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Streszczenie 
Wstęp: Somatotropinoma to gruczolak przysadki nadmiernie wydzielający 

hormon wzrostu, który u osób dorosłych prowadzi do rozwoju akromegalii. 

W diagnostyce laboratoryjnej kluczowe znaczenie mają wartości hormonu 

wzrostu (GH) w doustnym teście obciążenia glukozą (OGTT) oraz stężenie 

insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF–1). Zasadniczą metodą leczenia 

akromegalii jest chirurgiczne usunięcie guza. Zarówno rozrost gruczolaka 

wewnątrz siodła tureckiego, jak i sam zabieg chirurgiczny może powodować 

uszkodzenie przysadki oraz zaburzenia jej funkcji wydzielniczej i dlatego 

u każdego pacjenta po usunięciu guza wykonuje się badania laboratoryjne 

oceniające nie tylko skuteczność leczenia akromegalii, ale także czynność 

hormonalną całej przysadki. W związku z tym, celem naszej pracy była ocena 

funkcji wydzielniczej przysadki u pacjentów operowanych z powodu 

somatotropinoma. 

Materiały i metody: Do badania zakwalifikowano 40 osób (27 kobiet 

i 13 mężczyzn) poddanych operacji guza somatotropowego przysadki, w tym 

u czterech z nich przeprowadzono reoperację, a u dziewięciu pacjentów 

zastosowano uzupełniającą radioterapię. Analizie poddano wyniki oznaczeń GH 

w OGTT oraz IGF–1, a także stężenia pozostałych hormonów przysadkowych 

i odpowiednich hormonów gruczołów obwodowych.  

Wyniki: Skuteczne leczenie operacyjne akromegalii – normalizację stężeń GH 

i IFG–1, odnotowano u połowy pacjentów, w większości z makrogruczolakiem 

(15/20). Pooperacyjną niedoczynność przysadki stwierdzono u 18 osób (głównie 

wielohormonalną – 14/18). Dotyczyła ona każdej osoby po reoperacji 
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i większości chorych po radioterapii. U prawie wszystkich (17/18) pacjentów 

z niedoczynnością przysadki, w badaniu obrazowym zdiagnozowano 

makrogruczolaka.  

Wnioski: Leczenie operacyjne somatotropinoma nie u wszystkich chorych 

doprowadza do wyleczenia akromegalii. Po usunięciu gruczolaka dość często 

dochodzi do niedoczynności przysadki, przeważnie o charakterze wielo–

hormonalnym, a ryzyko jej wystąpienia wzrasta u osób reoperowanych i/lub 

poddanych radioterapii. 

 

Słowa kluczowe: somatotropinoma, akromegalia, leczenie operacyjne, 

niedoczynność przysadki. 
 
 

Abstract 

Introduction: Somatotropinoma is a pituitary adenoma that excessively secretes 
the growth hormone and gives the symptoms of acromegaly in adults. 
The laboratory diagnosis is based on the value of the growth hormone (GH) after 
the oral glucose tolerance test (OGTT) and on the concentration of insulin-like 
growth factor 1 (IGF-1). The first line treatment is the surgical removal of the 
tumour. Both adenoma growth within the sella turcica and the surgery can lead 
to the damage of the pituitary gland and to the disorders of its secretory function. 
For this reason, in each patient after the tumour removal laboratory tests 
evaluating the effectiveness of the treatment and also the hormonal function of 
the pituitary gland are performed. Therefore, the objective of our study was to 
evaluate the secretory function of the pituitary gland in patients after 
somatotropinoma surgery. 
Material and methods: The study group consisted of 40 patients (27 women 
and 13 men) after somatotropinoma surgery – four patients with reoperation and 
nine patients with radiotherapy as complementary treatment. The values of GH 
in OGTT test and IGF-1 level were analyzed as well as the concentrations of 
other pituitary and adequate peripheral glands hormones.  
Results: The successful surgical treatment of acromegaly – the normalization of 
concentrations of GH and IGF–1 was noted mainly with macroadenoma (15/20). 
Hypopituitarism was observed in 18 patients (mainly plurihormonal – 14/18) 
and concerned each person after the reoperation, and most patients after 
radiotherapy. Nearly all (17/18) patients with pituitary hormone deficiency had 
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macroadenoma diagnosed.  
Conclusion: The surgical treatment of somatotropinoma leads to the cure of 
acromegaly not in all patients. After removing of adenoma, hypopituitarism is 
often observed, mainly plurihormonal, and the risk of its occurrence increases in 
patients re-operated and / or after radiotherapy.  
 
Key words: somatotropinoma, acromegaly, surgical treatment, hypopituitarism.  
 
