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 بررسی میزان و طول مدت تـأثیر سندوستاتین طوالنی اثر در درمـــان 
 بیماران مبتال به آکرومگالی

 

 4، دکتر محمدرضا مهاجری3، دکتر رضا برادر جلیلی2، دکتر باقر الریجانی1دکتر سیما هاشمی پور
 

 خالصه 
مطالعات متعدد، تأثیر سندوستاتین    . زون هم راه بوده است     در سـال های اخیر درمان دارویی آکرومگالی با موفقیت روز اف            :سـابقه و هـدف    

این مطالعه به منظور بررسی سیر بیماری در نوبت های متعدد تزریق و نیز طول مدت                . طوالنـی اثـر را در درمـان آکرومگالی نشان داده اند           
 . در تهران انجام شده است1380تأثیردارو در سال 

 6 تجربی، پنج بیمار مبتال به آکرومگالی تحت درمان با سندوستاتین طوالنی اثر قرار گرفتند و در در ایـن مطالعه ی شبه : مـواد و روش هـا    
گرمی سندوستاتین طوالنی اثر در       میلی 30پس از انجام تست اکتروتاید ابتدا دوز        .  روز پس از تزریق مورد ارزیابی قرار گرفتند        63نوبت تا   

سپس مدت  .  میکرو گرم در لیتر در نوبت های اول و سوم تزریق مقایسه شد             5 رشد کمتر از     سـه نوبـت تزریق و فراوانی میانگین هورمون        
 40در سه بیمار میزان و مدت تأثیر دوز         . بررسی شد )  میکرو گرم در لیتر    5بـا مـالک هورمـون رشد مساوی یا کمتر از            (زمـان تأثـیر دارو      

 . میلی گرمی آن مقایسه شد30میلی گرمی دارو با دوز 

 فراوانی .  رابطـه ای بیـن مـیزان پاسـخ بـه اکـتروتاید کوتاه اثر در تست اکتروتاید، با پاسخ به سندوستاتین طوالنی اثر یافت نشد           :هـا یافـته   

مدت زمان  ). >P 01/0( میکرو گرم در لیتر پس از نوبت سوم تزریق بیش از نوبت اول تزریق بود                 5هورمـون رشـد مسـاوی یـا کمتر از           
 .  روز پس از درمان ادامه یافت42نی که به درمان پاسخ داده بودند حداقل تا تأثیر دارو در بیمارا

. آزمون مناسبی جهت پیش گویی پاسخ بیمار به درمان نیست) با روش تزریق یک دوز منفرد( تست اکتروتاید  :نتـیجه گـیری و توصـیه ها       
بهتر است فواصل   . س از تزریقات مکرر دارو انجام شود      جهـت تعییـن حداکثر پاسخ دهی بیمار به دارو بهتر است بررسی هورمون رشد پ               

 . بین تزریقات دارو در هر بیمار به طور انفرادی تعیین شود

 آکرومگالی، سندوستاتین طوالنی اثر، هورمون رشد: واژگان کلیدی

 
 مقدمه

در سالیان اخیر روش های درمانی بیماری آکرومگالی دچار 
جراحی بسیار متغیر بوده    موفقیت  . تغیـیرات زیادی شده است    

و وابسـته به تجربه ی جراح و اندازه ومیزان گسترش تومور به             
به علت طبیعت بی سروصدای     ). 1ـ3(بافـت های مجاوراست     

 سـال یا حتی     10 تـا    4آکرومگالی،تشـخیص بـیماری حـدود       
به این جهت در اکثر بیماران      ). 5،4(بیشـتر بـه تعویـق مـی افتد        

ما بوده و موفقیت جراحی در      قطـر آدنـوم در حـد ماکـروآدنو        
بنابراین در سال های اخیر     ). 6( درصد است    50آن هـا کمتر از      

جستجوی وسیع برای درمان های جایگزین مناسب انجام شده 

سوماتوسـتاتین یـک مهار کننده ی ترشح هورمون رشد          . اسـت 
اکـتروتاید، آنـالوگ طوالنـی اثر       . بـا نـیمه عمـر کوتـاه اسـت         

موفـق بـرای بیماران آکرومگال بوده       سوماتوسـتاتین، درمانـی     
 2نیمه عمر(با توجه به نیمه عمر کوتاه اکتروتاید  ).8،7(اسـت  
، تزریقات متعدد روزانه ی این دارو جهت کنترل ترشح          )ساعته

