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Streszczenie  
Praca omawia epidemiologię i patogenezę akromegalii ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na naturę i patofizjologię hormonu wzrostu. Autorzy 
poruszają szeroko problem guzów przysadki z uwzględnieniem miejsca 
akromegalii w różnorodnych kryteriach podziału gruczolaków przysadki. 
Przedstawiają charakterystyczny obraz kliniczny i kryteria rozpoznania tej 
endokrynopatii, odnosząc się w szczególności do konsensusu Amerykańskiego 
Towarzystwa Endokrynologów Klinicznych z 2011 roku, dotyczącego 
diagnostyki i leczenia akromegalii. Podnoszą zagadnienie wciąż wiele lat 
opóźnionego rozpoznania choroby. Podkreślają interdyscyplinarny, złożony 
problem terapii tej endokrynopatii i zaangażowanie lekarzy wielu specjalności. 
Omawiają zasady etapowego leczenia akromegalii, podkreślając wciąż wiodącą 
rolę leczenia operacyjnego. Dużo uwagi poświęcają różnym formom 
farmakoterapii akromegalii, coraz szerzej stosowanym w inwazyjnych 
gruczolakach somatotropowych, również jako metody pierwszego wyboru. 
Autorzy podkreślają nadzieje związane z nowymi lekami oraz konieczność 
łączenia wielu metod terapeutycznych w celu wyleczenia akromegalii. 
 
Słowa kluczowe: akromegalia, hormon wzrostu, guzy przysadki, analogi 
somatostatyny. 
 
 

Abstract 
The aim of this article is to review the epidemiology and pathogenesis of 
acromegaly with regard to the nature and pathophysiology of growth hormone. 
The authors give a broad view of pituitary tumours and especially focus on 
acromegaly. They pay attention to clinical presentation and criteria for diagnosis 
of this endocrinopathy with reference to the new guidelines of the American 
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Association of Clinical Endocrinologists published in 2011 which focus on the 
diagnosis and treatment of acromegaly. The authors also raise a query about the 
diagnosis of acromegaly which is delayed for several years. They also highlight 
the interdisciplinary, complex problem of therapy of this endocrinopathy and the 
need for interdisciplinary collaboration of many medical specialists. They 
discuss the treatment of acromegaly step by step stressing the crucial role of 
surgery. They pay much attention to different forms of pharmacotherapy, more 
broadly used in invasive somatotroph adenomas, also as a treatment of choice. 
The authors discuss new forms of pharmacotherapy of acromegaly and stress 
that in some patients a combination of several treatment options is necessary to 
cure acromegaly. 
 
Key words: acromegaly, growth hormone, pituitary tumours,  
somatostatin analogs. 
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Wprowadzenie 
 

Akromegalia to termin użyty po raz pierwszy przez paryskiego neurologa 

Pierre Marie (1853-1940), który połączył objawy choroby w spójny zespół 

chorobowy. Dominuje tu nadmierny wzrost (łac. megalos - wielki) peryferyj-

nych (łac. akros - czubek) części ciała, czyli dłoni, stóp, brody i nosa [1]. 

Dopiero jednak w 1887 roku niemiecki patofizjolog Oskar Minkowski dostrzegł 

związek między powiększeniem przysadki a objawami akromegalii [2]. 
 

Epidemiologia 
 

Częstość występowania akromegalii oceniana jest na 50-70 przypadków 

na jeden milion ludzkości [3]. Z racji jednak trudności w diagnozowaniu 

akromegalii wydaje się, że zachorowalność jest znacznie większa. 

W najnowszym opracowaniu z 2011 roku ocenia się, że nawet 1034 ludzi na 

milion może chorować na akromegalię [4]. W ciągu jednego roku rozpoznawane 

są 4 nowe zachorowania na milion. Ze statystyk wynika, że akromegalia 

dwukrotnie częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn [3]. Szacuje się, że 

obecnie w Polsce mieszka 2000-2500 chorych na akromegalię [5]. Pierwsze 

objawy choroby pojawiają się najczęściej na przełomie piątej i szóstej dekady 

życia chorego. Ocenia się, że powolne wzrastanie guza i stopniowe pojawianie 

się charakterystycznych zmian wyglądu chorego, często bagatelizowane przez 

jego samego, powoduje opóźnienie w rozpoznawaniu choroby szacowane na 

około 7-10 lat [4]. Późne rozpoznanie powoduje, że guz najczęściej osiąga duże 

rozmiary oraz powoduje szereg powikłań. Chorzy ci są wówczas operowani ze 

wskazań nagłych, co znacznie pogarsza rokowanie [5]. Główną przyczyną 

zgonów w akromegalii są zdarzenia sercowo-naczyniowe (60%), rzadziej 

choroby układu oddechowego (25%) i nowotwory (15%). Umieralność osób 

z akromegalią jest około 2-2,5 raza większa niż w ogólnej populacji [4]. 
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Patogeneza 
 

Akromegalia najczęściej spowodowana jest nadmiernym wydzielaniem 

hormonu wzrostu przez gruczolak przysadki wywodzący się z komórek 

somatotropowych (somatotropinoma). W komórkach tych dochodzi do 

punktowej mutacji podjednostki alpha białka Gs, co powoduje aktywację 

receptora dla somatoliberyny i hipersekrecję hormonu wzrostu (GH) [6]. 

Niezwykle istotna jest ocena wielkości guza. Szacuje się, że około 20% 

gruczolaków typu somatotropinoma występuje w postaci mikrogruczolaków, 

a więc guzów o średnicy poniżej 10 mm. Odznaczają się one lokalizacją 

wewnątrzsiodłową i nie powodują powiększenia siodła tureckiego ani 

naciekania struktur sąsiadujących. Objawy chorobowe w przypadku 

mikrogruczolaków wynikają jedynie ze zwiększonej sekrecji hormonalnej. 

Około 80% gruczolaków w akromegalii to makrogruczolaki. Guzy te mają 

średnicę powyżej 10 mm, przeważnie przekraczają granice siodła tureckiego 

uciskając i/lub naciekając struktury sąsiadujące, jak skrzyżowanie nerwów 

wzrokowych czy zatoki jamiste. W przypadku makrogruczolaków objawy 

kliniczne wynikają nie tylko z hipersekrecji hormonu wzrostu, ale także 

z kompresji sąsiadujących struktur czy niedoczynności pozostałych komórek 

tropowych przysadki [7]. 

Rzadko akromegalia może być spowodowana nadmiernym wydzielaniem 

somatoliberyny (ang. growth hormone-releasing hormone - GHRH) lub 

hormonu wzrostu produkowanych ektopowo przez rakowiaka oskrzeli, 

nowotwory złośliwe płuc, trzustki, piersi czy przewodu pokarmowego. Bardzo 

rzadko zwiększoną sekrecję GHRH obserwuje się w nowotworach centralnego 

układu nerwowego, najczęściej hamartoma i gangliocytoma [8].  

W patogenezie somatotropinoma pewną rolę mogą też odgrywać cytokiny, 

m.in. czynnik martwicy nowotworów alfa, naskórkowy czynnik wzrostowy [8]. 
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Guzy przysadki 
 

Guzy przysadki należą do stosunkowo często rozpoznawanych chorób 

układu endokrynnego, stanowią 10-15% guzów wewnątrzczaszkowych. 

Najczęściej są to nowotwory łagodne o charakterze gruczolaków [7, 8].  

Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia klasyfikacja gruczolaków 

uwzględnia ocenę endokrynologiczną, radiologiczną, histologiczną, 

ultrastrukturalną oraz immunohistochemiczną guza.  