 

Wstęp 
 

Somatotropinoma to gruczolak przedniego płata przysadki, wydzielający 
w nadmiarze hormon wzrostu (ang. growth hormone – GH) [1]. U osób 
dorosłych prowadzi do rozwoju akromegalii – choroby charakteryzującej się 
powiększeniem twarzoczaszki, dłoni i stóp, rozrostem tkanek miękkich i kości 
oraz powiększeniem narządów wewnętrznych [2]. Rozpoznanie kliniczne 
choroby opiera się na wywiadzie i badaniu przedmiotowym pacjenta oraz 
badaniach laboratoryjnych, z których najistotniejsze jest oznaczenie hormonu 
wzrostu w doustnym teście obciążenia glukozą (ang. oral glucose tolerance test 
– OGTT) oraz insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (ang. insulin like growth 

factor 1 – IGF–1) [3, 4]. Podstawowym sposobem leczenia somatotropinoma 
jest operacyjne usunięcie gruczolaka. Przed zabiegiem stosuje się leczenie 
farmakologiczne – głównie analogi somatostatyny (ang. somatostatine 

analogues – SSA), w celu obniżenia stężeń GH i IGF–1 oraz zmniejszenia masy 
guza [5]. Zarówno rozrost gruczolaka wewnątrz siodła tureckiego, jak i sam 
zabieg chirurgiczny może powodować uszkodzenie przysadki oraz zaburzenia 
jej funkcji wydzielniczej i dlatego u każdego pacjenta po usunięciu guza 
wykonuje się badania laboratoryjne oceniające nie tylko skuteczność leczenia 
akromegalii, ale także czynności hormonalną całej przysadki. W związku z tym, 
celem naszej pracy była ocena funkcji wydzielniczej przysadki u pacjentów 
operowanych z  powodu somatotropinoma. 
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Materiały i metody  
 

Grupę badaną stanowiło 40 pacjentów poddanych operacji guza 
somatotropowego przysadki, w tym u czterech z nich przeprowadzono 
reoperację, a u dziewięciu pacjentów zastosowano uzupełniającą radioterapię. 
Chorzy hospitalizowani byli w Klinice Endokrynologii Katedry Endokrynologii 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a czynność hormonalną przysadki oceniono 
na podstawie oznaczeń we krwi stężeń hormonów przysadkowych i hormonów 
gruczołów obwodowych (tarczyca, nadnercza, gonady). Badania przeprowa–
dzono w Laboratorium Diagnostyki Endokrynologicznej Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnego 
Szpitala Weteranów w Łodzi, ul. Sterlinga 3. Oznaczenia hormonu wzrostu 
(ang. growth hormone – GH), prolaktyny (ang. prolactin – PRL), adrenokorty–
kotropiny (ang. adrenocorticotropic hormone – ACTH) oraz insulinopodobnego 
czynnika wzrostu 1 wykonano metodą chemiluminescencji wzmocnionej 
enzymatycznie na analizatorze IMMULITE 1000. Tą samą metodą, 
ale z wykorzystaniem aparatu Vitros 3600, oznaczono hormon folikulo– 
tropowy (ang. follicle stimulating hormone – FSH), hormon luteinizujący 
(ang. luteinizing hormone – LH), kortyzol, estradiol oraz testosteron całkowity. 
Stężenie tyreotropiny (ang. thyroid stimulating hormone – TSH) oznaczono 
metodą elektrochemiluminescencji na analizatorze Elecsys 1010 oraz 
Cobas e411, natomiast stężenia hormonów tarczycy – fT3 (ang. free 

triiodothyronine) i fT4 (ang. free thyroxine) oznaczono metodą immuno–
fluorescencyjną na aparacie AXSYM. Pomiar stężenia wolnego testosteronu 
wykonano na spektrofotometrze ∑ 960 firmy Metertech. Jako kryterium 
prawidłowej czynności hormonalnej przysadki przyjęto stężenia hormonów 
mieszczące się w zakresie wartości referencyjnych, natomiast jako kryterium 
biochemiczne wyleczenia z akromegalii – stężenie GH w doustnym teście 
obciążenia glukozą mniejsze niż 1 ng/mL i stężenie IGF–1 w zakresie wartości 
referencyjnych dla wieku i płci.  

Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetyki Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi z dnia 13.12.2011 roku (RNN/871/11/KB). 
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Wyniki  
 

Zbadano 27 kobiet (w wieku od 25 do 83 lat – średnia 55 ± 16,3 lat) 
i 13 mężczyzn (w wieku od 26 do 78 lat – średnia 45 ± 16,9 lat). W rezonansie 
magnetycznym przysadki u większości pacjentów stwierdzono makrogruczolaka 
(35/40). Po leczeniu operacyjnym prawidłową czynność przysadki odnotowano 
u 22 osób, natomiast normalizację stężeń GH i IGF–1 stwierdzono u 20 chorych.  

