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ХИСТОМОРФОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ 
РАЗВИТИЕТО НА ХИПОФИЗЕН ТУМОР ПРИ ТРЕТИРАНЕ  

С ЕСТРОГЕНИ И С АЛКОХОЛ 

Т. Шумкова-Тучева и Н. Бояджиева 

Катедра фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет – София 

Резюме. Целта на изследването е да се установят хистоморфологични промени в степента 
на развитие на експериментален пролактином след третиране с алкохол и естрогени. Обра-
ботката на хипофизите включва оцветяване с хемалаун-еозин. При групата, третирана с ал-
кохол, се наблюдават изменения, свързани с хиперплазия на ацидофилните клетки, докато 
при групата, третирана с естрогени се наблюдават добре формирани аденоми. При тези изс-
ледвания доказваме хистоморфологични изменения на хипофизата с характеристика на ту-
мор при плъхове порода Wistar. 

Ключови думи: хипофизен тумор, пролактином, хистологичен препарат 

HISTOMORPHOLOGICAL STUDIES ON THE DEVELOPMENT 
OF PITUITARY TUMOR AFTER TREATMENT  

WITH ESTROGENS AND ALCOHOL 

T. Shumkova-Tucheva and N. Boyadjieva 

Department of Pharmacology and Toxicology, Medical Faculty, Medical University – Sofia 

Summary. The aim of this study was to determine the histomorphological changes in the 
development of experimental prolactinoma after treatment with alcohol and estrogens. The 
treatment of the pituitary glands included staining with hemalaun-eosin. The group treated with 
alcohol showed changes related to hyperplasia of acidophilic cells, while in the group treated with 
estrogens, we observed well developed adenomas. In this studies, we show histomorfologycal 
changes of pituitary glands in Wistar rats with characteristics of tumor. 

Key words: pituitary tumor, prolactionoma, histological samples 

При малкия обем и маса на хипофизната жле-
за нейните тумори са относително чести и пред-
ставляват 10-15% от всички вътречерепни тумо-
ри при човека. Те са преди всичко тумори на 
предния дял на хипофизата и хистологично 
представляват аденоми. В зависимост от хормо-
налната си активност могат да бъдат секретира-
щи и несекретиращи [2]. 
Пролактиномът е най-често срещаният доброка-

чествен, хормоносекретиращ тумор на хипофизата, 
който представлява 40% от всички хипофизни 
тумори, като честотата на поява при мъжете е 
1:2800, а при жените – 1:1050 [3]. Туморът е при-
чинен от неопластична трансформация на пролак-
тинсекретиращите (лактотропни) клетки на адено-
хипофизата, в резултат на което се наблюдава уве-
личен синтез и секреция на пролактин [4]. 
Естрогените действат като важни регулатори 

на клетъчната пролиферация, оцеляване и дифе-

ренциация в различни органи и тъкани. Замесени 
са в етиологията на различни злокачествени и 
доброкачествени тумори. От половите хормони 
естрогените най-често участват в процесите на 
неопластична трансформация [6]. 
Хроничната употреба на алкохол се смята за 

рисков фактор за развитието на тумори на гор-
ния храносмилателен тракт, на черния дроб, 
дебелото черво и млечната жлеза. Точният меха-
низъм на алкохол-асоциираната туморогенеза 
остава неизяснен, тъй като сам по себе си алко-
холът не е карциноген [7]. 
Редица изследвания показват, че естрогените 

и алкохолът повлияват лактотропната пролифе-
рация, като могат да индуцират пролактином 
както при хора [3, 8, 10, 13], така и при експери-
ментални животни [5, 7, 11, 12, 14]. 
Хистологичната класификация е една от пър-

вите класификации на хипофизните аденоми. Тя 
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се базира на различното оцветяване на клетките 
на хипофизата с основни и кисели бои [1]. Спо-
ред нея хипофизните аденоми се разделят на 
ацидофилни, базофилни и хромофобни. Клетки-
те на предната хипофиза, произвеждащи пролак-
тин – т.нар. лактотропни клетки, спадат към аци-
дофилните клетки, т.е. те лесно се оцветяват от 
кисели бои като еозин. Лактотропните клетки са 
представени и при двата пола. Присъстват при 
всички възрасти, като заемат 10-15% от адено-
хипофизните клетки [9]. 
Целта на настоящото изследване е с хисто-

морфологични методи да се установи степента 
на развитие на пролактином при експеримента-
лен модел на плъхове от породата Wistar след 
третиране с естрогени и с алкохол. 

Материали и методи 

На женски плъхове от порода Wistar (160 ± 10 g) 
бяха отстранени двустранно яйчниците под пен-
тобарбиталова наркоза. Животните бяха разде-
лени на три групи – контролна; група, третирана 
с 30% воден разтвор на етанол (10 ml/kg, p.o.), и 
група, третирана със 17-β-естрадиол (1 mg/kg, s.c.). 
Експериментът продължи 4 седмици, като ежед-
невно групите животни бяха третирани със съот-
ветното вещество. След 4-седмичен период жи-
вотните бяха декапитирани и бяха взети хипофи-
зите за хистоморфологично изследване. 
Обработката на хипофизите включваше имп-

регниране в парафин и последващо оцветяване с 
хемалаун-еозин. Микротомните срезове бяха с 
дебелина 4 микрона. Бяха измерени нивото на 
пролактина в серум и теглото на хипофизите. 