Pod względem wielkości guzy dzieli się na mikrogruczolaki o średnicy 

< 10 mm oraz makrogruczolaki o średnicy >10 mm.  

Małe guzy bez aktywności hormonalnej nie powodują objawów klinicznych 

i mogą pozostawać nierozpoznane przez całe życie. Wykrywane są najczęściej 

przypadkowo w trakcie badań obrazowych głowy wykonywanych z innych 

przyczyn, jak na przykład urazy, bóle głowy. Są to tzw. incydentaloma, których 

częstość określa się na 20-25% ogółu populacji [9]. W badaniach tomografii 

komputerowej (TK) stwierdza się od 3,7% do 20% incydentalnych zmian 

w przysadce, a w badaniach rezonansu magnetycznego (MR) około 10-20% 

incydentaloma przysadki począwszy od średnicy 3 milimetrów [10-13]. Każda 

zmiana w przysadce wykryta przypadkowo w badaniu obrazowym głowy 

powinna być przebadana pod względem jej profilu hormonalnego, oceny pola 

widzenia i współistnienia innych zaburzeń z uwzględnieniem wtórnej 

niedoczynności obwodowych gruczołów wydzielania wewnętrznego. Nie każda 

jednak zmiana w obrębie siodła tureckiego jest gruczolakiem przysadki [9]. 

W tej okolicy mogą występować czaszkogardlaki, guzy typu dysgerminoma, 

germinoma, glejaki, bardzo rzadko również przerzuty raka piersi, 

płuca,  przewodu pokarmowego, gruczołu krokowego, czerniaka [14]. Obraz 

podobny do gruczolaka przysadki mogą dawać również zmiany w przebiegu 

chorób, takich jak: gruźlica, sarkoidoza, histiocytoza, a także tętniaki 

śródsiodłowe [12, 13, 15]. 

Makrogruczolaki przysadki mogą wywoływać szereg objawów związanych 

z obecnością masy wewnątrzczaszkowej i zależnych od ekspansji pozasiodłowej 
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oraz ucisku na otaczające struktury. Są to głównie bóle głowy oraz objawy 

wynikające z niedoczynności pozostałego, prawidłowego miąższu przysadki, 

związane ze zniszczeniem komórek tropowych, a także zaburzenia pola 

widzenia z upośledzeniem ostrości wzroku zależne od ucisku na skrzyżowanie 

nerwów wzrokowych, prowadzące do ślepoty [16, 17]. 

Większość gruczolaków przysadki charakteryzuje się wieloletnim 

wzrostem i przez całe lata mogą one pozostać nierozpoznane. Część z nich może 

wykazywać tzw. miejscową inwazyjność, związaną z naciekaniem zatok 

jamistych, kości oraz opony twardej. W tych przypadkach całkowita resekcja 

guza nie jest możliwa i częste są wznowy choroby. Sugerowano, że miejscowa 

inwazyjność guza może być wyznacznikiem jego potencjalnej złośliwości, 

niemniej guzy te nie wykazują tendencji do przerzutów [18].  

Ze względu na objawy kliniczne gruczolaki przysadki dzieli się na guzy 

czynne i nieczynne hormonalnie. Częstość występowania guzów klinicznie 

pozbawionych aktywności hormonalnej określa się na około 30% [19]. Guzy 

wykazujące aktywność hormonalną mogą być mono- lub wielohormonalne, 

czyli wydzielające jeden lub więcej hormonów. Najczęstsze są guzy 

produkujące prolaktynę - prolaktynoma, stanowiące około 40% guzów czynnych 

hormonalnie, następnie guzy wydzielające hormon wzrostu - somatotropinoma, 

około 20%, podjednostkę alfa hormonów glikoproteinowych - alfoma oraz 

wytwarzające ACTH - kortykotropinoma, będące przyczyną choroby Cushinga 

lub zespołu  Nelsona, stanowiące około 10% guzów czynnych hormonalnie. 

Rzadsze wśród gruczolaków klinicznie hormonalnie czynnych są guzy 

produkujące hormony gonadotropowe LH i/lub FSH - gonadotropinoma oraz 

niezwykle rzadkie gruczolaki wydzielające TSH - tyreotropinoma [9].  

Gruczolaki niewykazujące klinicznie żadnej czynności hormonalnej 

(ang. non functioning pituitary adenomas - NFPAs) manifestują się najczęściej 

objawami związanymi z niedoczynnością przysadki, czyli wtórną 

niedoczynnością obwodowych gruczołów dokrewnych, a także objawami 

masy wewnątrzczaszkowej [19, 20]. Guzy przysadki klinicznie nieczynne 

hormonalnie w badaniu immunohistochemicznym usuniętej chirurgicznie 
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zmiany wykazują w większości immunoreaktywność dla LH, FSH lub wolnych 

podjednostek alfa lub beta tych hormonów, ale również dla ACTH, TSH, PRL 

i GH. Są to tzw. guzy nieme, uśpione wydzielniczo (ang. silent adenomas) 

[21, 22]. Tylko nieznaczny odsetek guzów klinicznie nieczynnych hormonalnie 

stanowią tzw. null cell adenomas, które nie wykazują żadnej immuno-

histochemicznej aktywności hormonalnej w komórkach [22]. 

Gruczolaki wielohormonalne najczęściej produkują jednocześnie hormon 

wzrostu i prolaktynę, względnie podjednostkę alfa hormonów gliko-

proteinowych. Ocenia się, że w około 15% gruczolaków przysadki 

produkujących hormon wzrostu, występują też w nadmiarze komórki 

laktotropowe [23] lub komórki wykazujące równoczesny odczyn na hormon 

wzrostu i prolaktynę [24]. 

Rutynowe badanie immunohistochemiczne usuniętego chirurgicznie guza 

przysadki z określeniem fenotypu hormonalnego gruczolaka ma również istotne 

znaczenie rokownicze i terapeutyczne. Stwierdzono, że immunoreaktywność 

może prognozować nawrotowość guza. Wśród guzów klinicznie bez czynności 

hormonalnej agresywny i nawrotowy przebieg notowano najczęściej 

w przypadku uśpionych guzów kortykotropowych, a najrzadziej w grupie guzów 

somatotropowych [25]. 
 

Hormon wzrostu 
 

Hormon wzrostu (ang. growth hormone - GH) jest polipeptydem, 

zbudowanym z 191 aminokwasów o łącznej masie cząsteczkowej 21 500 Da. 

Powstaje poprzez odcięcie od prohormonu, posiadającego masę cząsteczkową 

28 000 Da. Gen dla hormonu wzrostu ma swoje loci na ramieniu długim 

chromosomu 17 w obrębie pięciu genów (GH1, GH2, CSH1, CSH 2 oraz 

CSH P1) odpowiedzialnych za powstawanie nie tylko hormonu wzrostu, ale też 

prolaktyny oraz laktogenu łożyskowego. W warunkach fizjologicznych hormon 

wzrostu jest produkowany w komórkach somatotropowych, zlokalizowanych 

w przednim płacie przysadki [26]. Istnieją co najmniej 2 rodzaje komórek 
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produkujących GH. Komórki gęsto granulowane zawierają w swoim wnętrzu 

dużą ilość ziarnistości cytoplazmatycznych, gromadzących GH. Guzy 

zbudowane z takich komórek charakteryzują się powolnym wzrostem, rzadko 

powodują objawy kompresji na struktury sąsiadujące. Guzy te częściej 

występują u osób starszych. Guzy z przewagą komórek somatotropowych 

zawierających mniejszą ilość ziarnistości gromadzących GH, charakteryzują się 

bardziej dynamicznym procesem wzrastania i większą inwazyjnością. Częściej 

dotyczą ludzi młodych [8]. Synteza i wydzielanie hormonu wzrostu regulowane 

są przez dwa czynniki podwzgórzowe: somatoliberynę i somatostatynę.  