W grupie pacjentów z prawidłową czynnością przysadki wyleczenie 
z akromegalii – normalizację stężeń GH i IGF–1 uzyskano u 14/22 osób, w tym 
u 10 chorych z makrogruczolakiem. Podwyższone wartości GH i/lub IGF–1 
odnotowano u ośmiu osób, w tym u dwóch kobiet po radioterapii – wszyscy 
pacjenci ze stwierdzonym makrogruczolakiem (Tabela 1).  

 
Tabela 1. Charakterystyka kliniczna grupy badanej (n = 40). 
Table 1. The clinical characteristics of the study group (n = 40). 
 

 

GH/IGF–1 Funkcja przysadki 

stężenia 

prawidłowe 

stężenia 

powyżej 

wartości 

referencyjnych 

prawidłowa niedoczynność 

wielkość 

guza 

makro 15 20 18 17 

mikro 5 0 4 1 

leczenie 

jeden zabieg 

chirurgiczny 
19 17 22 14 

reoperacja 1 3 0 4 

radioterapia 3 6 2 7 
 

GH – hormon wzrostu; IGF–1 – insulinopodobny czynnik wzrostu 1;   
makro – makrogruczolak; mikro – mikrogruczolak 
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Normalizację stężeń GH i IGF–1 u pacjentów z niedoczynnością przysadki 
po operacji somatotropinoma, odnotowano tylko u 6/18 chorych – pięć osób 
z makro– i jedna z mikrogruczolakiem, w tym dwie po radioterapii i jedna 
po reoperacji i radioterapii. Stężenia GH i/lub IGF–1 we krwi powyżej wartości 
referencyjnych stwierdzono u 12 pacjentów (wszyscy z makrogruczolakiem) – 
trzech chorych po reoperacji, cztery osoby po radioterapii (Tabela 1). 

Większość pacjentów z grupy badanej (36/40) poddana była jednemu 
zabiegowi operacyjnemu – u 19 z nich uzyskano pooperacyjną normalizację 
stężeń GH i IGF–1, a w 14 przypadkach odnotowano niedoczynność przysadki. 
Natomiast, u wszystkich osób reoperowanych wystąpiła niedoczynność 
gruczołu. Radioterapii poddano dziewięciu chorych – u siedmiu z nich 
stwierdzono niedoczynność przysadki, w tym trzy osoby spełniały biochemiczne 
kryteria wyleczenia akromegalii.  

Niedoczynność przedniego płata przysadki u czterech osób dotyczyła tylko 
jednego hormonu, natomiast u 14/18 pacjentów miała charakter 
wielohormonalny. Moczówkę prostą stwierdzono u trzech chorych, u których 
odnotowano także niedobór hormonów przedniego płata przysadki – u jednej 
pacjentki z mikrogruczolakiem i z normalizacją stężeń GH i IGF–1 oraz 
u dwóch mężczyzn z makrogruczolakiem i podwyższonymi wartościami GH 
i/lub IGF–1 (Tabela 2). 
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Tabela 2. Niedobór hormonów przysadki po operacji somatotropinoma. 
Table 2. Pituitary hormone deficiency after somatotropinoma surgery.  
 

L.p. TSH FSH LH ACTH PRL ADH 
Typ niedoczynności 

monohormonalna wielohormonalna 

1. – + + – – – – + 

2. – + + – – – – + 

3. + + + – – – – + 

4. – + + + – – – + 

5. + + + + – – – + 

6. + + + + – – – + 

7. + + + + – – – + 

8. + + + + – – – + 

9. + + + + – – – + 

10. + + + + – – – + 

11. + + + + – + – + 

12. + + + + + – – + 

13. + + + + – + – + 

14. + – – – – – + – 

15. + – – – – – + – 

16. + – – – – – + – 

17. + – – + – + – + 

18. – – – + – – + – 

∑ 14 13 13 12 1 3 4 14 

 

TSH – tyreotropina; FSH – hormon folikulotropowy; LH – hormon luteinizujący;  
ACTH – hormon kortykotropowy; PRL – prolaktyna; ADH – wazopresyna;  
„+” niedobór hormonu; „ –” prawidłowe stężenie hormonu 
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Dyskusja  
 

