المرشد العالجي في تشخيص وتدبير ضخامة النهايات
Annales d Endocrinologie
Annals of Endocrinology
Consensus
Consensus Fransaise sur la prise en charge de l Acromegalie
Annales d Endocrinologie 56 (2012)
2016 تحديث

ترجمة و إعداد
الدكتور رجب محمد مقصود

1

ضخامة النهايات
تشخيص ضخامة النهايات :
يتم تكييف المسار التشخيصي حسب الوضع السريري .
يمكن أن نتصور وضعين سريريين مختلفين :
 - 1شك سريري معتدل (مثال  ,حضور مريض لسبب آخر ومنظره السريري يووح
بوجود ضخامة نهايات) :
يصوب المسار التشخيص ف هذه الحالة  ,بشكل خاص  ,نحوو استتععا تشتخيص
ضخامة نهايات :
في هذه الحالة ينصح بإجراء معايرة الـ  IGF-1والـ  GHالقاعدي فقط .
يستبعد تشخيص ضخامة النهايات أمام :
* تركيز مصل طبيع للـ  IGF-1و ,
* تركيز  0,4 < GHمكغ/ل (< 1,2ميل وحدة/ل) .
فو حووال لو تكوون النتوواق كمووا سووب  ,يوصتتب بمعتتايرة التتـ  GHفتتي ستتياا ابتعتتار
تحمل سكر الدم الفموي (. )HGPO
 -2شك سريري قوي بوجو ضخامة نهايات :
يصوب المسار التشخيص هنا نحو تأكيد تشخيص ضخامة نهايات .
إن مستويات مرتفعة جدا من الـ  IGF-1كافيتة لوحتدها لتشتخيص ضتخامة
نهايات .
معايرة الـ  GHف سياق الـ  HGPOغيور مفيودة لكنهوا تبمو مو ذلو مهموة للداللوة ,
قبل العالج  ,عل مستوى هرمون النمو ودرجة تثبيطه (عدا المرض السكريين) .
ف هذه الحالة تت مناقشة النتاق كما يل :
 تركيز  IGF-1مرتف و GH/HGPOغير مثبط  :ضخامة نهايات مثبتة .
 تركيووز  IGF-1مرتفو و GH/HGPOمثووبط  :موون الموورج وجووود ضووخامة
نهايات معتدلة (مناقشة دراسة شوعاعية للنخوام  ,حسوب الوضو السوريري ,
ال عالج ف هذه المرحلة وتعواد الدراسوة المخبريوة بعود بضوعة أشوهر  ,وعنود
اللزوم يمكن إجراء حلمة . )GH
 تركيوووز  IGF-1طبيعووو و GH/HGPOغيووور مثوووبط  :مووون المووورج وجوووود
ضخامة نهايات معتدلة (مناقشوة دراسوة شوعاعية للنخوام  ,ال عوالج فو هوذه
المرحلة وتعاد الدراسة المخبرية بعد بضعة أشهر  ,عنود اللوزوم يمكون إجوراء
حلمة . )GH
 تركيووز  IGF-1طبيعو و GH/HGPOمثووبط  :ال يوجوود ضووخامة نهايووات
(استبعاد التشخيص) .
 -2عمليا :
معايرة الـ  GHفي سياا الـ : HGPO
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يتم اللجوء إلب معايرة هرمتون النمتو فتي ستياا ابتعتار تحمتل الستكر الفمتوي
في حال كان تركيز التـ  IGF-1طعيعتي متع استتمرار وجتو شتك ستريري بوجتو
المرض .
ت تثبيت عتعة الـ  GHلحظة التثعيط القصوى ف سوياق اختبوار تحمول سوكر الودم
الفموي ( 75غ غلوكوز) عل قيمة <  0,3مكت/لل (<  0,9ميلتي وحتدةلل) فو حوال
اتباع طريمة المعايرة فاقمة الحساسوية للوـ ( GHتسوتخدم المعوايرة فاقموة الحساسوية فو
الممارسة العملية حاليا فو فرنسوا  :عتبوة قيواأ أو كشوذ هوذه المعوايرة حووال 0,05
مكغ/ل  ,أو  0,015ميل وحدة/ل) .
إن عتبووة  0,3مكووغ/ل ( 0,9ميلوو وحوودة/ل) يمابلهووا قووديما  ,معووايرات أقوول حساسووية
( , )RIAعتبووة الووـ  1مكووغ/ل  :هووذا يوودل عل و أن عتعتتة تشتتخيص ضتتخامة النهايتتات
تغيرت منتقلة من  1إلب  0,3مك/لل (من  3إل  0,9ميل وحدة/ل) .
أخيرا  ,للـ  , HGPOأيضا  ,أهمية ف مس اضطراب تحمل الغلوكوز .
سؤال غير محلول :
ما ه الميمة الت يجب أن يصلها سكر الدم فو سوياق الوـ  , HGPOحتو تكوون
معايرة الـ  , GHقابلة للتفسير ؟
ال يوجد جواب لهذا السؤال  ,ألنه ليس فمط سكر الدم يتدخل ف هوذه اللعبوة لكون ربموا
يوجوود مووؤ رات أخوورى ( , ghrelineببتيوودات معديووة – معويووة – بنكرياسووية  ....؟)
تؤ ر ف سوياق الوـ  . HGPOعمليوا  ,ال يوجود عتبوة سوكرية أكيودة يفتور الوووول
إليها (ف سياق الـ  )HGPOمن أجل الوووول إلو تثبويط أعظمو لوـ  , GHوال يهو
أيا تكن تل اللحظة ف سياق االختبار  .بعض الناشرين يذهبون بعيودا جودا ليمولووا أن
مستوى التثبيط األعظم للـ  GHالمالحظ فو سوياق الوـ  HGPOهوو نفسوه المالحوظ
بعد تسريب سيروم ملح  ,تاركين اعتمادا بأن هذا االختبوار أكثور معياريوة مون تنواول
الغلوكوز  ,الضروري حت اآلن لوض التشخيص . ....