Są one uwalniane do pierwotnej sieci krążenia wrotnego podwzgórzowo-

przysadkowego w okolicy wyniosłości pośrodkowej podwzgórza i przenoszone 

naczyniami przez lejek do wtórnej sieci krążenia wrotnego w przednim płacie 

przysadki. Tam wiążą się z odpowiednimi receptorami w komórkach 

somatotropowych, stymulując wydzielanie hormonu wzrostu. GHRH wywiera 

swój wpływ na receptory błonowe poprzez wzrost stężenia cAMP w komórkach 

somatotropowych przysadki, co prowadzi w efekcie do biosyntezy i wydzielania 

GH [27]. Za hamowanie wydzielania hormonu wzrostu odpowiadają 

prosomatostatyna zbudowana z 28 aminokwasów (ang. somatotropin-release 

inhibiting factor - SRIF28) i somatostatyna złożona z  14 aminokwasów 

(SRIF14). Gen warunkujący powstanie somatostatyny znajduje się na ramieniu 

długim chromosomu trzeciego. Koduje on syntezę preprosomatostatyny 

(116-aminokwasowy peptyd), z której powstaje prosomatostatyna 

i  somatostatyna [28].  

Obie te formy wykazują działanie biologiczne. Forma 14-aminokwasowa 

(SRIF14) występuje głównie w centralnym układzie nerwowym i trzustce, zaś 

w pozostałej części przewodu pokarmowego działa głównie forma 

28-aminokwasowa (SRIF28) [29]. Wpływ somatostatyny na komórki 

somatotropowe odbywa się poprzez specyficzne dla niej receptory błonowe. 

Połączenie hormonu z receptorami prowadzi do zmniejszenia aktywności 

cyklazy adenylowej i aktywacji fosfatazy tyrozynowej oraz zmiany aktywności 

fosfolipazy A2 i stężenia jonów wapniowych. Efektem jest zahamowanie 
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sekrecji GH [30]. Dotychczas wykazano, że receptory dla somatostatyny 

znajdują się nie tylko w przysadce, ale również w innych tkankach i narządach. 

Wyróżniono pięć podtypów receptorów somatostatynowych (sstr). Są to sstr1, 

sstr2A i 2B, sstr3, sstr4, sstr5, należące do tej samej rodziny białek, 

posiadających w swej budowie siedem fragmentów śródbłonowych. Geny 

kodujące wyżej wspomniane białka receptorowe znajdują się na różnych 

chromosomach: ssr1 na 14q13, sstr2 na 17q24, sstr3 na 22q13.1, sstr4 na 

20p11.2 a sstr5 na chromosomie 16 [31]. Wykazano, że to głównie sstr2 i sstr5 

pełnią kluczową rolę w regulacji wydzielania hormonu wzrostu. Uważa się, że 

sstr5 odpowiada prawdopodobnie za indukcję apoptozy w komórkach 

somatotropowych. Wiadomo również, że SRIF14 wykazuje większe 

powinowactwo do podtypów receptorów sstr1, sstr2, sstr3 oraz sstr4, zaś forma 

28-aminokwasowa do podtypu receptora sstr5 [32]. Obecność receptorów 

somatostatynowych można wykazać badaniem scyntygrafii receptorowej, 

a także badaniem immunohistochemicznym. Scyntygrafia receptorowa pozwala 

na ocenę obecności receptorów somatostatynowych głównie podtypu 2 oraz ich 

rozmieszczenia w guzie przysadki. Badanie immunohistochemiczne usuniętej 

operacyjnie tkanki guza pozwala wykazać obecność oraz siłę wiązania 

z ligandem wszystkich podtypów receptorów somatostatynowych obecnych 

w guzie. Na stężenie hormonu wzrostu ma wpływ nie tylko GHRH 

i somatostatyna, ale też wiele innych czynników zarówno fizjologicznych, jak 

również stanów patologicznych. Fizjologiczne wydzielanie GH odbywa się 

pulsacyjne, z częstością co kilka godzin i zależy od okresów snu i czuwania, 

a także wieku człowieka. U ludzi młodych szczyt wydzielania GH występuje 

3-4 godziny od momentu zaśnięcia i osiąga wartość 170% w stosunku 

do wydzielania dziennego [33]. Natomiast u ludzi starszych wydzielanie 

hormonu wzrostu zmniejsza się, pulsy wydzielnicze stają się rzadsze i o niższej 

amplitudzie. Krótko działające bodźce emocjonalne i fizyczne powodują wzrost 

wydzielania GH, natomiast długotrwałe mogą prowadzić do zaburzeń sekrecji 

tego hormonu. Przykładem jest opóźniony wzrost u dzieci z zaburzeniami 

emocjonalnymi, jak na przykład choroba sieroca [33]. W warunkach 
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fizjologicznych wzrost stężenia GH związany jest także z hipoglikemią, 

np.: poinsulinową, hiperestrogenizmem, zastosowaniem agonistów receptorów 

α-adrenergicznych (klonidyna), prekursorów serotoniny, agonistów dopaminy 

(lewodopa, apomorfina, bromokryptyna), betablokerów (propranolol), agonistów 

receptorów GABA-ergicznych, a także z dożylnym podaniem potasu. Wysokie 

wartości GH obserwowane są też w stanach chorobowych, takich jak niedobory 

białkowe, anoreksja czy przewlekła niewydolność nerek. Spadek stężenia GH 

w surowicy odnotowywany jest w poposiłkowej hiperglikemii, przy 

przewlekłym stosowaniu glikokortykosteroidów, antagonistów receptorów 

α-adrenergicznych (fentolamina), antagonistów serotoniny, antagonistów 

dopaminy, agonistów receptorów β-adrenergicznych (dobutamina) [34]. 

W regulacji wydzielania GH bierze udział również grelina, neuropeptyd 

wytwarzany przez komórki dokrewne nabłonka przewodu pokarmowego, przy 

czym hormon ten działa głównie przez mechanizmy ośrodkowe [35].  

We krwi hormon wzrostu związany jest z białkami wiążącymi (ang. growth 

hormone-binding protein - GHBP) [36]. GH wpływa na gospodarkę 

węglowodanową, powodując pobudzenie glikogenolizy i zwiększone uwalnianie 

glukozy z wątroby. Nadmiar GH dodatkowo zmniejsza wewnątrzkomórkowe 

wykorzystanie glukozy i powoduje postreceptorową insulinooporność. Zjawiska 

te leżą u podstawy rozwoju nietolerancji glukozy i wtórnego hiperinsulinizmu, 

a także cukrzycy typu 2 [37]. GH działając na tkankę tłuszczową zwiększa 

lipolizę i hamuje lipogenezę, prowadząc do zwiększenia stężenia wolnych 

kwasów tłuszczowych w osoczu [27].  