Резултати и обсъждане 

На фиг. 1 е показана аденохипофиза от конт-
ролната група, характеризираща се с обширни 
участъци, заангажирани от хромофобни адено-
цити и участъци на ацидофилни клетки, форми-
ращи тубуло-трабекулни структури в тесен кон-
такт с богатство от синусоидни кръвоносни съ-
дове, някои умерено дилатирани, което е причи-
на за розовия цвят на аденохипофизата. 
При групата, третирана с алкохол, се наблю-

дават умерени хистоморфологични изменения, 
изразяващи се с хиперплазия на ацидофилните 
клетки, обгръщащи съдовете и формиращи тра-
бекулните структури. Хромофилността на клет-
ките е повишена и е налице подчертано зърнеста 
цитоплазма. Съдовете са значително дилатира-
ни. Описаните изменения водят до характерна 

картина на хемангиоподобни дилатации, разде-
лени от относително по-дебели трабекули от 
ацидофилни клетки. При проведения опит и про-
дължителността на третирането не се наблюдава 
формиране на аденомни структури (фиг. 2). 

  
Фиг. 1. Хистоморфология на хипофиза от контролна група 

животни (увел.x 10 и x 20) 

  
Фиг. 2. Хистоморфологични изменения в хипофизата след 

третиране с алкохол (увел. x 10 и x 20) 

При третираната с естрогени  група (фиг. 3) 
хистоморфологичните изменения показват тра-
бекулни хиперплазии и съдови дилатации, по-
добни на тези при алкохолната група, но значи-
телно повишени по отношение големината на 
аденоцитите. Наблюдават се добре формирани 
аденоми с ясно очертана граница от останалия 
паренхим. На този етап лимитиращата съедини-
телна тъкан е все още оскъдна, нежна и не фор-
мира истинска капсула, която е зависима и обос-
нована от продължителността на третирането. В 
периферните участъци хистоморфологично пре-
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обладават дилатирани съдове. Вътрешните учас-
тъци са с картина на тубуло-трабекулен аденом, 
богат на синусоидни съдове. 

 

  
Фиг. 3. Хистоморфологични изменения в хипофизата след 

третиране с естрогени (увел. x 10 и x 20) 
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Легенда: С – контрола; А – група, третирана с алкохол;  
Е – група, третирана с естрогени 

Фиг. 4. Количествено определяне на пролактин в серум 
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Легенда: С – контрола; А – група, третирана с алкохол;  
Е – група, третирана с естрогени 

Фиг. 5. Промени в съотношението тегло на хипофизата/тег-
ло на плъха (pituitary/weight index) 

Хистологичните промени, наблюдавани при 
третираните групи, се подкрепят и от резултатите, 
получени от измерването на нивото на пролактин 
и теглото на хипофизите (фиг. 4 и 5). При група-

та, третирана с алкохол, се установи повишаване 
на пролактина спрямо контролната група и увели-
чение на теглото на хипофизата, което говори за 
начало на хиперплазия. При групата, третирана с 
естрогени, е констатирано значително нарастване 
на нивата на пролактина и на теглото на хипофи-
зите, което доказва експерименталното развитие на 
тумор на хипофизата, тип пролактином. 

Заключение 

Създаването на подходящ експериментален 
модел за изследване на пролактином би улесни-
ло проучването на механизмите, по които естро-
гените и алкохолът повлияват лактотропната 
пролиферация. Редица изследователи смятат, че 
плъховете – порода Fischer 344, са най-чувстви-
телни към действието на естрогените и най-
добре формират пролактином [12].  
 Резултатите от нашите експерименталните 

изследвания с плъхове порода Wistar показват, 
че естрогенните хормони предизвикват покач-
ване нивото на пролактина, промяна в теглото 
на хипофизите и хистоморфологични промени, 
които са характерни за развитието на тумор. 
Получените данни допълват становището ни, че 
многократното приложение на естроген-съдър-
жащи препарати може да отключи развитието 
на аденом – пролактином. Ние установихме, че 
алкохолът също предизвиква хистоморфоло-
гични промени, по-слабо проявени от тези след 
третиране с естрогени. В по-ниска степен се 
повлияват както нивото на пролактин, така и 
теглото на хипофизите. Ние допускаме, че е 
налице определена роля на хроничната употре-
ба на алкохол в патогенезата на хипофизните 
тумори. Степента на хистологичните промени 
зависи от дозата и продължителността на тре-
тиране на животните. При тези изследвания 
доказахме, че при плъхове порода Wistar хис-
томорфологичните изменения на хипофизата са 
с характеристиката на тумор и също могат да 
бъдат използвани като експериментален модел 
за проучването на пролактинома. Представени-
те хистоморфологични резултати подкрепят 
туморогенния потенциал на 17-β-естрадиол. 
Данните за алкохол документират в експери-
мент хиперплазни промени в хипофизата. Ре-
зултатите от настоящото проучване могат да 
обяснят някои нежелани ендокринни реакции 
при употребата на естрогени или при хроничен 
алкохолизъм. 
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