يعتعر تفسير الـ  IGF-1مشوشا في حاالت مختلفة :
القصتتتور الكعتتتدي  ,القصتتتور الكلتتتوي  ,التتتداء الستتتكري غيتتتر الم تتتعوط  ,ستتتوء
التغذية  ,القمه  ,المعالجة الفموية باألستروجين  ,الحمل  ,العلوغ . ...
حالة المريض السكري :
بم المسوار التشخيصو عنود الموريض السوكري  ,خاووة غيور المضوبوط  ,قليول
التو ي .
يتراف الداء السكري غير المضبوط بحالة مون المقاومتة النستعية لهرمتون النمتو
 ,حيث يوجد ميل للمعالغة في تقدير هرمتون النمتو (يكوون أعلو فو حوال وجوود داء
سووكري) ونقتتص بتقتتدير التتـ ( IGF-1الووذي يكووون أعلوو فوو حووال عوودم وجووود داء
سكري)  ,هكذا  :يمكن أن نتصتور ضتخامة نهايتات مثعتتة عنتد متريض ستكري غيتر
م عوط مع هرمون نمو مرتفع و IGF-1طعيعي وبالتال  ,بعد ضبط الداء السكري
 ,نجد انخفاضا نسبيا بهرمون النمو وارتفاعا بالـ . IGF-1
إذا من المفيد داقما  ,ف المرحلة األول  ,عند وجود داء سكري غير مضبوط  ,البدء
بضبط الداء السكري وذل قبل البدء بالمسار التشخيص لضخامة النهايات !
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إضافة لحالة اء سكري غير م عوط بشتكل صتريح  ,فإنوه عنود الستكريين بفترط
سكر م بفيف  ,يفتر تجنب الـ  HGPOواالكتفاء غالعا بإجراء معايرات متتابعتة
لهرمتتون النمتتو (حلمووة  )GHون اللجتتوء البتعتتار التثعتتيط  ....م و العل و أن إحوودى
الدراسووات أرهوورت أن عتعتتات الستتواء فتتي ستتياا التتـ  HGPOكانتتن نفستتها عنتتد
أشتتتخات بتحمتتتل غلوكتتتوز طعيعتتتي اضتتتحرا تحمتتتل غلوكتتتوز والتتتداء الستتتكري .
يفتوور أيضووا التأكوود موون عتتدم وجتتو نقتتص ستتكر التتدم (الوذي يوؤ ر بتحووريض إفووراز
هرموووون النموووو) الحووواد بسوووبب المعالجوووات الخافضوووة لسوووكر الووودم المعطووواة أ نووواء
االستمصاء  .فيما يخص عدد  ,تواتر أو أيضا فواوول سوحوبات الودم الضورورية مون
أجل إجراء حلقة هرمون النمو  ,فإنه ال يوجد أي معطيات حاليا .
يف ل وكحد أ نب إجراء  6 :معايرات تتم كل  20 – 15قيقة  .م عودم وجوود أي
قيم وة غيوور قابلووة للمع وايرة (<  0,3مكووغ/ل  0,9 < ,ميل و وحوودة/ل)  ,ف وإن تشتتخيص
ضخامة النهايات يعتعر أمرا محتمال .
استثنائيا :
معايرة الـ : GHRH
يت طلب هذه المعايرة  ,ف سياق التفتيش عن إفراز هاجر للـ  GHRHوذل فو
حال وجود ضخامة نهايات مثبتة م غدة نخامية طعيعية المنظر أو مفرطة التصتنع ,
بووالرنين المغناطيسو النخووام  ,دون وجووود آفووة داخوول السوورج التركو موجهووة لغودوم
نخام .
الدراسة الجينية :
ف و حووال وجووود سووواب عاقليووة لضووخامة نهايووات و/أو وجووود ضووخامة نهايووات –
عملمة عند فت  ,يفتر التفتيش عن وجود طفرة علب الجين . AIP
فوو حووال وجووود فتترط نشتتتاط جتتارات را أو ورم غتتدي معتتدي – بنكرياستتتي ,
يفتر التفتويش عون التورم الغتدي الصتماوي المتعتد نمتط  1ويوت تحليتل مورةتة التـ
. menine
يمكوون لضووخامة النهايووات أن توودخل ف و إطووار تنوواذر  McCune-Albrightأو
ضمن معمد . Carney
مخحط االبتالطات لحظة التشخيص :
عند تشخيص ضوخامة النهايوات  ,ينصو بوإجراء الفحووص التاليوة  ,وذلو بمصود
مس االختالطات :
تقييم تأةير ضخامة النهايات :
عل المستوى االستمالب :
 التفتوويش عوون داء سووكري أو اضووطراب تحموول غلوكوووز  :سووكر الوودم
عل الري  ,اختبار تحمل الغلوكوز الفموي والـ . HbA1c
 اضطراب شحوم  :تميي وجود اضطراب شحوم دم .
عل المستوى الملب الرقوي :
 قياأ التوتر الشريان المتكرر (بمساعدة الـ  Dynamapمثال) .
. ECG 
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 ايكوغراف قلب  ,م طلوب قيواأ دقيو للوريفوة االنبسواطية (النسوبة , )E/A
الوووـ  , FEVGسوووماكة الجووودار بوووين البطينوووين والجووودار الخلفووو وتميوووي حالوووة
الدسامات .
 المس بشكل روتين عن توقذ التنفس النوم (. )SAS
عل المستوى الهضم :
يوو و ب وإجراء تنظيوور كولونووات عنوود تشووخيص ضووخامة نهايووات عنوود البووالغين ,
كذل المرض األوغر سنا  ,من عمور  30 – 20سونة  ,ألنوه يمكون أن نجود بوليبوات
قبل عمر  40سنة ( % 20من الحاالت) .