Hormon wzrostu wywiera szereg działań poprzez stymulację 

wytwarzania peptydów pośredniczących tzw. somatomedyn, określanych też 

mianem insulinopodobnych czynników wzrostowych 1 i 2 (ang. insulin-like 

growth factor 1, 2 - IGF-1; IGF-2). Gen odpowiedzialny za syntezę prepro-IGF-

1 jest zlokalizowany na długim ramieniu chromosomu 12. IGF-1 jest 

wytwarzany głównie w wątrobie pod wpływem pobudzenia przez GH. Stężenie 

IGF-1 w surowicy jest względnie stałe, nie odzwierciedla zmienności 

wydzielania GH. Głodzenie powoduje zmniejszenie wydzielania IGF-1, a jego 
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wytwarzanie wraca do poziomu wyjściowego po powrocie do prawidłowego 

trybu odżywiania. Receptory błonowe dla IGF-1, podobnie jak receptory 

insulinowe, wykazują aktywność kinazy tyrozynowej. IGF-1 w surowicy 

związany jest z białkami wiążącymi IGFBP1-6 [38]. IGF-1 łączy się 

najczęściej  z IGFBP3, którego stężenie we krwi jest wprost proporcjonalne 

do stężenia GH [27]. Największe stężenie IGFBP3 obserwuje się w okresie 

dojrzewania i maleje ono wraz z wiekiem, podobnie jak stężenie GH. Głównym 

działaniem hormonu wzrostu, w którym pośredniczą somatomedyny jest 

pobudzanie wzrostu i zwiększania masy ciała. Pod wpływem GH następuje 

wzrost syntezy białek, między innymi poprzez przyśpieszenie procesów 

transkrypcji i translacji mRNA oraz zmniejszenie katabolizmu białek. GH wraz 

z hormonami tarczycy należy do najsilniejszych czynników anabolicznych 

w  organizmie. Wzrost kości jest wynikiem pobudzania chondrogenezy 

i  osteogenezy w chrząstkach wzrostowych kości długich. Wykazano również, 

że IGF-1 ma wpływ na hematopoezę, proliferację mioblastyczną, różnicowanie 

się komórek soczewki gałki ocznej oraz na sterydogenezę w jajniku. W życiu 

płodowym hormon wzrostu ma również wpływ na wydzielanie insulino-

podobnego czynnika wzrostu IGF-2, który jest polipeptydem składającym się 

z 67 aminokwasów. Za jego powstawanie odpowiedzialny jest gen kodujący 

prepro-IGF-2, zlokalizowany na ramieniu krótkim chromosomu 11. Dotychczas 

jednak nie wykazano roli IGF-2 w życiu pozapłodowym [39]. 
 

Obraz kliniczny akromegalii 
 

Akromegalia powoduje rozwój charakterystycznych zmian w wyglądzie 

chorego, co ułatwia rozpoznanie. Obraz tej endokrynopatii należy do grupy tzw. 

rozpoznań ulicznych w endokrynologii. Najbardziej znamienne i najczęstsze 

(86% chorych) jest powiększenie obwodowych części ciała, a więc stóp, dłoni, 

żuchwy, nosa, małżowin usznych, łuków brwiowych. Dochodzi również do 

przerostu języka (łac. macroglossia) i trudności w mówieniu, żuciu oraz 

połykaniu. Następuje przerost i deformacja kości, czemu towarzyszą bóle 
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kostno-stawowe, występujące nawet u 75% chorych. Zmiany kostne są z reguły 

nieodwracalne oraz zależą w dużej mierze od czasu trwania i nasilenia choroby. 

Chorzy skarżą się również na bóle kręgosłupa. W badaniu rentgenowskim 

kręgosłupa opisywane są zazwyczaj duże nawarstwienia kostne na przedniej 

powierzchni kręgów. Często, nawet u 64% pacjentów, występuje zespół cieśni 

nadgarstka oraz niedowłady palców dłoni. Następuje także stopniowa redukcja 

siły mięśniowej. Powiększeniu ulega kąt żuchwy, co powoduje szerokie 

rozstawienie zębów i w konsekwencji ich częstsze wypadanie. Widoczne 

zmiany budowy ciała są przyczyną niskiej samooceny chorych i ich problemów 

w kontaktach interpersonalnych. Pacjenci ci częściej chorują na depresję oraz 

mają wyraźne zmiany nastroju. Jakość ich życia ulega obniżeniu [40]. Chorzy 

z akromegalią odznaczają się również nadmierną potliwością, która występuje 

u około 80% osób, a także nasilonym łojotokiem. Skóra tych chorych jest 

zazwyczaj pogrubiała. 

Akromegalię cechują również powikłania narządowe jak wisceromegalia 

pod postacią splenomegalii, hepatomegalii oraz kardiomegalii. Pacjenci 

z akromegalią są w grupie ryzyka zachorowania na nadciśnienie tętnicze 

(do 40% chorych) oraz cukrzycę. Nadmiar GH zaburza działanie insuliny 

w wątrobie i tkankach obwodowych, zwiększając jednocześnie insulino-

oporność, co powoduje rozwój cukrzycy typu 2 [41]. Szacuje się, że od 13% 

do 56% osób z rozpoznaną akromegalią ma również cukrzycę, a od 16% do 46% 

chorych wykazuje zaburzenia tolerancji glukozy. Ocenia się, że cukrzyca 

3-4 razy częściej występuje u osób z akromegalią niż w populacji ogólnej [42]. 

Po 60-tym roku życia stwierdzono cukrzycę typu 2 u 60% chorych 

z akromegalią, a u 20% zaburzenia tolerancji glukozy. Oba zaburzenia 

metaboliczne pojawiają się nieco wcześniej u kobiet. Dane z piśmiennictwa 

wskazują, że wyjściowe stężenia GH i IGF-1 odpowiadają za prawdopodo-

bieństwo wystąpienia zaburzeń glikemii u pacjentów z akromegalią, ale naj-

większy wpływ na częstość wystąpienia tych powikłań ma wiek chorego [43]. 

W akromegalii wraz z poprawą biochemiczną następuje najczęściej redukcja 

ciśnienia tętniczego i poziomów glikemii [44, 45]. W tej grupie pacjentów 
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ważną rolę pełnią więc badania kontrolne, takie jak test doustnego obciążenia 

glukozą (ang. oral glucose tolerance test - OGTT), poziom hemoglobiny 

glikowanej oraz lipidogram. U chorych na akromegalię występuje zwiększone 

ryzyko kardiomiopatii przerostowej, arytmii serca, zespołu bezdechu sennego 

oraz nowotworów [46, 47]. Ocenia się, że chorzy ci dwukrotnie częściej chorują 

na raka jelita grubego w porównaniu z populacją ogólną [48]. Często występują 

również polipy okrężnicy [49]. W patogenezie tych powikłań rozważa się 

rozrostowy, długotrwały wpływ IGF-1 na nabłonek krypt jelitowych [8]. 

Kolonoskopia należy więc do badań koniecznych do wykonania u pacjentów 

z objawami ewentualnej patologii w obrębie jelita grubego. Akromegalii 

towarzyszą również zgłaszane przez około 55% chorych bóle głowy. 

Do poważnych powikłań ze strony narządu wzroku należą zaburzenia widzenia 

pod postacią niedowidzenia połowiczego dwuskroniowego, co wynika z ucisku 

masy gruczolaka somatotropowego na sąsiadujące struktury, w tym na 

skrzyżowanie nerwów wzrokowych [4]. Ucisk guza na pozostałą część 

przysadki może być przyczyną niedoczynności tego gruczołu, najczęściej 

i najwcześniej gonadotropowej, co manifestuje się wtórnym brakiem miesiączki 

oraz zmniejszeniem libido. U chorych często, nawet w około 73% przypadków, 

występują też guzki tarczycy [4]. Guzy przysadki są czasem składową tzw. 

zespołu MEN (ang. multiple endocrine neoplasia). Z zaburzeń metabolicznych 

obserwowanych w akromegalii stwierdza się hipertriglicerydemię, 

hiperaldosteronizm, hiperkalcemię. Objawy akromegalii mogą być zatem bardzo 

różnorodne i dotyczyć wielu narządów, tkanek i procesów metabolicznych. 