سندوستاتین طوالنی اثر فرآورده ای     . هورمـون رشد الزم است    
 است که با افزودن پلی مرهای قابل حل به اکتروتاید تولید شده

در مطالعات  . و نیمه عمر آن به مراتب از اکتروتاید بیشتر است         
مختلف موثر بودن این فرآورده ی دارویی ثابت شده است، اما           
مطالعـات اندکی در مورد طول مدت تأثیر این دارو انجام شده     

  فوق تخصص غدد درون ریز، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران 1
 کی تهران فوق تخصص غدد درون ریز، استاد دانشگاه علوم پزش2
  پزشک عمومی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران3
  دستیار فوق تخصصی غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی تهران 4
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در درمـان آکرومگالـی جهـت سـرکوب کردن          ). 10،9(اسـت   
شابه تزریق   هفته یک بار م    6هورمـون رشـد فواصل زمانی هر        

تشخیص زودرس و ). 11( هفته یک بار، موثر بوده است        4هر  
درمان به موقع آکرومگالی باعث بازگشت بسیاری از عوارض         

در یک مطالعه پس از یک      . آن از جمله کاردیومیوپاتی می شود     
سـال مصرف اکتروتاید در بیماران جوانی که مدت کوتاهی از           

پاتی به طور کامل بهبود   بـیماری آن هـا گذشـته بود، کاردیومیو        
از طرف دیگر نرمال شدن هورمون رشد و فاکتور         ). 12(یافت  

متعاقـب مصـرف اکتروتاید     1 (IGF1) 1رشـد شـبه انسـولین       
این مطلب . طوالنـی اثر باعث کاهش ضخامت مفاصل می شود  

مویـد ایـن نکـته اسـت که هیپرتروفی بافتی که در آرتروپاتی              
با سرکوب شدن فاکتور رشد     بـیماران آکرومگال دیده می شود       

 ).13( بهبود می یابد 1شبه انسولین 

 65 تا   50اسـتفاده از آنالوگ های طوالنی اثر سوماتوستاتین در          
 2درصـد موارد موجب کاهش هورمون رشد به میزان کمتر از            

هم چنین با مصرف این دارو در . می شود مـیکرو گـرم در لیـتر   
 طبیعی شده   1ن   درصـد مـوارد فاکـتور رشـد شـبه انسولی           65

در یـک مطالعـه بـا مصرف یک ساله ی سوماتوستاتین            . اسـت 
طوالنـی اثـر، اگـر چـه در مجمـوع تست تحمل گلوکز تغییر               

تعدادی از بیماران اختالل در تست تحمل       زیادی نکرد ولی در   
گلوکـز دیـده شـد، بـه همیـن علت پی گیری طوالنی مدت با                

 ). 14(مصرف این دارو توصیه شده است 

العـه ی دیگـری پس از یک سال استفاده از سندوستاتین            در مط 
 درصـد بیماران    37طوالنـی اثـر انـدازه ی تومـور هیپوفـیز در             

هم چنین عالیم بیماری از قبیل سردرد       ). 15(کـاهش پـیداکرد     
شـدید، تعـریق، درد مفصـلی، تـورم انـتهاها و ضعف به طور               

در . مشخصـی کـاهش یافـت و یـا بـه طـور کامل مرتفع شد               
ان آکرومگال که درمان های قبلی با شکست روبرو شده،          بـیمار 

یـا مـنع مصـرف داشته است و یا از طرف بیمار پذیرفته نشده           
اسـت، اسـتفاده از سندوسـتاتین طوالنـی اثـر درمـان انتخابی              

 در مطالعه ی حاضر میزان وطول مدت تأثیر). 15(خواهد بود 
 

                                                 
1 Insulin Like Growth Factor 1 

 1380ال ایـن دارو در درمان بیماران آکرومگال در تهران در س     
 .بررسی شده است

 
 مواد و روش ها

در ایـن مطالعه ی شبه تجربی میزان پاسخ به درمان و طول             
 بـیمار آکـرومگال به دنبال مصرف سندوستاتین         5اثـر دارو در     

معیارهای تشخیص اکرومگالی شامل    . طوالنـی اثر بررسی شد    
 میکرو گرم در لیتر پس      2عدم سرکوب هورمون رشد کمتر از       

 بیش از   1 گرم گلوکز، فاکتور رشد شبه انسولین        75از مصرف   
 . حد نرمال، و وجود آدنوم در ام آر آی هیپوفیز بود

بیمارانـی وارد مطالعـه شـدند کـه حداقـل یـک سال از انجام                
 ماه قبل از شروع 1از . رادیوتراپـی جمجمه ی آن ها گذشته بود    