عل مستوى الدرق :
 TSH , FT3 , FT4 وذل بمصد التفتويش عون وجوود فورط نشواط درق
مراف .
 فوو حووال وجووود سوولعة يطلووب ايكوووغراف للعنوو  .يفتوور طلووب هووذا
االستمصوواء بسووبب الخطوور المووزداد لوجووود سوولعة درقيووة  ,عموودة درقيووة
وسرطان درق .
االستقصاءات األبرى :
 ايكوووغراف بطنو وكلوووي  :التفتوويش عوون تحص و مووراري ف و حووال المعالجووة
بمشابهات السوماتوستاتين أو كذل التفتيش عن وجود حصيات كلوية .
 وور شعاعية عظمية موجهة ف حال وجود مشكلة مفصلية .
 كالسوويوم  ,فوسووفور الوودم والبووول (ومعووايرة الووـ  PTHفوو حووال وجووود فوورط
كالسيوم دم) .
 قياأ الكثافة العظمية المعدنية ف حال وجود قصور قندي .
 التفتيش عن تناذر نف رسغ .
 تميي فموي (لثة  ,أسنان . )....
تقييم أةر الورم علب النخامب والتفتيش عن اضحرا إفراز مرافق :
 تميوووي المحووواور النخاميوووة  :كوووورتيزول البالسوووما ومووون المحتمووول اختبوووارات
التحريض  Testosterone , TSH , FT4 ,أو. LH ,FSH , E2
 معايرة البروالكتين  ,تحت الوحدات ألفا للغونادوتروفين .
الدراسة الشعاعية  :مخحط بدئي ومتابعة :
استقصاءات شعاعية بدئية :
 - 1رنين مغناطيسي بدئي :
راستتة بتتالرنين المغناطيستتي للغتتدة النخاميتتة بمموواط موون  3 – 2مل و  ,م و مموواط
جبهيوووة بالوووـ  T1و ( T2أحيانوووا يكوووون الغووودوم نووواقص الكثافوووة فووو  , )T2مووو حمووون
الكادولينيوم  .ف  % 86 – 72من الحاالت يت تشخيص ماكروأدينوم .
األهمية اإلنذارية للرنين المغناطيسي العدئي :
تسم هذه الدراسة بكشذ النخوام السوليمة وتميوي الغوزو الوورم  ,خاووة علو
مستوى الجيب الكهف  .تعتبر بعوض المعلوموات الموأخوذة مون هوذا االستمصواء مهموة
وقاطعة لتحديد الخيار العالج  :جراحة ممابل عالج طب  :قطر أكثور مون  15ملو ,
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غوزو  ,امتوداد كبيوور فووق السوورج التركو  ,لوزوم الجراحووة فو حووال حودو انضووغاط
التصووالب البصووري  .يسووم الوورنين المغناطيس و بالمماربووة األفضوول تشووريحيا للجيووب
الكهف .
االستقصاءات العدئية األبرى :
 ل يعد للتصوير الطبم المحوري حاليا أي استطباب ف ضخامة النهايات .
 فوو حووال التوجووه نحووو إفووراز هوواجر للووـ  , GHRHموون الضووروري إجووراء
تصوير طبم محوري للصدر و. Octreoscan
الرنين المغناطيسي في سياا المتابعة :
 يت إجراء رنين مغناطيسي للنختامب بعتد الجراحتة بتـ  6 – 3أشتهر (ال أهميوة
إطالقا لهذا اإلجراء قبل مرور  3أشهر) :
 ال يوجد استحعا إلعا ة إجراء رنين مغناطيسي عند مريض شاف مخعريا .
 رنووين مغناطيس و بعوود  6 – 3أشتتهر متتن العتتدء بالمعالجتتة بالسوماتوستتتاتين
( )SAوذل و عنوود مووريض ل و يشووذ جراحيووا (يتراج و حج و الووورم بوواكرا ف و
سياق المعالجة بالسوماتوستاتين  % 80 :مون المرضو يجواوبون اعتبوارا مون
الشهر السادأ من العالج .
 رنتتتتتين مغناطيستتتتتتي ستتتتتنوي عنوووووود المرضوووووو غيتتتتتر الم تتتتتتعوطين علتتتتتتب
السوماتوستاتين (. )SA
 تباعد فترات المراقبة بالرنين المغناطيسو إلو  2ستنة (مون الممكون أكثور مون
ذل  ,ألن خطر زيادة حج الوورم عنود المرضو المعوالجين بالسوماتوسوتاتين
ضعيذ بشدة) وذل ف حال كان الضبط جيد .
عند المرضب الم عوطين بشكل جيد مع حدوث تراجع فتي حجتم التورم علتب
أول رنين نخامي فإنه ال اعي لتكرار هذا اإلجراء سنويا .
 بوجه عام المراقعة بالرنين المغناطيسي غير معررة إال إذا كان هناك بتوف
من حدوث امتدا ورمي يستدعي إعا ة المدابلة الجراحية أو تحعيق معالجة
شعاعية .
حالة باصة عند المرضب المعالجين بالـ : pegvisomant
يوو هنا بإجراء الورنين المغناطيسو بكثورة فو سوياق المتابعوة وذلو عنود مرضو
لديه بمايا ورمية ومعالجين بالـ  . pegvisomantلوحظ زيادة بحج الورم عنود – 3
 % 5من المرض  ,لكن يجب األخذ بالحسبان أن هؤالء المرض الموضوعين علو
الـ  pegvisonateه غالبا مرض مماومين للـ ( SAسوماتوستاتين)  ,هذا يعن أنوه
من المحتمل أن يكون لوديه أورام أكثور عدوانيوة  ,والتو تتطوور علو األرجو بونفس
الطريمووووة العفويووووة  .فوووو بعووووض الحوووواالت  ,يكووووون تطووووور الووووورم مرتبطووووا بإيمووووا
السوماتوستاتين المتزامن م المعالجة بالـ . pegvisonate
رنين مغناطيسي أةناء الجراحة (في قاعة العمليات) :
يسم هذا االستمصاء بالتميي  ,ف سياق الجراحة  ,نوعيوة االستصصوال ويبودو أنوه
يزيد معدالت النجاح لكنه غير متوفر إال ف المليل جدا من المراكز .
