
 
 
Пролактиноми 
 

    

Пролактиномите са тумори, произхождащи от лактотрофите, синтезиращи и 

секретиращи пролактин. В 65% от случаите са  микроаденоми (предимно при жените),  

в 35 % от случаите - макроаденоми (по-чести при мъжете). Болшинството от 

пролактиномите са бенигнени тумори, малигнените варианти са изключително редки.  

  

І. Диагноза  

Диагностиката на пролактиномите се основава на лабораторните и визуализиращите 

методи.  

1. Лабораторна диагностика: със съвременните китове е достатъчно еднократно 

определяне на нивото на серумния пролактин, но трябва да се има предвид, че 

пролактинът е стресов хормон! За да се избегне лабораторна грешка, е 

необходимо кръвта да се вземе след 20 минути покой /в легнало или седнало 

положение/.  

2. Образна дигностика – с най-голяма информативна стойност е магнитно-

резонансната томография на хипоталамо-хипофизарна област с контрастно 

усилване на образа.  

 

ІІ. Лечение  

Лечението на хиперпролактинемията има 3 основни цели:  

1. Възстановяване на гонадната функция;  

2. Възстановяване на сексуалната функция;  

3. Контрол и редукция   на туморния обем.  

 

Индикации за лечение:  

� Инфертилитет  

� Зрителни нарушения  

� Хипогонадизъм  

� Нарушения в пубертетното развитие 



� Галакторея /ако създава дискомфорт/ 

� Превенция на костната загуба при жени 

 

Медикаментозната терапия е базирана на физиологичната регулация на 

пролактиновата секреция – допаминовите D2-рецепторни агонисти (DA) са средство на 

първи избор при лечението на пролактиномите.  

  

Bromocriptine (Parlodel®) tabl. 2,5 mg препарат с доказана ефективност  и 

безопасност, но с чести нежелани реакции от хипотония, ортостатизъм и гастро-

интестинални оплаквания, поради което се препоръчва ниска начална доза (1,25  мг 

вечер преди лягане) и постепенното й покачване през 2-3 дни до постигане на 

оптимална доза. Обичайната дневна доза варира между 5 и 15 мг. Оптималната доза е 

индивидуална – това е дозата, която осигурава трайна нормопролактинемия, липса на 

клинична симптоматика и ефективна редукция на туморния обем.  

При около 10% от пациентите се наблюдава резистентност към Бромокриптин, която се 

дефинира като неповлияваща се хиперпролактинемия  в продължение на поне 3 месеца  

лечение на фона на доза от минимум 15 мг дневно.   

Нежелани реакции: гадене, повръщане, световъртеж, хипотония с ортостатизъм, 

умора. При лечение с високи дози са възможни някои редки нежелани реакции: 

халюцинации, обърканост, ксеростомия, констипация, дискинезия, крампи, зрителни 

нарушения  

 

Cabergoline (Dostinex®) tabl. 0,5 mg е по-нов допаминов агонист, притежаващ три 

безспорни предимства пред Бромокриптин: депо-ефект, който позволява двукратно и 

дори еднократно седмично приложение; по-добра поносимост и по-добър ефект по 

отношение на нормализиране на пролактинемията и редукция на туморния обем, 

доказани от няколко сравнителни проучвания.  

Началната доза е  0,5 мг седмично ( в 1 или 2 приема), а оптималната терапевтична доза 

се достига чрез постепенно покачване с 0,5 мг седмично и ежемесечен контрол на 

пролактина. Максималната дневна доза не трябва да превишава 3 мг, но такива дози 

никога не се изпълзват при лечение на пролактином. В редки случаи на инвазивни 

агресинви тумори дозата може да достигне 4,5 – 5,0 мг седмично.  

Нежелани реакции: същите като при Бромокриптин, но се изявяват много по-рядко 



Контраиндикации: алергия към каберголин; чернодробна недостатъчност, анамнеза за 

токсикоза на бременността; фиброзна валвулопатия; психози; бременност и кърмене  

До момента няма категорични данни за профибротичен ефект на Каберголин за  

разлика от пациентите с Паркинсонов синдром, при които обичайните лечебни дози на 

медикамента са десетократно по-високи. Независимо от това, специално внимание се 

изисква при пациентите с високи поддържащи дози, при които изходното и ежегодното 

ехокардиографски изследване са наложителни.  

 

Хирургично лечение 

Хирургичното лечение е средство на втори избор при пролактином, тъй като 

успеваемостта е подобна на тази при медикаментозната терапия, но усложненията са 

сигнификантно по-чести /риноликворея, инсипиден диабет, менингит,  

хипопитуитаризъм/. .   

Индикациите  за оперативно лечение са  ограничени и включват:  

1. Хипофизарна апоплексия (не всички случаи; по клинична преценка);  

2. Неуспех от медикаментозното лечение  при макропролактиноми и желание за 

бременност;  

3. Резистентност на лечението с допаминови агонисти;  

4. Непоносимост към допаминови агонисти;  

5. Изрично желание на пациента за оперативно лечение  

 

Лъчетерапия 

Лъчетерапията е «терапия на отчаянието» при пролактином. От една страна, 

пролактиномите са слабо лъчечувствителни тумори. От друга страна, лъчетерапията 

често  се последва от изява на хипопитуитаризъм, чиито риск прогресивно нараства с 

всяка следваща година след извършването й. По-редки, но изключително сериозни 

усложнения на лъчетерапията могат да бъдат: увреда на зрителния нерв, риск от инсулт 

и вторични мозъчни тумори.  

Индикации за лъчетерапия: неуспех от комбинираното хирургично и 

медикаментозно лечение при инвазивните макроаденоми и при редките малигнени 

варианти. 

 

 



ІІІ. Продължителност на лечението:  

Според последните препоръки към  спиране на  лечението може да се пристъпи след 

трайно нормализиране на пролактиновите нива и липса на аденом при 

визуализиращите методи (магнитно-резонансна томография с контраст) за период от 

минимум 2 години.  Въпреки тези препоръки, наблюдаваните рецидиви са в около 50% 

от случаите, като 90 % от тях са в първата година след спиране на лечението. 

При инвазивните макроаденоми лечението на практика е доживотно.  

 

ІV. Проследяване в хода на медикаментозното лечение  

1. Лабораторен контрол:  

Изследване на пролактин 1 месец след началото на лечението за преценка на дозата  

Изследване на пролактин на 3 месеца при постигната нормопролактинемия  

Изследване на пролактин на 3 месеца в първата година след спиране на лечението  

2. Офталмологичен преглед 

Включва визус, очни дъна и периметрия  

1. Базално изследване /при поставяне на диагнозата/ 

2. На 6 месеца в хода на лечението  

3. На 3 месеца в хода на бременност при жени с пролактином 

 

3. Образна диагностика /МРТ с контрастна материя/ 

Честота:  

1. Базално изследване /при поставяне на диагнозата/ 

2. Ежегоден МРТ контрол при микроаденомите и неинвазивните макроаденоми 

3. На 6 месеца в някои случаи на инвазивен макропролактином 

4. Постоперативно /на 3ти месец/ при след транссфаноидална аденомектомия  

 

5. Ехокардиография: изходно и ежегодно в хода на лечението с допаминови 

агонисти, явяващи се агонисти и на 2Всубтип на серотониновите рецептори 

/Каберголин – пълен агонист; Бромокриптин – парциален агонист/ 