ان مطالعـه داروهـای دوپامیـنرژیک و اکتروتاید کوتاه اثر بیمار          
ماه قطع دارو، ام  آر  آی هیپوفیز، سونوگرافی    1پس از   . قطع شد 

.  و پروالکتیـن انجام شد TSH 2 وT4 ،T3گـیری   کـبد، انـدازه  
  ساعته نمونه  گیری   24جهـت تعییـن میانگیـن هورمـون رشـد           

انجام )  نمونه 12در مجموع   (  ساعت   24 ساعت در طی     2هر  
 200. ید انجام شد  در پایان روز اول مطالعه تست اکتروتا      . شـد 

مـیکرو گـرم اکـتروتاید زیـر جلـدی تزریق شد، سپس جهت              
 ساعت  2 نمونه به فاصله ی هر       3انـدازه گـیری هورمون رشد       

 . گرفته شد)  ساعت6در مجموع (

بـدون توجـه بـه نتیجه ی تست اکتروتاید بیماران وارد مطالعه             
گرمی عضالنی به     میلی 30در هر بیمار سه نوبت آمپول       .شـدند 

 ساعته ی   24پروفایل  .  روز یک بار تجویز شد     63واصـل هـر     ف
 روز  63 و   14،28،35،42،49هورمـون رشد در روزهای صفر،       

جهت بررسی مدت تأثیر دارو     . پـس از هـر تـزریق گرفته شد        
 ساعته ی هورمون رشد     24پـس از سومین تزریق، اندازه گیری        

له ی  در مرح .  روز نیز به فواصل هر هفته ادامه یافت        63پس از   
دوم مطالعـه جهـت بررسی میزان و مدت تأثیر دارو، سه بیمار         

 میلی گرمی سندوستاتین قرار گرفتند و       40تحت درمان با دوز     
  میلی گرمی   40 میلی گرمی با دوز      30مـیزان و مـدت تأثـیر دوز       

 

                                                 
2Thyroid Stimulating Hormon 
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در پایـــان مطالعـــه ام  آر  ای هیپوفـــیز، . دارو مقایســـه شـــد
ــیری    ــدازه گ ــبد و ان ــونوگرافی ک ــام T4 و TSH،T3س  انج

ــد ــه روش    .شــ ــد بــ ــون رشــ ــیری هورمــ ــدازه گــ  انــ

 .  انجــــام شــــدSpectraiaرادیــــو ایمونواســــی باکیــــت 

ــرمال از   ــدوده ی ن ــا 5مح ــتربـود  14 ت ــر لی ــرم ب ــیکرو گ  .  م

Inter-assay Variation و intra-assay ــدازه ــیری   ان گ
 .  درصد بود9/1 درصد و 8/8هورمون رشد به ترتیب 

 پس از تزریق بین     49 تـا    14روز  میانگیـن هورمـون رشـد از        
گرمی و نیز بین نوبت سوم   میلی30نوبـت اول و سـوم تزریق       

گرمی با آزمون تی مقایسه      میلی40گرمی با دوز      میلی 30تـزریق 
 مـیکرو گرم در لیتر      5فراوانـی هورمـون رشـد کمـتر از          . شـد 

 میلی  گرمی با آزمون     30پـس ازنوبـت هـای اول و سـوم تزریق            
 . سه شددقیق فیشر مقای

 
 یافته ها

 )  زن و یـک مرد     4(  بـیمار آکـرومگال      5در ایـن مطالعـه      

 .  ســال بــود، شــرکت داشــتند42 تــا 23کــه ســن آن هــا بیــن 

همـه ی بـیماران قـبالً تحـت هیپوفیزکتومی ترانس اسفنوییدال            
  بـــیمار رادیوتراپـــی جمجمـــه 3در . قـــرار گرفـــته بودنـــد

ــود   ــده بـ ــام شـ ــیز انجـ ــتروتاید د . نـ ــت اکـ ــتایج تسـ  رنـ

 . آمده است) 1(جدول 
 

 ـ مقایسـه ی مـیزان هورمـون رشـد پایـه و پس از تست                 1جـدول   
 و  14 ساعته ی هورمون رشد در روزهای        24اکـتروتاید بـا میانگیـن       

ــرف  49 ــس از مص ــر  30 پ ــی اث ــتاتین طوالن ــرم سندوس ــی گ   میل
 1380 بیمار اکرومگال، تهران 5                     در 

