.

Τα τελευταία χρόνια η ασφάλεια της θεραπείας με καμπεργολίνη έχει αμφι-
σβητηθεί, καθόσον σε δύο μελέτες βρέθηκε ότι η χορήγησή της σε ασθενείς με 
νόσο Parkinson συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο ανεπάρκειας των καρδιακών 
βαλβίδων34,35. Χαρακτηριστικά παρατηρείται εκτεταμένη ίνωση, η οποία οδηγεί σε 
πάχυνση, συρρίκνωση και δυσκαμψία των γλωχίνων με τελικό αποτέλεσμα την ανε-
πάρκεια των βαλβίδων. Οι ιστολογικές αυτές αλλοιώσεις προσομοιάζουν με εκείνες 
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που παρατηρούνται στο καρκινοειδές σύνδρομο που οφείλονται στη δράση της 
υπερπαραγόμενης σεροτονίνης. Έτσι, η παρενέργεια αυτή αποδίδεται στην αυξη-
μένη συγγένεια που εκδηλώνει η καμπεργολίνη με τους 2B (5HT2B) υποδοχείς της 
5-υδροξυτριπταμίνης (σεροτονίνης), οι οποίοι εκφράζονται στις καρδιακές βαλβίδες. 
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η παρενέργεια αυτή της καμπεργολίνης εκδηλώνεται 
μετά από χορήγηση μεγάλων δόσεων, μεγαλύτερων των 4 mg ημερησίως36, οι οποίες 
είναι πολύ μεγαλύτερες εκείνων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των 
προλακτινωμάτων ή της μεγαλακρίας. Όμως, πρόσφατες ανακοινώσεις δείχνουν ότι 
ο πλήρης έλεγχος των επιπέδων της προλακτίνης και η συρρίκνωση του αδενώματος 
σε ασθενείς με μακροπρολακτινώματα ανθεκτικά στις συνήθεις δόσεις καμπεργολίνης 
μπορεί να επιτευχθεί σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις αυξάνοντας τη δόση μέχρι και 
τα 12 mg ημερησίως37. Η δόσεις αυτές δεν απέχουν πολύ από εκείνες στις οποίες 
εκδηλώνονται βαλβιδοπάθειες και εγείρουν ερωτήματα ως προς την ασφάλεια της 
θεραπείας με υψηλές δόσεις. Αν και ότι ο αριθμός των δημοσιευμένων εργασιών 
είναι περιορισμένος για ασφαλείς απαντήσεις, στην πλειονότητα τους συμφωνούν 
ότι η χορήγηση καμπεργολίνης στις συνήθεις δόσεις που χρησιμοποιούνται για την 
αντιμετώπιση των αδενωμάτων της υπόφυσης δεν φαίνεται να αυξάνει τη συχνότητα 
εμφάνισης καρδιακής βαλβιδοπάθειας38. Παρόλα αυτά προς το παρόν συνιστάται 
η χορήγηση της καμπεργολίνης στη μικρότερη δυνατή δοσολογία και για όσο το 
δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα, ενώ υπερηχογραφικός έλεγχος της καρδιάς 
δεν δικαιολογείται να γίνεται σε όλα ανεξαιρέτως τα περιστατικά, αλλά να περιορί-
ζεται σε εκείνα στα οποία χορηγείται μακροχρόνια και σε μεγάλες δόσεις θεραπεία.

6. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΗΣ ΑΥΞΗΤΙKΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ
Μοναδικός εκπρόσωπος της κατηγορίας αυτής είναι το pervisomant (PGM), το 

οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά να συνδέεται με τους υποδοχείς της GH, χωρίς όμως να 
τους ενεργοποιεί, και έτσι να αναστέλλει τη δράση της. Η GH αποτελείται από 191 
αμινοξέα και για να ασκήσει τη δράση της πρέπει να συνδεθεί με τον υποδοχέα της 
στη επιφάνεια της κυτταρικής μεμβράνης, ο οποίος είναι ένα διμερές αποτελούμενο 
από δύο πανομοιότυπες και ανεξάρτητες υπομονάδες (Εικόνα 2). Η GH διαθέτει δύο 
διακριτές θέσεις σύνδεσης με τον υποδοχέα της, την 1 και 2. Συνδέεται πρώτα με τη 
θέση 1 στη μία υπομονάδα και στη συνέχεια με τη θέση 2 στη δεύτερη υπομονάδα 
του υποδοχέα προκαλώντας έτσι τον διμερισμό και τη λειτουργική του ενεργοποίηση. 
Αντικαθιστώντας συγκεκριμένα αμινοξέα του μορίου της GH, αρχικά της γλυκίνης-120 
και στη συνέχεια άλλων 8 αμινοξέων προκαλείται αδρανοποίηση της μιας εκ των δύο 
θέσεων σύνδεσης με τον υποδοχέα της και έτσι δημιουργήθηκε το PGM39. Το μόριο 
αυτό έχει τη δυνατότητα να συνδέεται με τη μία μόνο υπομονάδα του υποδοχέα της 
GH, ώστε ο διμερισμός και η ενεργοποίηση του υποδοχέα να καθίσταται αδύνατος 
(Εικόνα 2). Επειδή εμφάνιζε μικρό χρόνο μισής ζωής (30 min), παρόμοιο με εκείνο 
της GH, στο νέο μόριο προστέθηκαν πολλαπλά μόρια PEG (polyethylene glycol) με 
αποτέλεσμα να αυξηθεί το μέγεθός του και ο χρόνος μισής ζωής να ξεπεράσει τις 100 
ώρες. Το PGM είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της μεγαλακρίας, 
όπως έχει δείξει μεγάλος αριθμός εργασιών μέχρι σήμερα.