Według aktualnych rekomendacji, zarówno światowych jak i polskich, 
podstawowym sposobem leczenia osób z guzem somatotropowym przysadki jest 
zabieg operacyjny, a jego celem terapeutycznym jest normalizacja wydzielania 
GH i IGF–1 [6, 7]. Nadal skuteczność leczenia operacyjnego, pomimo 
stosowania nowoczesnych technik neurochirurgicznych, nadal nie jest w pełni 
zadowalająca i w zależności od ośrodka wynosi od 38 do 74% [8–13]. W naszej 
grupie badanej wyleczono połowę pacjentów. Normalizację stężeń GH i IGF–1 
uzyskuje się zdecydowanie częściej u osób z mikro– niż z makrogruczolakiem, 
co potwierdzają także nasze wyniki [12, 14–18]. Duży wpływ na skuteczność 
operacji ma również doświadczenie zespołu neurochirurgów, co wykazano m.in. 
w badaniach Demir i wsp. [19]. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, po 
interwencji chirurgicznej, nie tylko ocenia się parametry biochemiczne związane 
z akromegalią, ale również przeprowadza się pełną analizę czynności 
hormonalnej przysadki [20, 21]. Częstość pooperacyjnej niedoczynności 
gruczołu opisywana jest w dość szerokim przedziale od 4 do nawet 50%. 
[10, 22–24]. Ryzyko jej wystąpienia, podobnie jak skuteczność zabiegu, zależy 
od wielu czynników – wielkości guza, liczby przeprowadzonych operacji 
i stosowania radioterapii uzupełniającej [25, 26]. Wykazano, że po resekcji 
makrogruczolaka niedoczynność gruczołu może występować nawet 
ośmiokrotnie częściej niż w przypadku mikrogruczolaka, a także u co najmniej 
połowy pacjentów poddanych napromieniowaniu bądź kolejnemu zabiegowi 
operacyjnemu [13, 27, 28]. W naszej grupie chorych zaburzenia czynności 
wydzielniczej przysadki obserwowano u prawie wszystkich pacjentów 
z makrogruczolakiem, u każdej osoby reoperowanej, a także u większości osób 
po radioterapii. Niedoczynność przysadki może dotyczyć niedoboru jednego 
bądź kilku hormonów. U osób z akromegalią pooperacyjna niedoczynność 
gruczołu przeważnie ma charakter wielohormonalny i w porównywalnym 
stopniu, co wynika również z naszych obserwacji, dotyczy wydzielania TSH, 
ACTH, FSH i LH [16, 24, 29, 30]. Jednakże, w literaturze przedmiotu 
znajdujemy publikacje wskazujące na częstsze niż innych hormonów, występo–
wanie niedoboru gonadotropin lub kortykotropiny [13, 15, 31]. Natomiast, dość 
rzadkim (1 – 5%) powikłaniem pooperacyjnym somatotropinoma, według 
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literatury jak i naszych badań, jest niedobór wazopresyny [10, 17, 23, 31, 32].  
Niezwykle cenne doniesienie dotyczące niedoczynności przysadki 

u chorych z akromegalią po zabiegu chirurgicznym stanowi opublikowana 
w bieżącym roku praca Carvalho i wsp. [33]. Jest to metaanaliza przedstawiająca 
rezultaty ponad 90 badań z całego świata i dotycząca prawie 7000 chorych. 
Wynika z niej, że u pacjentów po usunięciu somatotropinoma niedoczynność 
części gruczołowej przysadki występuje średnio u prawie 13% i najczęściej 
dotyczy kilku hormonów. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic 
pomiędzy niedoczynnością w zakresie częstości wydzielania ACTH, 
gonadotropin czy TSH, wskazując, iż każda z „osi hormonalnych” jest podczas 
operacji w tym samym stopniu narażona na uszkodzenie. Natomiast, niedobór 
wazopresyny, czyli moczówkę prostą, wykazano u 2,5% chorych. Występujące 
w literaturze rozbieżne dane, dotyczące uszkodzenia przysadki i zaburzeń 
hormonalnych po zabiegu chirurgicznym, autorzy tłumaczą zróżnicowaniem 
grup badanych, technik operacyjnych oraz kryteriów oceniających czynność 
gruczołu [33]. 

Podsumowując, można stwierdzić, że leczenie operacyjne somatotropinoma 
nie u wszystkich chorych doprowadza do wyleczenia akromegalii. Po usunięciu 
gruczolaka dość często występuje niedoczynność przedniego płata przysadki, 
przeważnie o charakterze wielohormonalnym, a ryzyko jej wystąpienia wzrasta 
w przypadku makrogruczolaka oraz u osób reoperowanych i/lub poddanych 
radioterapii. Moczówka prosta, jako powikłanie pooperacyjne somatotropinoma, 
występuje rzadko.  
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