أهداف معالجة ضخامة النهايات :
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الهود المثتتالي للمعالجتة هووو العوودة إلو محوور هرمووون نموو طبيعو ديناميكيووا ,
معرفا بعودة تركيز هرمون النمو المصول للطبيعو فو سوياق  GH/HGPOوكوذل
عودة الـ  IGF-1إل الطبيع .
ال يوجد حاليا أي عالج بارج الجراحة يمكن أن يحقق هذه المعايير .
فضال عن ذل  ,يفتر التذكر داقما أن عمال بسيطا يؤدي لتخفيض تراكيوز هرموون
النمو يؤدي سلفا لتحسن إضاف لحالة المرض .
معايير الشفاء أو ال عط متغايرة حسب نمط العالج :
يوجد العديد من الحاالت  ,م اختال معايير الشفاء (أو الضبط الجيد) .
بعد الجراحة :
تتم معايرة الـ  IGF-1علب األقل بعد  3أشهر من الجراحة .
معتتايير الشتتفاء (ال نعتبوور أن المووريض شووا إال إذا كانووت معووايير اإلفووراز عن وده
مطابمة لشخص طبيع ) أي :
 تركيز هرمون نمو وسحي أقل من  2,5مك/لل ( 7,5ميل وحدة/ل).
 التركيز األكثر انخفاضا لهرمون النمو في سياا ابتعار تحمل السكر الفمتوي
أقل من  0,4مك/لل ( 1,2ميل وحدة/ل) (معايرة فاقمة الحساسية) .
 تركيز  IGF-1طعيعي نسعة للعمر .
عندما ال يتم تحقيق هذه األهداف ال يمكن اعتعار المريض شافيا .
كووذل  ,إذا بمو تركيووز الووـ  IGF-1طبيعيووا مو بموواء هرمووون النمووو ف و سووياق اختبووار
تحمول السووكر الفمووي أقوول مون  1مكووغ/ل ( 3ميلو وحوودة/ل)  ,فإنوه موون المتوقو أن ال
يحد تطور لهذا المر .
إن تراكيز من  1 – 0,4مكغ/ل ( 3 – 1,2ميل وحدة/ل) لن تؤدي الختالطات كبيرة
للمر  ,وال نكس واض عل مدى طويل جدا ( 6,5سنة)  .تبمو المراقبوة مو ذلو
ضرورية .
فتتي حتتال كتتان تركيتتز التتـ  IGF-1مرتفعتتا وهرمتتون نمتتو لتتم يتثتتعط تحتتن ال تـ 1
مكتت/لل ( 3ميلتتي وحتتدةلل) يعتعتتر المتتريض غيتتر م تتعوط ومتتن ال تتروري تصتتور
عالج مكمل .
المرضب المعالجين بمشابهات السوماتوستاتين :
يفتووور إجوووراء أول معوووايرة لهرموووون النموووو والوووـ  IGF-1بعووود وووووول تركيوووز
مشوووابهات السوماتوسوووتاتيين الووو حالوووة التووووازن  ,هتتتذا يعنتتتي أنتتته بعتتتد  4حقتتتن متتتن
السوماتوستاتين وإجراء المعايرة عند نهايتة تتأةير التـ ( SAأي تمامتا قعتل الحقنتة
التالية)  .من الممكن (أو ال) معايرة هرمون النمو ف سياق الـ  HGPOلتميوي درجوة
ضبط المرض م السوماتوستاتين ؟ .
 ف حال ت اختيار المعايرة البسيطة لهرمون النمو دون إجراء الوـ  , HGPOفإنوه
ينص بمعايرات متكررة لهرمون النمو من أجول تمودير درجوة الضوبط مو العوالج
بالـ . SA
عمليا يوصب مع العالج بالسوماتوستاتين :
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 ف حال كان تركيوز الوـ  IGF-1مرتفعوا  ,مو تركيوز وسوط لهرموون النموو غيور
طبيع (>  2,5مكغ/ل  7,5 ,ميل وحدة/ل) أو غير قابول للتثبويط بالوـ , HGPO
فإنه يمكن اعتبار المريض غير مضبوط .
 ف حال كان تركيز الـ  IGF-1طبيع والتركيز الوسط لهرموون النموو أقول مون
 2,5مكووغ/ل ( 7,5ميل و وحوودة/ل)  ,فإنووه يمكوون اعتبووار المووريض مضووبوط بشووكل
جيد .
 من ناحية أخرى  ,وبشكل غير استثناق :
 تركيز  IGF-1طبيع لكن  GHمرتف أو غير مثبط (مثال بوين الوـ 0,4و  1مكغ/ل  ,بين الوـ  1,2و  3ميلو وحودة/ل وذلو بالمعوايرة
فاقمووة الحساسووية)  :يمكوون أن يكووون ذل و بسووبب أ وور نهايووة الجرعووة
الدواقية ,وبالتال يمكن اعتبار هكذا مريض جيد الضبط .
 تركيوووووز  IGF-1مرتفووووو بشوووووكل خفيوووووذ (بوووووين  +2و  )+3DSوهرمووون نمووو وسووط أقوول موون  2,5مكووغ/ل ( 7,5ميل و وحوودة/ل)
وقابوول للتثبوويط  :لوويس موون الضووروري تغييوور العووالج إذا كانووت حالووة
المريض ال توح بتطور المر  ,لكن ذل يبم قابال للنماش .
ضعط ضخامة النهايات المعالجة بالـ : pegvisomant
يالحظ هنوا ارتفواع هرموون النموو فو سوياق المعالجوة وبالتوال ال تعكوس معايرتوه
درجة ضبط ضخامة النهايات  ,ونفس الش ء ينطب عل هرمون النمو فو سوياق الوـ
 . HGPOيكون تكييذ الجرعة إذا باالعتماد عل معايرة الـ  IGF-1فمط .