 
Rozpoznanie akromegalii 
 

Podejrzenie akromegalii wysuwane jest na podstawie charakterystycznych 

zmian w wyglądzie chorego oraz wywiadu. Konsensus z roku 2011 ustalony 

przez Amerykańskie Towarzystwo Endokrynologów Klinicznych dotyczący 

diagnostyki i leczenia akromegalii określa, że lekarz może podejrzewać 

akromegalię, jeżeli obserwuje u pacjenta 2 lub więcej z 12 objawów takich jak: 
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świeżo rozpoznana cukrzyca, bóle kostno-stawowe, świeżo rozpoznane lub 

oporne na leczenie nadciśnienie tętnicze, choroba serca, osłabienie, bóle głowy, 

zespół cieśni nadgarstka, zespół bezdechu nocnego, nadmierna potliwość, utrata 

wzroku, polipy odbytnicy, brak prawidłowego zgryzu przy zamknięciu żuchwy 

[4]. Najczęściej w celu potwierdzenia lub wykluczenia rozpoznania 

wykonywany jest doustny test obciążenia glukozą (OGTT), który polega 

na oznaczaniu wartości stężeń GH co 30 minut przez 2 godziny po wypiciu 

przez chorego napoju zawierającego 75 g glukozy. Zmniejszenie wartości GH 

poniżej 1 µg/L przy prawidłowej wartości IGF-1 dla przedziału wiekowego 

pozwala wykluczyć akromegalię. W najnowszych wytycznych dotyczących 

leczenia akromegalii z 2011 roku jako punkt graniczny wyznacza się stężenie 

poniżej 0,4 µg/L [4]. Brak redukcji wartości GH poniżej 2 µg/L w OGTT może 

sugerować akromegalię, ale wynik ten musi być sprzężony z oceną stężenia 

IGF-1 [50]. Dane z piśmiennictwa wskazują, że podwyższone stężenie IGF-1 

prawie zawsze pozwala podejrzewać akromegalię. Najnowsze wytyczne z 2011 

roku zakładają nawet, że podwyższone stężenie IGF-1 ze współtowarzyszącymi 

objawami wskazującymi na akromegalię, są wystarczające do rozpoznania 

tej choroby. Nie jest wówczas konieczne wykonanie testu doustnego obciążenia 

glukozą, co czyni diagnostykę łatwiejszą, szybszą oraz tańszą [4]. 

Najczęstszą przyczyną akromegalii jest gruczolak somatotropowy przysadki. 

Diagnostykę akromegalii umożliwiają także badania obrazowe. Szczególnie 

preferowany jest rezonans magnetyczny (MR), zdecydowanie mniej polecana 

jest tomografia komputerowa (TK). Rezonans magnetyczny przysadki, 

zwłaszcza z zastosowaniem kontrastu – gadoliny, pozwala na uzyskanie 

obrazów o dużej rozdzielczości i uwidocznienie gruczolaka przysadki o średnicy 

powyżej 2 mm [8]. W każdym przypadku rozpoznanej akromegalii należy 

zlecić konsultację okulistyczną celem oceny dna oka oraz pola widzenia. 

Konieczne jest również oznaczenie stężenia prolaktyny, ponieważ hiper-

prolaktynemia towarzyszy wzrostowi GH u około 30% chorych z akromegalią. 

Pozostałe zalecane badania dotyczą oznaczenia TSH, wolnej tyroksyny, ACTH, 

kortyzolu, LH, FSH oraz ciężaru właściwego moczu [8]. U pacjentów przed 
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wdrożeniem terapii analogami somatostatyny proponowane jest oznaczenie 

stężenia GH po podskórnej iniekcji 100 µg oktreotydu celem oceny reakcji na 

ten lek. Rzadkie (1-2%) przypadki akromegalii związane są z ektopowym 

wydzielaniem GH lub GHRH przez nowotwory złośliwe, szczególnie płuc, 

oskrzeli, trzustki. Konieczna jest wówczas diagnostyka obrazowa klatki 

piersiowej i/lub jamy brzusznej [8]. 
 

Interdyscyplinarny charakter akromegalii 
 

W dotychczasowym postępowaniu terapeutycznym zbyt mało uwagi 

poświęca się interdyscyplinarności akromegalii. Z analizy obrazu klinicznego 

i możliwych powikłań wynika wniosek, że praktycznie każda specjalność 

lekarska może uczestniczyć w leczeniu tej endokrynopatii. Istotną rolę 

w wysunięciu wstępnego rozpoznania odgrywa lekarz rodzinny, który najlepiej 

zna przebieg choroby pacjenta i ma częsty kontakt z danym chorym. Ogromne 

znaczenie ma wczesne rozpoznanie choroby, jeszcze przed rozwinięciem się 

pełnego obrazu tej endokrynopatii, co zapobiega rozwojowi powikłań, 

związanych z jej nasileniem, czasem trwania nadmiaru GH i wielkością 

gruczolaka przysadki. Pacjent ze wstępnym rozpoznaniem powinien jak 

najszybciej trafić do endokrynologa, który przeprowadzi niezbędną diagnostykę 

potrzebną do potwierdzenia rozpoznania akromegalii. Rolą endokrynologa jest 

też ustalenie programu leczenia chorego. Farmakoterapią powinien kierować 

endokrynolog, a pacjenta zakwalifikowanego do leczenia operacyjnego należy 

przekazać w ręce doświadczonego neurochirurga po konsultacjach kardiologa 

i anestezjologa. Każdy pacjent wyleczony zabiegiem operacyjnym powinien 

nadal podlegać okresowej kontroli endokrynologicznej oraz stałej obserwacji 

przez lekarza pierwszego kontaktu. Rolą tego lekarza powinno być wczesne 

dostrzeżenie możliwych powikłań akromegalii, takich jak cukrzyca lub 

nadciśnienie tętnicze. Świeżo rozpoznana cukrzyca wymaga dalszego leczenia 

przez diabetologa. Nadciśnienie tętnicze powinno być leczone przez lekarza 

pierwszego kontaktu, ale konieczna jest również stała ocena sylwetki serca, 
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wydolności mięśnia sercowego i ocena ewentualnego rozwoju choroby 

wieńcowej przez kardiologa. Bóle głowy wymagają konsultacji neurologicznej. 

Przy zaburzeniach widzenia konieczna jest stała opieka okulistyczna nad 

pacjentem. Wysunięcie żuchwy, wypadanie zębów nasuwają konieczność 

wnikliwej opieki stomatologicznej. Przerost języka może powodować szereg 

powikłań i niezbędna jest tu ocena laryngologiczna chorego. Wada wymowy 

towarzysząca przerostowi języka wymaga pomocy foniatry. Obniżony nastrój 

i apatia u chorego nigdy nie powinny być ignorowane, lecz wymagają 

bezwzględnie konsultacji psychiatry. Pomocne mogą być też rozmowy 

z psychologiem, szczególnie ważne u pacjentów wykazujących niską 

samoocenę. Leczeniem bólów kostno-stawowych powinien zająć się 

doświadczony ortopeda i/lub reumatolog. Zaparcia mogą sugerować obecność 

polipów jelita grubego i konieczna jest konsultacja u proktologa i ewentualna 

polipektomia. U osób chorych na akromegalię istnieje ryzyko rozwoju 

nowotworu, konieczna więc może okazać się pomoc onkologa i/lub chirurga 

onkologicznego. Akromegalia, zaliczana do endokrynopatii, jest więc 

niewątpliwie chorobą interdyscyplinarną, wymagającą leczenia nie tylko przez 

endokrynologa, ale również przez wielu innych specjalistów, między którymi 

najważniejsza powinna być współpraca i wspólny cel pomocy choremu. 
 