 )میکرو گرم در لیتر ( شد هورمون ر

 پایه پس از تست اکتروتاید پس از سندوستاتین

شماره ی 
 بیمار

5/2 17 3/21 1 

9/8 9 2/12 2 

3/3 1/5   99 3 

2/15 2 9/20 4 

8/7 9 6/25 5 

 

ــن  ــای  24میانگیــ ــد در روزهــ ــون رشــ ــاعته هورمــ  ســ
  پــــس از تــــزریق اول و ســــوم در 63 و 14،28،35،42،49

 . آمده است) 2(و ) 1(نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 روز

 سپ  ساعته در روزهای مختلف24میانگین هورمون رشد ـ1مودار ن
 ر د میلی گرمی سندوستاتین طوالنـی اثر 30نوبت اول تزریق دوز از

 1380 بیمـــار آکرومگال، تهــران 5
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 ـ فراوانی نسبی موارد سرکوب مناسب هورمون رشد پس          2جـدول   
ــر     ــی  اثـ ــتاتین طوالنـ ــزریق سندوسـ ــوم تـ ــت اول و سـ  از نوبـ

 1380 بیمار اکرومگال تهران، 5                      در 

 میکرو گرم در لیتر 5وارد هورمون رشد کمتر از م
 )درصد( 

 پس از نوبت اول تزریق پس از نوبت سوم تزریق

شماره ی 
 بیمار

100 100 1 

   66* 0 2 

100 100 3 

   20* 0 4 

 100* 0 5 

 01/0P< * 
 

 میکرو گرم در لیتر     5فراوانی هورمون رشد مساوی یا کمتر از        
 30 اول و سوم دوز       پس از تزریق نوبت    49 و   14در روزهای   

 .آمده است) 2(میلی گرم در جدول 

 پــس   از تــزریق میانگیــن 28در تمامــی بیمارانــی کــه تــاروز 
  میکرو گرم در لیتر بود      5هورمـون رشـد مسـاوی یـا کمتر از           

 روز پـس  از تزریق، سرکوب شدن         42حداقـل تـا     )  بـیمار  4(
 سرکوب شدن   3در بیمار شماره ی     . هورمـون رشد ادامه یافت    
  مـــاه پـــس از قطـــع درمـــان    21هورمـــون رشـــد تـــا   

 70 به ترتیب تا روزهای      5و1در بیماران شماره ی     . ادامه یافت 
  مـیکرو گرم    5 پـس از تـزریق، هورمـون رشـد کمـتر از              84و  

تحت درمان با   ) 5،  4،  1شماره های ( بیمار   3.بـر لیـتر باقی ماند     
 میانگیـــن  .  میلـــی گرمـــی نـــیز قـــرار گرفتـــند    40دوز 

، مدت تأثیر و فراوانی هورمون رشد مساوی یا         هورمـون رشد  
ــتر از  ــاوت     5کم ــروه تف ــن گ ــتر در ای ــرم در لی ــیکرو گ   م

 .  میلی گرمی نداشت 30معنی داری با دوز 
 

 بحث
 ساعته ی هورمون رشد از      24در مطالعـه ی اخـیر میانگیـن         

 میلــی گرمــی 30 پــس از تــزریق اول دوز49 تــا 14روزهــای 
 70از تزریق سوم همان دوز       درصـد و پـس       58سندوسـتاتین،   

 . درصـد نسـبت بـه میانگین هورمون رشد پایه کاهش یافت   

 میکرو گرم بر لیتر در    5فراوانـی نسـبی هورمـون رشد کمتراز         
 پـس از نوبت اول و نوبت سوم تزریق به           49 تـا    14روزهـای   

 ).>01/0P( درصد بود 80 درصد و 40ترتیب 

ــی     ــای طوالن ــرآورده ه ــتروتاید و ف ــی اک ــر بخش ــر آن اث  اث
در درمان آکرومگالی در ) سندوسـتاتین طوالنی اثر و النروتید     (

). 17،16،14،11،10،9،8،7(مطالعـات مخـتلف ثابت شده است        
 درصد بیماران   90اکـتروتاید باعـث کـاهش هورمون رشد در          

 درصد موارد باعث کاهش هورمون رشد       50 تـا    40شـده، در    
انفوزیون ). 18( مـیکرو گـرم بـر لیتر می شود           10بـه کمـتر  از       

 ساعته  24مداوم اکتروتاید باعث سرکوب بیشتر هورمون رشد        
مـیزان تأثیر سندوستاتین طوالنی اثر از جهت        ). 19(مـی شـود     