شفاء ضخامة النهايات :
بوجوه عوام  ,يسوتعمل تعبيور شوفاء ضووخامة النهايوات بحوذر ألن ذلو يودل علو أن
المريض استعاد محور هرمون نمو طبيع تماما وبصورة مديدة .
ال يمكتتتن الوصتتتول إلتتتب هتتتذا الوضتتتع إال بتتتإجراء جراحتتتة تستتتمح باالستلصتتتال التتتتام
واالنتقائي للميكروأ ينوم أو بعد معالجة سععية لإلفراز الهاجر للـ . GHRH
من المفتر متابعة كل مريض ت اعتباره شافيا ومدى الحياة .
المعالجة ما قعل الجراحية بمشابهات السوماتوستاتين :
أهداف هذا العالج ما قعل الجراحي :
هناك أهداف متعد ة لهذا العالج ما قعل الجراحي :
 تحسين الشتروط التخديريتة  ,أي تسوهيل التنبيوب وإنمواص خطور االختالطوات
عوون طري و تحسووين اإلمراضوويات المرافمووة (ارتفوواع التوووتر الشووريان  ,الووداء
السكري) .
 جعتتل األنستتجة الورميتتة أكثتتر طتتراوة  ,ممووا يجعوول استصصووال الغوودوم النخووام
أكثر سهولة  ,خاوة م غدوم محودد غيور غوازي  ....لكون هوذا يبمو موضو
نماش .
 تحسين فعالية الجراحة  ,من ناحية هجوع المر  ,لكن اآلراء متناقضة .
تستحب المعالجة ما قعل الجراحية في الظروف التالية :
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 مرضب م عفين  ,يظهرون زيادة بمعدل اإلمراضية (توقذ التونفس النووم ,
ارتفواع توووتر شووريان شووديد  ,قصووور قلووب  , )....وذلو بمصوود تحسووين الحالووة
قبل وأ نواء الجراحوة (يمكون مناقشوة ذلو مو أخصواق التخودير  ,مو العلو أن
بعووض المخوودرين الخبيوورين جوودا بظوورو التنبيووب لمرضو ضووخامة النهايووات
يعتبرون أنه ال فاقدة من هذا التحضير النوع ) .
 ف و حووال وجووود ابتالطتتات مترقيتتة ل تتخامة النهايتتات (تنوواذر توقووذ التوونفس
النوووم  ,مشوواكل قلبيووة  ,داء سووكري)  ,يفتوور هنووا ضووبط اإلفووراز بووالعالج
الطب ولمدة عل األقل ال ة أشهر قبل الجراحة .
 ف و حووال وجووود غتتدوم غيتتر غتتازي  ,عل و أموول إنموواص حج و الووورم  ,بمصوود
تسهيل اإلستصصوال  ,مو االحتفوار بوذاكرتنا أنوه ال يوجود إ بوات علمو لحودو
تحسن بفعالية اإلجراء الجراح .
مكان الجراحة :
يشكل االستصصال  ,عبر الوتدي غالبا  ,الوسيلة األكثر سرعة إلنماص تراكيوز الوـ
 GHوالـ  IGF-1عند مرض ضخامة النهايات .
حاليا ت اعتماد الطري األنف عل حساب الشوفوي  .غيور أنوه  ,لو يوت الوووول إلو
الطبيع إال ف  % 70 – 40من الحاالت  ,تعتمد النتائج علب :
 حجم الورم (هناك حظور أكثر بكثير لشفاء الميكروأدينومات) .
 تركيز هرمون النمو قعل الجراحتة (المسوتويات األكثور انخفاضوا مون هرموون
النمو قبل الجراحة تعتبر األفضل إنذارا < 10مكغ/ل  30,ميل وحدة/ل) .
 بعرة الجراح .
تسووتخدم التمنيووة التنظيريووة ف و غالبيووة المراكووز العلميووة  .يبوودو أن هووذه التمنيووة تسووم
بالحصووول عل و نفووس النتوواق  ,وموون المحتموول  ,أنهووا األفضوول موون ناحيووة التووأ يرات
الجانبية .
يتم تقييم نتيجة الجراحة بعد ةالةة أشهر من التدابل الجراحي .
ف حال عودم حودو شوفاء بعود الجراحوة أو إذا كانوت الجراحوة غيور ممكنوة أو وجوود
مضاد استطباب للجراحة  ,يت اللجوء إل عالج مكمل شعاع و/أو طب .
مكان شا ات الدوبامين :
عالج تاريخ يسوتعمل منوذ أكثور مون  30سونة  ,لكنهوا قليلوة االسوتخدام  .أرهورت
الدراسوووات المنشوووورة أن العوووالج بهوووذه األدويوووة سوووم بعوووودة مسوووتويات الوووـ IGF-1
للطبيع عند  % 20مون المرضو  .أحيانوا  ,يالحوظ تنواقص مهو بمسوتويات هرموون
النمو  ,لكن دون عودة الـ  IGF-1للطبيع .
األورام المختلطوووة (بووورولكتين وهرموووون نموووو) تجووواوب بشوووكل أفضووول لشوووادات
الدوبامين .
نظووورا لسوووعرها الزهيووود و سوووهولة اسوووتخدامها (عوووالج فمووووي)  ,يمكتتتن محاولتتتة
المعالجة بها ضمن الظرفين التاليين :
 غدوم مختلط ( GHو )PRLوغدوم قليل اإلفراز .