Χορήγηση PGM σε δόσεις από 10 έως 60 mg και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
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των 12 μηνών επιτυγχάνει αποκατάσταση των επιπέδων του IGF-I στα φυσιολογικά 
όρια και επομένως πλήρη έλεγχο της μεγαλακρίας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 
95%40. Η θεραπευτική αποτελεσματικότητα του PGM είναι σημαντικά μεγαλύτερη 
εκείνης των ΑΣΜΔ, καθόσον χορήγηση PGM σε μεγαλακρικούς ασθενείς με ανθεκτι-
κότητα στη μέγιστη δόση ΑΣΜΔ, επιτυγχάνει πλήρη έλεγχο της νόσου σε ποσοστό 

Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση του τρόπου δράσης της GH και του Pegvisomant.
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μεγαλύτερο του 80%41,42.
Όμως η χρήση του ως μονοθεραπεία περιορίζεται σημαντικά για του ακόλου-

θους λόγους: 1) Δεν επηρεάζει το μέγεθος του αδενώματος στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων, ενώ αντίθετα αύξηση του μεγέθους παρατηρείται σε ποσοστό περί-
που 4-6,7%43,44. 2) Προκαλεί σημαντική αύξηση των ηπατικών ενζύμων σε ποσοστό 
4-8%40,45. Η διαταραχή αυτή είναι δοσοεξαρτώμενη, εμφανίζεται από τον πρώτο 
μήνα της χορήγησης του PGM και είναι πλήρως αναστρέψιμη μετά τη διακοπή της 
θεραπείας. Με βάση τα δεδομένα αυτά συνιστάται έλεγχος των ηπατικών ενζύμων 
μία φορά τον μήνα για τους πρώτους 6 μήνες της θεραπείας με PGM. Λόγω των 
παρενεργειών αυτών το PGM δεν θεωρείται θεραπεία πρώτης γραμμής, παρά την 
εντυπωσιακή αποτελεσματικότητά του, αλλά συνιστάται σε περιπτώσεις αποτυχίας 
με τα ΑΣΜΔ. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι προσθήκη PGM στη θεραπεία με ΑΣΜΔ 
1) βελτιώνει σημαντικά το θεραπευτικό αποτέλεσμα, επιτυγχάνοντας έλεγχο της 
νόσου στο 90% των περιπτώσεων, 2) ελέγχει το μέγεθος του αδενώματος σε όλους 
τους ασθενείς, ενώ σημαντική μείωση επιτυγχάνεται στο 20% των περιπτώσεων και 
3) βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η μόνη παρενέργεια είναι η αύξηση 
των ηπατικών ενζύμων σε ποσοστό 15%46.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Nabarro JDN. Acromegaly. Clin Endocrinol (Oxf ) 1987;26:481–512.
2. Bengtsson B-A, Eden S, Ernest I, Oden A, Sjogren B. Epidemiology and long-term survival in 

acromegaly. Acta Med Scand 1988;223:327–35.
3. Holdaway IM, Rajasoorya RC, Gamble GD. Factors influencing mortality in acromegaly. J Clin 

Endocrinol Metab 2004;89:667–74.
4. Melmed S, Colao A, Barkan A, Molitch M, et al. Guidelines for Acromegaly Management: An 

Update. J Clin Endocrinol Metab 2009;94:1509–17.
5. Holdaway IM, Bolland MJ, Gamble GD. A meta-analysis of the effect of lowering serum levels 

of GH and IGF-I on mortality in acromegaly. Eur J Endocrinol 2008;159:89–95.
6. Giustina A, Chanson P, Bronstein MD, et al. A Consensus on Criteria for Cure of Acromegaly. J 

Clin Endocrinol Metab 2010, 95:3141–8.
7. Gillam MP, Molitch ME, Lombardi G, Colao A. Advances in the Treatment of Prolactinomas. 