Leczenie akromegalii 
 

Leczenie chorych na akromegalię ma na celu przywrócenie wartości IGF-1 

do granic norm dla wieku oraz płci. Według wytycznych z 2011 roku w leczeniu 

akromegalii należy kierować się nie tylko normalizacją IGF-1, ale również GH 

[4]. Wytyczne te wyszczególniają cele leczenia akromegalii: 1. normalizacja 

parametrów biochemicznych choroby, 2. kontrola wielkości gruczolaka 

przysadki, 3. redukcja objawów choroby, 4. zapobieganie i ewentualne leczenie 

chorób współtowarzyszących, 5. obniżenie śmiertelności [4]. W leczeniu 

akromegalii stosujemy następujące metody terapeutyczne: 1. leczenie 

operacyjne, 2. radioterapię, 3. leczenie farmakologiczne.  
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Leczenie operacyjne akromegalii 

 

Leczenie operacyjne jest metodą z wyboru w leczeniu akromegalii. Polega 

na usunięciu gruczolaka przysadki z dostępu przez zatokę klinową. Rzadkie są 

zabiegi drogą przezczaszkową (3-5%). Jest ona zarezerwowana dla 

makrogruczolaków uciskających skrzyżowanie nerwów wzrokowych oraz 

wnikających na podstawę mózgu lub sięgających dna komory trzeciej [8]. 

Za kryterium wyleczenia akromegalii przyjmuje się uzyskanie po zabiegu 

operacyjnym prawidłowego stężenia IGF-1 według norm dla wieku oraz płci 

oraz stężenia GH poniżej 1 µg/L w OGTT. Skuteczność leczenia chirurgicznego 

zależy od wielkości gruczolaka, a szczególnie od jego inwazyjności. Duże 

rozmiary guza oraz jego ekspansja pozasiodłowa, a szczególnie naciekanie zatok 

jamistych, są istotnymi czynnikami pogarszającymi wyniki leczenia 

operacyjnego [51, 52]. Ocenia się, że efektywność leczenia operacyjnego 

wynosi ponad 80% w przypadku mikrogruczolaków, a około 50% w przypadku 

makrogruczolaków [53]. Zabieg powinien być wykonywany zawsze 

w ośrodkach referencyjnych przez doświadczonych neurochirurgów [54]. 

Freda i wsp. szacują, że w rękach doświadczonego neurochirurga skuteczność 

zabiegu może wynosić nawet 85%-90% dla mikrogruczolaków i 65-70% dla 

makrogruczolaków [55]. Badając 115 pacjentów po operacyjnym usunięciu 

gruczolaka przysadki, ocenili częstość nawrotu akromegalii na 61%, przy czym 

53% nawrotów dotyczyło makrogruczolaków [56]. Obecność guza inwazyjnego, 

naciekającego zatokę jamistą, praktycznie przekreśla radykalność zabiegu 

operacyjnego. W przypadku guzów inwazyjnych skuteczność terapii analogami 

somatostatyny jest dużo większa niż zabiegu operacyjnego [56]. Operacja 

neurochirurgiczna w przypadku makrogruczolaków redukuje jednak efekt masy 

guza i zmniejsza pole napromieniowania, poprawiając w ten sposób odpowiedź 

na radioterapię. Kolejnym czynnikiem decydującym o efektywności leczenia 

operacyjnego jest stężenie hormonu wzrostu. U pacjentów z początkowym 

stężeniem GH poniżej 10 µg/L skuteczność leczenia ocenia się na 70%, 

przy stężeniu 10-50 µg/L spada ona do 43-55%, zaś przy stężeniu GH 
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przekraczającym 50 µg/L mieści się w przedziale 18-40% [57]. W przypadku 

obniżenia GH poniżej 2-2,5 µg/L nawroty stanowią jedynie 7%. Skutecznie 

wykonany zabieg operacyjny doprowadza również do złagodzenia lub ustąpienia 

powikłań akromegalii. Średni czas przeżycia chorych staje się zbliżony 

do obserwowanego w populacji ogólnej. Śmiertelność okołooperacyjna stanowi 

około 0,1%, a pooperacyjna niedoczynność przysadki, całkowita lub częściowa, 

dotyczy wg statystyk około 10% chorych [56, 58]. W przypadku 

przezczaszkowej operacji guza przysadki mniejsza jest skuteczność zabiegu, 

którą ocenia się na około 25-50% w zależności od doświadczenia ośrodka 

neurochirurgicznego [8]. W ostatnich latach rozwijają się dynamicznie techniki 

endoskopowe [57]. Istotnym zagadnieniem w przygotowaniu chorego 

do operacji jest przed- i okołooperacyjna farmakoterapia. W wielu ośrodkach 

przygotowanie do zabiegu operacyjnego polega na podawaniu analogów 

somatostatyny, szczególnie w przypadku dużych gruczolaków aktywnie 

wydzielających GH. Przedoperacyjna farmakoterapia akromegalii w około 30% 

przypadków prowadzi do zmniejszenia wielkości gruczolaka i tym samym do 

zwiększenia prawdopodobieństwa radykalności zabiegu [59]. Przed zabiegiem 

można również stosować agonistów dopaminy, najczęściej bromokryptynę oraz 

kabergolinę, w celu zmniejszenia rozmiarów gruczolaka przysadki. Agoniści 

receptorów dopaminergicznych normalizują wydzielanie GH u około 20% 

chorych na akromegalię, szczególnie w przypadkach gruczolaków 

wielohormonalnych, wydzielających również prolaktynę [53]. Trzy miesiące po 

zabiegu operacyjnym należy wykonać badanie MR w celu oceny radykalności 

zabiegu operacyjnego. W przypadku przeciwwskazań do operacji 

neurochirurgicznej lub wobec braku zgody pacjenta na leczenie operacyjne 

postępowaniem z wyboru jest farmakoterapia i/lub radioterapia [60].  
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Farmakoterapia 

 

AGONIŚCI DOPAMINY 
Leki o charakterze agonistów receptora D2-dopaminergicznego zostały 

wprowadzone do leczenia akromegalii w połowie lat siedemdziesiątych 

ubiegłego wieku. Najwcześniej stosowanym preparatem z tej grupy była 

bromokryptyna. Podawana w szerokim przedziale dawek od 7,5 mg do 30 mg 

na dobę, w 3-4 dawkach, obniża stężenie GH w 20% przypadków oraz 

normalizuje stężenie IGF-1 u 10% chorych [53, 61]. Zmniejszenie rozmiarów 

guza poniżej 50% jego pierwotnej wielkości uzyskano u około 15% leczonych 

[59]. Poprawa stanu klinicznego chorych w przypadku stosowania leków 

z tej grupy ma z reguły charakter przejściowy i po przerwaniu leczenia 

obserwowano powrót objawów akromegalii. Najlepsze efekty leczenia 

odnotowano w przypadku zastosowania dłużej działających agonistów 

dopaminy, takich jak kabergolina czy kwinagolid. Szczególnie często stosowana 

jest kabergolina ze względu na największe powinowactwo do receptora D2 

i najdłuższy okres biologicznego półtrwania (65 godzin) oraz najlepszą 

tolerancję leku [62]. Zaletą farmakoterapii przy użyciu agonistów dopaminy są 

niskie koszty leczenia oraz możliwość stosowania doustnego [44]. Leki te 

powodują jednak szereg objawów niepożądanych. Najczęściej są to zaburzenia 

ze strony przewodu pokarmowego, rzadziej bóle i zawroty głowy, niedociśnienie 

ortostatyczne, zaburzenia nastroju, senność, objaw Raynauda. Opisano również 

wystąpienie choroby zastawkowej serca u chorych z chorobą Parkinsona, 

przyjmujących kabergolinę [63]. Istnieją liczne doniesienia na temat 

skuteczności farmakoterapii z równoczesnym stosowaniem agonistów dopaminy 

i analogów somatostatyny [56].  