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 اسووتمرار وجووود ارتفوواع متوسووط بتراكيووز الووـ ( IGF-1أقوول موون  1,3موورة عوون
الحد األعل للطبيعو نسوبة للعمور) وذلو عنود المعالجوة بالوـ ( SAأي معالجوة
إضووافية عنوود مرضو غيوور حساسووين بشووكل كاموول للووـ  , SAمجموعووا إل و الووـ
. )SA
مكان مشابهات السوماتوستاتين :
تتضوومن ميتتزات التتـ  : SAالفعاليتتة  ,ستترعة التتتأةير  ,التحمتتل الجيتتد  ,احتتترام
وظيفة النخامب األمامية  ,العمبة الكبيرة أمام استخدامها  :منها المرتف .
نتائج المعالجة بمشابهات السوماتوستاتين :
لوووحظ وجووود فعاليووة للووـ  SAفو الضووبط الهرمووون فو حوووال  % 74 - 64موون
الحاالت وذل ف سياق األشهر األول مون المعالجوة  .تموت اإلشوارة (فو العديود مون
الدراسووات الحديثووة) لوجووود فعوول زمن و (موورتبط بفتوورة العووالج)  ,هكووذا  ,م و متابعووة
العوالج والمراقبوة (لمودة  84شوهر فو دراسوة  , Cozzi et alو  18سونة فو دراسوة
 , )Maiza et alلوووحظ أن تركيووز الووـ  IGF-1اسووتمر بووالنزول وذل و م و متابعووة
العالج وبنفس الجرعة .
لوحظ وجود فعل مضاد للورم (للسوماتوستاتين) عند  % 70 – 50من المرضو
 .وسوووطيا  ,يمكووون أن يصووول التراجووو فووو حجووو الوووورم حتووو  %40عنووود المرضووو
المعالجين حديثا .
االستحعابات :
يمكن للـ  SAأن يعحب :
 بدئيا عند مريض ضوخامة نهايوات لو يخضو للجراحوة ألن لديوه مواكروأدينوم
غازي  ,دون إوابة التصوالب البصوري  ,وذلو فو حوال رفوض الجراحوة أو
وجود مضاد استطباب للجراحة .
 الحقا  ,عند مريض ل يشذ بالجراحة .
تكييف العالج :
يفترض إجراء أول ضعط للـ  GH/IGF-1عند الشهر الرابع من بداية العالج ,
عند نهاية تأ ير الجرعة  ,هذا يعن تماما قبل (أيام أو أقل) من موعد الجرعوة أو  ,إذا
كان ممكنا  ,ف اليوم نفسه الذي يت فيه إعطواء الجرعوة الرابعوة و ,طبعوا  ,قبول حمون
الجرعة  .يفتر إجراء الضبط الالح ف نفس الشروط وذل بعد زيوادة جرعوة الوـ
. SA
إذا كان الضبط جيدا  ,فإنه مون الممكون المباعودة بوين الجرعوات و/أو إنمواص هوذه
الجرعات .
إذا كووان الضووبط غبوور كووا رغوو إعطوواء الجرعووة العظموو  ,فووإن أحوود األسووصلة
المطروحة هو إل مت يجب متابعة العالج عل أمل الحصول عل الفعالية المطلوبوة
(االعتموواد عل و الووزمن)  .موون الممكوون التفكيوور بإنموواص الفتوورة بووين الحموون  .أحيانووا ,
وبشكل خواص عنودما نجود الوـ  IGF-1انخفوض بشوكل جيود لكنوه بمو تماموا أعلو مون
الحد الطبيع األعل  ,فإنوه  ,ربموا يكوون مون المهو  ,فو هوذه الحالوة إضوافة شوادات
الوودوبامين (األفضوول الووـ  )cabergolineإل و الووـ  . SAف و بعووض الظوورو (خطوور
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ورم مثال)  ,يمكن التفكير بإضافة معاكسات مستمبالت هرمون النموو  .أخيورا  ,مو
فعالية غير كافية  ,من الممكن اقتراح إنمواص حجو الوورم أو البمايوا جراحيوا (إذا كوان
ذلو ممكنووا) بمصوود إوووالح الحساسووية للووـ  , SAموون خووالل الحصووول علو مسووتويات
أكثر انخفاضا من الـ  GH/IGF-1بعد الجراحة .
موون غيوور المفيوود تمديوود فتوورة العووالج ألكثوور موون ال ووة أشووهر  ,عنوود مووريض أرهوور
مماومة للـ ( SAأي غياب الحصول عل جواب معر بنمص أقول مون % 20 – 15
بالـ . )IGF-1
أهمية االبتعار الحا :
يشتمل عل مراقبة تطوور مسوتوى هرموون النموو كول  20دقيموة ولمودة سواعة بعود
الحمن تحت الجلد لـ  100مكغ من الـ . octreotide
يستعمل هذا االختبار من قبل البعض بمصد التحم من أن الموريض الوذي سويتلم
العالج غير مماوم تماموا للوـ ( SAلووحظ بعوض المرضو الممواومين تماموا للوـ . )SA
من المفتر أن يكون المكان الحعيعي لهذا االبتعتار متا قعتل الجراحتة  ,خاووة عنود
االختيوار بوين التح تير للجراحتتة بالتـ ( SAفو حوال حصووول جوواب) أو اتختاذ قتترار
الجراحة كمدابلة بدئية (ف حال عدم تراجو هرموون النموو بعود االختبوار ألكثور مون
. )%50
بالنسووبة آلخوورين  ,يعتبوور االسووتطباب الوحيوود لالختبووار الحوواد راستتة التحمتتل ,
باصة اله مي .
م ذل  ,بعد الجراحة  ,عنتد متريض لتم يشتف  ,حتتب ولتو أنته لتم يجتاو علتب
االبتعتتار الحتتا للتتـ  , octreotideيفتتترض ائمتتا تجريتتب محاولتتة العتتالج بالتتـ SA
ب عة أشهر قعل االنتقال الب الخط الثالث من العالج (المعالجة الشعاعية) .