Endoc Rev 2006;27:485–534.
8. Pivonello R, Ferone D, De Herder WW, et al. Dopamine receptor expression and function in 

corticotroph pituitary tumors. J Clin Endocrinol Metab 2004;89:2452–62.
9. Lamberts SW, Birkenhager JC. Bromocriptine in Nelson’s syndrome and Cushing’s disease. 

Lancet 1976;2:811.
10. Miller JW, Crapo L. The medical treatment of Cushing’s syndrome. Endoc Rev 1993;14:443–58.
11. Reisine T, Bell GI. Molecular biology of somatostatin receptors. Endocr Rev 1995;16:427–42. 
12. Patel YC Molecular pharmacology of somatostatin receptor subtypes. J Endocrinol Invest 

1997;20:348–67. 
13. Patel YC, Srikant CB. Somatostatin receptor. Trends in endocrinology. Metabolism 1997;10:397–405.
14. Colao A, Ferone D, Cappabianca P, et al. Effect of Octreotide Pretreatment on Surgical Outcome 

in Acromegaly. J Clin Endocrinol Metab 1997;82:3308–14. 
15. Abe T, Luedecke DK. Effects of preoperative octreotide treatment on different subtypes of 

90 GH-secreting pituitary adenomas and outcome in one surgical centre. Eur J Endocrinol 
2001;145:137-45.



Φαρμακευτική αντιμετώπιση αδενωμάτων της υπόφυσης 325

16. Stevenaert A, Beckers A. Presurgical octreotide: treatment in acromegaly. Metabolism 1996;45:72-
4.

17. Plockinger U, Quabbe HJ. Presurgical octreotide treatment in acromegaly: no improvement 
of final growth hormone (GH) concentration and pituitary function. Along-term case-control 
study. Acta Neurochir (Wien) 2005;147:485–93.

18. Losa M, Mortini P, Urbaz L, Ribotto P, Castrignano T, Giovanelli M. Presurgical treatment with 
somatostatin analogs in patients with acromegaly: effects on the remission and complication 
rates. J Neurosurg 2006;104:899–906.

19. Colao A, Cappabianca P, Caron P, et al. Octreotide LAR vs. surgery in newly diagnosed patients 
with acromegaly: a randomized, open-label, multicentre study. Clin Endocrinol 2009; 70:757–68.

20. Colao A, Pivonello R, Auriemma RS, Galdiero M, Savastano S, Lombardi G. Beneficial effect 
of dose escalation of Octreotide-LAR as first-line therapy in patients with acromegaly. Eur J 
Endocrinol 2007;157:579–87.

21. Giustina A, Bonadonna S, Bugari G, S et al. High-dose intramuscular octreotide in patients 
with acromegaly inadequately controlled on conventional somatostatin analogue therapy: a 
randomised controlled trial. Eur J Endocrinol 2009;161:331–8.

22. Hofland LJ, Lamberts SW. The pathophysiological consequences of somatostatin receptor 
internalization and resistance. Endocr Rev 2003;24:28–47.

23. Hofland LJ, Van Der Hoek J, Van Koetsveld PM, et al. The Novel Somatostatin Analog SOM230. Is 
a Potent Inhibitor of Hormone Release by Growth Hormone- and Prolactin-Secreting Pituitary 
Adenomas in Vitro. J Clin Endocrinol Metab 2004;89:1577–85.

24. Hofland LJ, Van Der Hoek J, Feelders R, et al. The multi-ligand somatostatin analogue SOM230 
inhibits ACTH secretion by cultured human corticotroph adenomas via somatostatin receptor 
type 5. Eur J Endocrinol 2005;152:645–54.

25. Feelders RA, de Bruin C, Pereira AM, et al. Pasireotide Alone or with Cabergoline and Ketocon-
azole in Cushing’s Disease. N Engl J Med 2010;362:1846-47.

26. Selvarajah D, Webster J, Ross R, Newell-Price J. Effectiveness of adding dopamine agonist 
therapy to long-acting somatostatin analogues in the management of acromegaly. Eur J 
Endocrinol 2005;152:569–74.

27. Gatta B, Huu Hau D, Catargi B, Roger P, Tabarin A. Re-evaluation of the efficacy of the asso-
ciation of cabergoline to somatostatin analogues in acromegalic patients. Clin Endocrinol 
2005;63:477–81.