 

ANALOGI SOMATOSTATYNY 

Natywna somatostatyna nie jest stosowana w leczeniu akromegalii 

z powodu bardzo krótkiego okresu półtrwania (T1/2=3 minuty). Przełomowym 

momentem w terapii tej choroby stało się wprowadzenie analogów 
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somatostatyny na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Należą 

do nich oktreotyd (Dphe-cys-phe-Dtrp-lys-thr-cys-thr-ol) i lanreotyd (Dnal-cys-

tyr-Dtrp-lys-val-cys-thr). Okres półtrwania oktreotydu wynosi 45 minut 

po podaniu dożylnym oraz 113 minut po podaniu podskórnym. Oktreotyd ma 

ponadto około 45 razy silniejsze działanie hamujące na hormon wzrostu 

niż somatostatyna [64]. Zarówno oktreotyd, jak i lanreotyd wywierają swe 

działanie głównie przez receptory typu 2 i 5, wykazując około 10-krotnie 

większe powinowactwo do typu ssrt 2 w porównaniu z powinowactwem 

do  sstr 5 [64, 65]. Freda i wsp. nadmieniają, że oktreotyd jest jedynym 

analogiem somatostatyny, dopuszczonym do stosowania w Stanach 

Zjednoczonych, podczas gdy lanreotyd obok oktreotydu są podawane w Europie 

[56]. Pierwszym preparatem był oktreotyd do iniekcji podskórnych. Spadek 

stężenia GH obserwuje się pomiędzy drugą a szóstą godziną po podskórnym 

podaniu tej formy leku w dawce 100-200 µg trzy razy dziennie [66]. Podskórna 

forma oktreotydu jest stosowana często w teście weryfikującym reakcję danego 

chorego na leczenie analogami somatostatyny. Oktreotyd jest najczęściej 

stosowany w formie LAR o przedłużonym działaniu [67, 68]. Substancja czynna 

jest tu zamknięta w specjalnych mikrosferach, które ulegają biodegradacji 

i stopniowo w ciągu około 30 dni uwalniają lek. Zalecana początkowa dawka 

oktreotydu to 20 mg z możliwością zmniejszenia do 10 mg lub zwiększenia 

do 30-40 mg domięśniowo raz w miesiącu [70]. Lanreotyd jest także dostępny 

w formie o przedłużonym działaniu. Lek ten podaje się podskórnie w odstępach 

14-dniowych. Dostępny jest również lanreotyd autogel w dawce 60, 90 lub 

120 mg do podawania w głębokiej podskórnej iniekcji co 4-6 tygodni [56]. 

U około 64%-74% leczonych dochodzi do poprawy stanu klinicznego 

z ustąpieniem uporczywych bólów głowy i stawów, zmniejszeniem obrzęków, 

redukcją potliwości oraz ogólną poprawą samopoczucia. Następuje spadek 

stężenia GH (50-80%) i IGF-1 (45-70%), a u 40-50% chorych odnotowuje się 

normalizację stężeń zarówno GH jak i IGF 1 [56]. Calao i wsp. obserwowali 

podobnie korzystne efekty zarówno w grupie chorych, u których zastosowano 

farmakoterapię jako leczenie pierwszego rzutu, jak i w grupie pacjentów 
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leczonych analogami somatostatyny po niedoszczętnym zabiegu operacyjnym 

[71]. Ta sama grupa autorów stwierdziła u około 40% leczonych analogami 

somatostatyny różnego stopnia zmniejszenie wielkości gruczolaka, a redukcja 

wymiarów guza była znacznie większa u chorych, u których terapię 

sandostatyną włączono de novo. Sugeruje się, że u podłoża tego zjawiska leży 

fakt, że operacja inicjuje procesy włóknienia guza i tym samym niszczenie 

receptorów somatostatynowych [72]. Część autorów podkreśla jednak, że 

powyższe dane są zawyżone, ponieważ leczenie analogami somatostatyny było 

wdrażane głównie u osób wyselekcjonowanych, wrażliwych na działanie leków 

w oparciu o początkowo wykonywany test z podskórną sandostatyną. W Stanach 

Zjednoczonych podaje się oktreotyd podskórnie przez 2 tygodnie przed 

wdrożeniem oktreotydu LAR celem oceny odpowiedzi pacjenta na leczenie 

i obserwacji ewentualnych objawów niepożądanych [44]. Freda i wsp. 

podsumowując kilkanaście prac dotyczących wpływu terapii analogami 

somatostatyny na wielkość guza stwierdzili, że ogólnie u 30% leczonych 

następuje redukcja wielkości gruczolaka somatotropowego, łącznie 

u  108 chorych z analizowanych 361. Zmniejszenie guza zawiera się 

w  przedziale 20-50% jego wielkości początkowej, a największa redukcja była 

obserwowana wśród chorych leczonych oktreotydem [56]. Logicznym wydaje 

się fakt, że powyższe statystyki wyglądałyby zupełnie inaczej, gdyby wdrażać 

leczenie u wszystkich chorych, a nie tylko u pierwotnie wyselekcjonowanych. 

Należy podkreślić, że zmniejszenie wielkości guza nie zawsze koreluje 

z poprawą biochemiczną. W badaniu Cozzi i wsp. u 35% badanych doszło 

do zmniejszenia wielkości guza mimo braku normalizacji wartości GH oraz 

IGF-1 [73]. Wydaje się, że u podłoża tego zjawiska leży odmienny mechanizm 

receptorowy odpowiedzialny za oba te działania. Zmniejszanie guza wynika 

głównie z wpływu na receptor sstr3, natomiast hamowanie wydzielania GH jest 

konsekwencją pobudzenia receptorów sstr2 i sstr5 [74]. Ocenia się, że około 

20% pacjentów z akromegalią nie reaguje na leczenie analogami somatostatyny. 

Są to chorzy, u których jest niska ekspresja receptorów somatostatynowych sstr2 

oraz sstr5 lub dochodzi do ekspresji innych podtypów receptorów 
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somatostatynowych [75, 76]. Wykazano również korzystny wpływ podawania 

analogów somatostatyny na powikłania akromegalii. Ich stosowanie zmniejsza 

masę lewej komory serca, a także poprawia jej funkcję wyrzutową 

oraz zmniejsza liczbę przedwczesnych pobudzeń komorowych [77]. 

U większości chorych można również zaobserwować zmniejszenie bezdechu 

sennego oraz poprawę profilu lipidowego [78].  

Dyskusyjna pozostaje kwestia farmakologicznego przygotowania 

pacjentów z akromegalią do zabiegu operacyjnego. Większość autorów zaleca 

leczenie analogami somatostatyny, wpływającymi na zmiękczenie guza 

i ułatwiającymi wykonanie operacji [79]. Konsensus Polskiego Towarzystwa 

Endokrynologicznego określa czasokres przygotowania chorych analogami 

somatostatyny do leczenia operacyjnego: w przypadku mikrogruczolaków czas 

leczenia powinien wynosić co najmniej 3 miesiące, w przypadku 

makrogruczolaków co najmniej 6 miesięcy do maksymalnej możliwej redukcji 

stężeń GH i IGF-1 [80]. Analogi somatostatyny są lekami stosunkowo dobrze 

tolerowanymi przez pacjentów. Najczęstsze objawy niepożądane są 

obserwowane ze strony przewodu pokarmowego i mogą manifestować się 

biegunką, nudnościami, bólami w jamie brzusznej. Na początku terapii 

dolegliwości dyspeptyczne występują nawet u 50-60% leczonych, jednak 

w miarę kontynuacji terapii stają się one rzadsze i słabiej wyrażone [56, 58]. 