مكان معاكسات هرمون النمو :
فعالية م ا ات هرمون النمو مثعتة :
يعتبوور العووالج الطب و بمعاكسووات هرمووون النمووو األستترت تتتأةيرا علتتب األعتتراض
واألكثر ةعاتا  .لوحظ من خالل التجارب السريرية أنه  ,عند األسوبوع  12مون العوالج
 ,تصل نسبة المرض الذين يعودون للطبيع إل حوال  . % 90م ذل تكون هوذه
النسبة أكثر انخفاضا (حوال  )% 70ف الممارسة السريرية اليومية .
علوو الموودى البعيوود  ,تسووتمر الفعاليووة البيولوجيووة لكوون لوووحظ وجووود أضووداد للووـ
 pegvisomantعند بعض المرض  ,دون أن يونمص ذلو علو موا يبودو مون فعاليوة
العالج .
فيمووا يخووص التوووازن الغلوكوووزي  ,لويس للووـ  pegvisomantفعووال مثبطووا إلفووراز
األنسولين (يالحظ هوذا الفعول المثوبط عنود العوالج بالوـ  , )SAوهوذا يعتبور ميوزة لهوذا
العالج عند المرض السكريين  .يمكن أن يتحسن سكر الودم مو احتموال وجوود خطور
لحدو نمص سكر دم عند مريض سكري قيود العوالج مموا يسوتدع ضورورة التحمو
فيما إذا كان من الضروري استمرار العالج بخافضات سكر الدم الفموية .
االستحعابات :
يستحب العالج بالـ  pegvisomantكخط ةالث أو رابع :
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 ف حال كانت االستجابة غير كافية للجراحة و/أو للمعالجة الشعاعية .
 ف حال وجود مماومة للسوماتوستاتين (غياب عودة الـ  IGF-1للطبيعو )
و/أو عدم تحمله :
 يستخدم إذا وحيدا  ,مكان الـ . SA مجموعا إل السوماتوستاتين ف حوال وجوود تنواذر ورمو (ووداعأو عودة زيادة حج البمايا الورمية عند إيما الـ . )SA
أنماط المعالجة وتكييف الجرعة :
يت البدء بالمعالجة بجرعة بدئية =  10مل/ليوم (البعض يووو بجرعتة تحميتل
=  80مل /في اليتوم األول)  .يمكون تقيتيم فعاليتة العتالج اعتعتارا متن األشتهر األولتب
وذلتك بمعتتايرة التتـ  . IGF-1بعوود ذلو يووت رفتتع الجرعتتة  5ملتت /بتتـ 5ملتت /وذلتتك حتتتب
الوصول إلب  IGF-1طعيعي .
مراقعة العالج :
هنا ال يوجد مكان لمراقعة تركيز هرمون النمو .
تتتتم المراقعتتة بمعتتايرة التتـ  IGF-1كتتل  6 – 4أستابيع  ,وذلو بهوود الحصووول علو
تركيز  IGF-1طبيع  ,م االنتباه إل أن الـ  IGF-1ينخفض وبصورة هامة جدا .
تتضوومن المراقبوة أيضووا بمتتائر كعتتد بصووورة منتظمووة ورنتتين نختتامي عنتتد الشتتهر
السا س ومن ةم كل  6أشهر أو بشكل سنوي .
يفتر مراقبة سكر الدم بصرامة أكثر عند المرض المعالجين بخافضوات سوكر
الدم الفموية أو األنسولين (خطر نمص سكر الدم) .
مكان المعالجة الشعاعية :
حت تكون المعالجة الشعاعية للنخامب فعالة يفترض التشعيع بـ . 45 Gy
إن خيارات المعالجة الشعاعية البديلة  ,للمعالجة العادية المجزأة تتضمن :
 العالج الشعاع التصويب المجس ( )stereotaxiqueالمجزأ .
 المسرع الخط للجزيصات (. )LINAC( )de particules
 المعالجووة الشووعاعية الجراحيووة ( )gamma-knifeحيووث  ,يووت هنووا إعطوواء
الجرعة ف جلسة واحدة .
تزداد فعالية هذه المعالجة ف ضبط هرمون النمو م مورور الوقوت بعود المعالجوة
الشعاعية .
أيا تكن التمنية المستعملة  ,يعتبور تركيوز هرموون النموو البودق عوامال منبصوا بشوكل
جيد بالنتاق  :هكذا  ,ال يوجد أي مريض عا للحعيعي متع تركيتز هرمتون نمتو بتدئي
>  30نانوغراململ ( 90ميل وحدة/ل) ف حين أن  % 100عا وا للحعيعتي عنتدما
كان هرمون النمو العدئي <  10نانوغراململ ( 30ميل وحدة/ل) .
يحووووود القصتتتتتور النختتتتتامي التتتتتتالي للعتتتتتالج الشتتتتتعاعي التصتتتتتويعي المجستتتتتم
( )stereotaxiqueأو الوـ  gamma-knifeبشتكل متتتواتر (حتو  % 30علتب متتدى
 10سنوات)  ,بشكل مشابه للمعالجة الشعاعية العادية .
بالمجمل  ,يوصب بالمعالجتة بالتـ  gamma-knifeفو حوال وجوود بمايوا ورميوة
متوضعة بعيدا عن التصالب البصوري (>  5ملو ) مو وجوود مماوموة للوـ  . SAيعتبور
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وجوود بقايتتا ورميتتة صتتغيرة فتتي الجيتتب الكهفتتي  ,وبتوافو  ,اسووتطباب مثووال للعتتالج
الشعاعي التصويعي المجسم (الـ . )stereotaxique
من المفتر متابعوة المعالجوة الطبيوة بالوـ ( SAأو شوادات الودوبامين) فو الفتورة
األول التالية للمعالجة الشعاعية  ,م إيمافات متكررة مون أجول إعوادة التميوي  .اآلراء
منمسمة حول أهمية إيموا (بصوورة عوابرة) الوـ  SAأ نواء تطبيو المعالجوة الشوعاعية
(من أجل تحسين نتيجة المعالجة الشعاعية) .