 ساعته مشابه با اکتروتاید     24سـرکوب نمـودن هورمـون رشد        
زیـر جلـدی است، اما هورمون رشد ناشتا را به میزان بیشتری             

 ).20(کاهش می دهد 

رمانی اکتروتاید و سندوستاتین طوالنی اثر در       تفـاوت پاسـخ د    
در . تـزریقات مکـرر در مطالعـات چـندی بررسـی شده است            

درمـان بـا اکـتروتاید بـه طور         ) 18(مطالعـه ونـس و هـریس        
در مطالعه ی   . پیش رونده باعث سرکوب بهتر هورمون رشد شد       

تــزریقات مکــرر دارو باعــث اثــر ) 21(گــراس و هــم کــاران 
 برابر بیش از    6/1طح سرمی دارو حدود     طوالنـی تـر شـد و س       

به هر حال به نظر می رسد جهت      . تـزریق دوز مـنفرد دارو شد      
تعییـن حداکـثر پاسـخ دهـی بیمار به دارو، بهتر است بررسی              

فواصل . هورمـون رشد پس از تزریقات مکرر دارو انجام شود         
ــر توســط  4 ــرای تجویــز سندوســتاتین طوالنــی  اث  هفــته ای ب

در مطالعه ی   . کنـنده ی دارو توصیه شده است      کارخانـه ی تولید   
  میلی گرمی پاسخ داده اند      30حاضـر در بیمارانـی کـه بـه دوز           

در .  هفته بود  4مـدت تأثـیر دارو به مراتب بیش از          )  بـیمار  4(
 ماه پس از نوبت سوم تزریق، میانگین هورمون         21یک بیمار تا    

ی دیگر  در یک مطالعه    .  ساعته ی سرم پایین باقی ماند      24رشد  
 هفته یک 6تاثیر درمانی استفاده از سندوستاتین طوالنی اثر هر         

 ).11( هفته یک بار بوده است4بار مشابه تزریق هر 

 . مطالعـات چـندی در مـورد مدت تأثیر دارو انجام شده است            

 4 درصد بیماران 72در  ) 22(در مطالعـه ی ژنکیـن و هم کاران          
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ن رشد سرمی کمتر از هفته پس از تجویز دارو، میانگین هورمو  
 هفته  6 درصد این افراد تا      92 مـیکرو گـرم بـر لیتر بود و در          5

  میکرو گرم 5پـس از تـزریق، هـنوز هورمـون رشـد کمـتر از         

هورمون ) 14(در مطالعه ی استوارت     . بـر لیـتر باقـی مانده بود       
 پایین  42تا روز   )  بـیمار مـورد مطالعه     8از  ( بـیمار    4رشـد در    

 پس از تزریق شروع     35 بیمار دیگر از روز      4باقـی ماند، اما در      
 بیمار، 8 نفر از 6 پس  از تزریق در       60به افزایش کرد و تا روز       

 در ) 23(در مطالعه ی استوارت     . هورمـون رشـد افزایش یافت     

 و در   8 تا   4 بیمار افزایش هورمون رشد بین هفته        12 نفر از    5
 اتفاق  12 تا   8 بـیمار دیگـر، افزایش هورمون رشد بین هفته           5

  بــیمار مــورد 8در همــه ی ) 24(در مطالعــه ی فلوســتاو .افــتاد

  میلـــی گـــرم 30 هفـــته پـــس از تـــزریق 6مطالعـــه بـــیش از 

 میکرو  5سندوستاتین طوالنی اثر ، هورمون رشد سرم کمتر از          
در مطالعه ی ما، قبل از تجویز دارو        . گـرم در لیـتر باقـی مـاند        
ون رشد پس از تست     میانگین هورم . تست اکتروتاید انجام شد   

هـیچ گونـه ارتباطـی بـا مـیزان پاسـخ دهـی بیماران به آمپول                 
 .سندوستاتین طوالنی اثر نداشت

به هرحال باتوجه به یافته های مطالعه ی فعلی و دیگر مطالعات            
و با توجه به گران قیمت بودن دارو به نظر می رسد بهتر است              

تست . دفواصـل تـزریق در هـر بیمار به طور فردی تعیین شو            
ــا روش تجویــز دوز مــنفرد و بررســی میانگیــن (اکــتروتاید  ب

، ) ساعت پس از تجویز دارو     6هورمـون رشد هر دو ساعت تا        
تسـت مناسـبی جهـت انـتخاب بـیماران مطلوب برای تجویز             

 . سندوستاتین طوالنی اثر نیست
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