28. Cozzi R, Attanasio R, Lodrini S, Lasio G. Cabergoline addition to depot somatostatin analogues 
in resistant acromegalic patients: efficacy and lack of predictive value of prolactin status. Clin 
Endocrinol 2004;61:209–15.

29. Webster J, Piscitelli G, Polli A, et al. The efficacy and tolerability of long-term cabergoline 
therapy in hyperprolactinaemic disorders: an open, uncontrolled, multicentre study. European 
Multicentre Cabergoline Study Group. Clin Endocrinol (Oxf ) 1993;39:323–9.

30. Webster J, Piscitelli G, Polli A, Ferrari CI, Ismail I, Scanlon MF. A comparison of cabergoline and 
bromocriptine in the treatment of hyperprolactinemic amenorrhea. Cabergoline Comparative 
Study Group. N Engl J Med 1994;331:904–9.

31. Verhelst J, Abs R, Maiter D, et al. Cabergoline in the treatment of hyperprolactinemia: a study 
in 455 patients. J Clin Endocrinol Metab 1999;84:2518–22.

32. Colao A, Di Sarno A, Landi ML, et al. Long-term and low-dose treatment with cabergoline 
induces macroprolactinoma shrinkage. J Clin Endocrinol Metab 1997;82:3574–9.

33. Colao A, Di Sarno A, Landi ML, et al. Macroprolactinoma shrinkage during cabergoline treat-
ment is greater in naive patients than in patients pretreated with other dopamine agonists: a 
prospective study in 110 patients. J Clin Endocrinol Metab 2000;85:2247–52.



326 Γ.Π. Πιαδίτης

34. Zanettini R, Antonini A, Gatto G, Gentile R, Tesei S, Pezzoli G. Valvular heart disease and the use 
of dopamine agonists for Parkinson’s disease. N Engl J Med 2007;356:39–46.

35. Schade R, Andersohn F, Suissa S, Haverkamp W, Garbe E. Dopamine agonists and the risk of 
cardiac-valve regurgitation. N Engl J Med 2007;356:29–38.

36. Gillam M, Molitch ME, Lombardi G, Colao A. Advances in the Treatment of Prolactinomas. 
Endoc Rev 2006;27:485–534.

37. Ono M, Miki N, Kawamata T, et al. Prospective Study of High-Dose Cabergoline Treatment of 
Prolactinomas in 150 Patients. J Clin Endocrinol Metab 2008;93:4721–7.

38. Valassi E, Klibanski A, Biller BMK. Potential cardiac valve effects of dopamine agonists in hy-
perprolactinemia. J Clin Endocrinol Metab 2010;95:1025–33.

39. Muller AF, Kopchick JJ, Flyvbjerg A, Van Der Lely AJ. Growth Hormone Receptor Antagonists. 
J Clin Endocrinol Metab 2004;89:1503–11.

40. Higham CE, Chung TT, Lawrance J, Drake WM, Trainer PJ. Long-term experience of pegvisomant 
therapy as a treatment for acromegaly. Clin Endocrinol 2009;71:86–91. 

41. Colao A, Pivonello R, Auriemma RS, et al. Efficacy of 12-month treatment with the GH recep-
tor antagonist pegvisomant in patients with acromegaly resistant to long-term, high-dose 
somatostatin analog treatment: effect on IGF-I levels, tumor mass, hypertension and glucose 
tolerance. Eur J Endocrinol 2006;154:467–77.

42. Marazuela M, Lucas T, Alvarez-Escola T, et al, Long-term treatment of acromegalic patients 
resistant to somatostatin analogues with the GH receptor antagonist pegvisomant: its efficacy 
in relation to gender and previous radiotherapy. Eur J Endocrinol 2009;160:535–42.

43. Marazuela M, Paniagua AE, Gahete MD, et al. Somatotroph Tumor Progression during Pegvi-
somant Therapy: A Clinical and Molecular Study. J Clin Endocrinol Metab 2011;96: E251-9. 

44. Buchfelder M, Weigel D, Droste M, et al. On behalf of the investigators of the German Pegviso-
mant Observational Study. Pituitary tumor size in acromegaly during pegvisomant treatment: 
experience from MR re-evaluations of the German Pegvisomant Observational Study. Eur J 
Endocrinol 2009;161:27–35.

45. Biering H, Saller B, Bauditz J, et al. Elevated transaminases during medical treatment of acro-
megaly: a review of the German pegvisomant surveillance experience and a report of a patient 
with histologically proven chronic mild active hepatitis. Eur J Endocrinol 2006;154:213–20.

46. Neggers SJC, Van Der Lely AJ. Somatostatin analog and pegvisomant combination therapy 
for acromegaly. J Nat Rev Endocrinol 2009;5:546–52.