المتابعة :
يت توجيه المراقبة حسب ال عوامل :
 إصابة التراكيب الدماغية  :التميي هنا بإجراء رنين المغناطيسو سونويا فو
حال وجود بمايا (من الممكن كل  6أشهر  ,أيا يكن الحال ف البداية  ,كوذل
عنووود المعالجوووة بالوووـ  . )pegvisomantكموووا ذكووور سوووابما  ,يصوووب توووواتر
اإلجراء أقل (كل سنتين  ,من الممكون أكثور مون ذلو ) وذلو فو حوال كوان
الضبط جيدا بالـ . SA
 تتتأذي الوظتتائف النخاميتتة  :وال وذي يمكوون أن يظهوور ويسووتمر بعوود المداخلووة
الجراحية وكذل يفتر تميي الوراقذ النخامية سونويا عنود مرضو تلمووا
معالجة شعاعية .
 ابتالطتتات المتترض  :بووالطب  ,يووت اعتم واد نظووام التميووي المنووتظ باالعتموواد
عل درجة ضبط إفراز هرمون النمو :
 فووو حوووال وجوووود مووور غيووور مضوووبوط  ,يفتووور إجوووراء مخطوووط
اختالطوات مشووابه لووذل المجوورى عنود التشووخيص  ,مو إعووادة التميووي
كل سنة (ما عدا المتابعة الهضمية  ,سيذكر ذل الحما) .
 فووو حوووال كوووان الوووورم مضوووبوطا  ,يووووو باستمصووواءات المسووو
(تنظير كولونات  , PSA ,ماموغراف  )...بنفس التواتر عنود عاموة
الناأ .إذا ل يكن الحال هكذا  ,يفتر إعادة التميي سنويا .
 بالنسووبة لمووريض شووا  ,موون الضووروري إجووراء استشووارة سوونوية
ولموودة  5سوونوات  ,وموون و كوول سوونتين موودى الحيوواة م و معووايرة الووـ
 IGF-1عند كل استشارة .
 موو ضووخامة نهايووات مضووبوطة أو ال  ,يجووب عوودم نسوويان المتابعووة
النفسية (تبدالت الوجوه)  ,مشواكل سونية ومشواكل العمو  .هنواك حالوة
خاوة تتعل بالمتابعة الهضمية (بوليبات كولونية) .
 مو معرفتنووا المسووبمة أن  % 20 – 14موون المرض و سوويحد لووديه
نكس للبوليبات  ,يت إجراء تنظير الكولونوات فو سوياق المتابعوة مو
بضعة فوارق (: )106
 بعوود  3سوونوات  ,فوو حووال وجووود بوليووب موو تركيووز IGF-1مرتف .
 بعد  5سنوات  ,ف حال عدم وجوود بوليوب باالستمصواء البودقلكن م بماء تركيز الـ  IGF-1غير مضبوط .
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 بالممابوول  ,فو حووال كووان أول تنظيوور كولونووات طبيعو وتركيووز IGF-1طبيع منذ بداية العالج  ,يبودو أن مسو مما ول للنواأ
عاموووة يكفووو (أي  ,إعوووادة التميوووي بعووود عمووور  50سووونة  ,عنووود
مريض مشخص بأعمار وغيرة ) .
ألغوريتم عالجي :
التدبير العدئي األول ل خامة نهايات هو الجراحة .
واحد من األسصلة المهمة  :ما هو مكان الجراحة ف تدبير الماكروأدينونات ؟
يمكن اقتراح هذا التدبير كإجراء أول ف حال كانت حظوور الشوفاء كافيوة (.. % 50؟
.. % 70؟)  .ف و الواق و هنوواك بعووض العناووور الت و تسووم  ,بووالتفكير ب وأن اإلجووراء
الجراح و س ويكون شووافيا (حج و ورم أقوول موون  15 – 10مل و  ,ورم بعيوود عوون الجيووب
الكهف  ,غدوم قليل اإلفراز  ,دون أن ننس خبرة أخصاق الجراحوة العصوبية)  .يوت
مناقشة هذا الخيار م المريض أيضا .
الماكروأدينوموووات غيووور المستأوووولة جراحيوووا (المعالجوووة طبيوووا)  ,يمكووون تصوووور
توودبيرها جراحيوا كوإجراء الحو (جراحووة لتصووغير حجو الووورم) وذلو فو حووال كووان
العالج الطب غير فعال .
عندما يكون العالج بالـ  SAفعاال  ,يمكن مناقشة وضعين :
 إما متابعة المعالجة الطبية بالـ  SAولفترة طويلة .
 وإما معالجة شعاعية بمصد محاولة فطام المريض الحما عن المعالجة الطبية .
عنتتدما يكتتون ال تتعط بالتتـ  SAجزئيتتا ( IGF-1مرتف و بشووكل خفيووذ و/أو أرقووام
هرمون نمو غير منسجمة)  ,يمكن هنا مناقشة خيارات مختلفة :
 تمصيرالفترة بين الحمن .
 جم الـ  SAوشادات الدوبامين .
 اقتراح جراحوة غيور شوافية (غيور استصصوالية بشوكل توام) إلنمواص حجو الوورم
بمصوود إنموواص تراكيووز الووـ  GH/IGF-1عل و أموول  ,أن إنموواص حج و الووورم
ومعاودة العالج من جديد بالـ  , SAسيؤدي للحصول عل فعالية أفضل .
فتتي حتتال وجتتو مقاومتتة  ,أو عتتدم تحمتتل للتتـ  , SAيكووون الخيووار بووين المعالجووة
الشوووعاعية والوووـ  pegvisomantموضووو جووودال  .لكووون بالنسوووبة لكثيووورين ال يووووو
بالمعالجة الشعاعية إال كخيار أخير  .بالممابل  ,ف حال وجو غدوم عدواني بشتدة ,
مستمر بالترق رغ الجراحة والـ  , SAفإنه يمكن ف هذه الحالة اللجووء سوريعا إلو
المعالجة الشعاعية .
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