Dolegliwości gastryczne utrzymują się stale u około 10% leczonych. Niekiedy 

mogą wystąpić objawy miejscowe, takie jak ból, pieczenie, zaczerwienienie 

i obrzęk w miejscu iniekcji [81]. U około 15% pacjentów leczonych analogami 

somatostatyny może rozwinąć się kamica pęcherzyka żółciowego [58]. 

U podłoża tych zaburzeń leży upośledzone obkurczanie się pęcherzyka 

żółciowego, wynikające ze zmniejszonej sekrecji cholecystokininy oraz 

wytworzenie się zespołu złego wchłaniania [82]. Zgodne z obecnymi 

zaleceniami badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej nie jest konieczne przed 

wdrożeniem leczenia analogami somatostatyny, ale powinno być wykonane 

w przypadku planowania długoletniej terapii tą grupą leków.  
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Chociaż znane są przypadki stosowania analogów somatostatyny 

u ciężarnych chorych na akromegalię, nie ma badań jednoznacznie 

wskazujących na bezpieczeństwo stosowania tej grupy leków u kobiet w ciąży 

[59]. Freda i wsp. podają, że u około 10-20% pacjentów z opornością 

na leczenie analogami somatostatyny dodanie agonistów dopaminy może ją 

częściowo wyeliminować. Ocenia się, że takie skojarzone leczenie może 

spowodować normalizację stężenia IGF-1 u około 40% chorych opornych 

na analogi somatostatyny [56]. Badania ostatniego okresu koncentrują się 

na poszukiwaniu takich analogów, które działałyby przez wszystkie podtypy 

receptorów somatostatynowych. Obecnie największe nadzieje są wiązane 

z wprowadzaniem do leczenia analogu somatostatyny SOM230 - pasireotyd, 

który działa przez większość receptorów somatostatynowych. Lek ten ma 25, 5, 

40-krotnie wyższe powinowactwo odpowiednio do podtypów sstr1, sstr3, sstr5 

w porównaniu z oktreotydem. Zarówno w badaniach in vitro jak i in vivo 

SOM230 wykazuje silniejsze obniżenie wydzielania GH niż dotychczas 

stosowane analogi. Wysoka zatem skuteczność SOM230 w zakresie kontroli 

sekrecji GH może sugerować wysoką ekspresję sstr5 w guzie [85]. Połączenie 

analogu somatostatyny z sstr3 powoduje supresję białka p53 i w ten sposób 

indukuje zjawisko apoptozy w komórkach gruczolaka somatotropowego.  

Analogi somatostatyny nie tylko zmniejszają sekrecję hormonu wzrostu, ale 

wpływają także na zmniejszenie wydzielania insuliny, glukagonu, gastryny, 

cholecytokininy, wazoaktywnego peptydu jelitowego (VIP), sekretyny. 

Wywierają także działanie metaboliczne poprzez hamujący efekt na sekrecję 

kwasów żołądkowych i enzymów trzustkowych [84].  

 

PEGVISOMANT 
W ostatnich latach podjęto próby leczenia farmakologicznego akromegalii 

z zastosowaniem antagonisty receptora dla GH - pegvisomantu. Lek ten wiąże 

się z receptorem dla hormonu wzrostu, blokując jego biologiczną aktywność 

oraz hamując wydzielanie IGF-1. W przeciwieństwie do analogów 

somatostatyny i agonistów dopaminy, pegvisomant nie wpływa na syntezę 
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hormonu wzrostu w przysadce, hamuje jedynie działanie GH na obwodzie [85]. 

W przypadku zastosowania pegvisomantu w dawce 40 mg na dobę dochodzi 

do zmniejszenia wydzielania IGF-1 nawet u 90% pacjentów [86]. W trakcie 

leczenia pegvisomantem nie ulega zmianie wydzielanie GH ani wielkość 

gruczolaka. Jednakże ostatnio pojawiły się doniesienia, że pegvisomant może 

powodować powiększenie gruczolaka przysadki u około 5% leczonych 

przypadków akromegalii [87]. Pegvisomant wpływa natomiast pozytywnie na 

gospodarkę węglowodanową, redukując poziomy glikemii oraz wydzielanie 

insuliny [33]. Wydaje się zatem, że terapia omawianym lekiem może być 

szczególnie efektywna u pacjentów z akromegalią i współistniejącą cukrzycą lub 

nietolerancją glukozy [44]. Pegvisomant powoduje również działania 

niepożądane, wśród których odnotowuje się wzrost transaminaz wątrobowych 

[88, 89]. Zaleca się zatem regularną kontrolę markerów wątrobowych w trakcie 

terapii pegvisomantem.  

Perspektywy leczenia akromegalii wydają się być związane ze stosowaniem 

terapii skojarzonej tj. połączenia pegvisomantu z analogami somatostatyny. 

Opisano, że takie połączenie lekowe doprowadziło do normalizacji IGF-1 u 95% 

pacjentów [4]. 

Wydaje się również, że pegvisomant może być lekiem istotnym 

u pacjentów z akromegalią po przebytej niedoszczętnej operacji 

neurochirurgicznej i/lub po radioterapii, szczególnie w przypadkach braku 

reakcji lub złej tolerancji analogów somatostatyny.  

 

RADIOTERAPIA 
Radioterapia stosowana jest jako leczenie uzupełniające w razie 

niepowodzenia leczenia chirurgicznego i/lub farmakologicznego. Jest to metoda 

zalecana czasem przy nieoperacyjnych guzach przysadki. Efekty radioterapii, 

której skuteczność ocenia się na 60-80%, obserwuje się zwykle z kilkuletnim 

opóźnieniem ocenianym na 2-10 lat. Radioterapia powoduje u około 50% 

pacjentów niewydolność wielohormonalną przedniego płata przysadki i czasem 

powikłania w zakresie ośrodkowego układu nerwowego [90]. Ostatnio duże 
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nadzieje związane są z radiochirurgiczną techniką noża gamma - gamma knife 

[91]. Zaletą tej techniki jest możliwość napromieniowania tkanki guza 

jednorazową, zogniskowaną wiązką energii bez naświetlania struktur 

sąsiadujących. W porównaniu z klasyczną radioterapią obserwuje się krótszy 

okres oczekiwania na efekty leczenia. Szacuje się, że u 80-90% leczonych osób 

parametry hormonalne ulegają normalizacji po 3-5 latach od naświetlania. 

Uważa się więc, że to leczenie techniką radiochirurgiczną jest skuteczniejsze niż 

klasyczna radioterapia [44].  

 

Podsumowanie 

Biorąc pod uwagę powyżej prezentowane dane należy szczególnie 

podkreślić wciąż aktualny problem opóźnionego rozpoznania akromegalii 

pomimo tak charakterystycznego obrazu klinicznego oraz dużej dostępności 

badań hormonalnych i obrazowych. Wciąż niedocenianym perspektywicznym 

zagadnieniem jest interdyscyplinarny charakter tej endokrynopatii i konieczność 

integracji lekarzy wielu specjalności w leczeniu takich chorych. Całkowite 

wyleczenie akromegalii dostępnymi metodami jest wciąż wielkim wyzwaniem 

dla współczesnej endokrynologii, a perspektywa zastosowania nowych leków 

i terapii łączonych pozwala mieć nadzieję skuteczniejszego leczenia chorych 

z akromegalią. 
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