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Wykorzystanie Internetu we wczesnym rozpoznawaniu  
akromegalii

Using Internet in early diagnosis of acromegaly
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Akromegalia jest rzadką chorobą powodującą widoczne deformacje sylwetki i zmiany wyglądu chorych, ale 
także wiąże się z licznymi następstwami medycznymi i powikłaniami metabolicznymi, stanowiąc przyczynę istotnego skróce-
nia życia chorych. Związane jest to często z pozornie bezobjawowym przebiegiem choroby w pierwszych jej latach. Celem 
skrócenia tego okresu stosuje się różne metody związane z edukacją lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy innych specjalno-
ści niż endokrynologia czy propagowaniem znajomości objawów choroby wśród osób z różnymi dolegliwościami. Od ponad 
2 lat dostępna jest witryna internetowa www.akromegalia.pl, gdzie zarówno lekarze, jak i potencjalni chorzy na akromegalię 
mogą próbować zweryfikować swoje podejrzenia choroby, jak też pogłębić wiedzę na temat akromegalii.
Słowa kluczowe: diagnostyka, akromegalia, internet, terapia.

Acromegaly is a rare disease resulting in visible body deformities and facial changes in patients, and is accompa-
nied by numerous comorbidities and metabolic complications. They are the cause of shorter life expectancy of acromegalic pa-
tients. This is due to the asymptomatic course of the disease in its onset. In order to make shorter the time until the diagnosis, 
different educational methods of GP doctors and other specialists are applied. The signs and symptoms of the disease are pre-
sented to potential patients suffering from acromegaly. The website www.akromegalia.pl has been available for two years and 
both physicians and patients can verify their suspicions and get more knowledge on the disease.
Key words: diagnostics, acromegaly, the Internet, therapy.

Streszczenie

Summary

Wstęp
Akromegalia jest rzadką chorobą spowodowaną zwięk-

szonym wydzielaniem hormonu wzrostu (GH) i jego ob-
wodowego mediatora, insulinopodobnego czynnika wzro-
stu-I (IGF-I). GH zwykle pochodzi z łagodnego guza – gru-
czolaka przysadki. Niezwykle rzadko przyczyną jest nad-
mierne wydzielanie hormonu uwalniającego hormon wzro-
stu (GHRH) przez guz płuca, trzustki, mózgowia, wtórnie 
pobudzający przerośniętą przysadkę do wytwarzania GH. 
Wówczas nie stwierdza się guza przysadki [1, 2]. W każ-
dym przypadku objawami choroby są: deformacje szkie-
letu, zmiana sylwetki, powiększenie dłoni, stóp i twarzo-
czaszki, zaburzenia zgryzu i powiększenie narządów we-
wnętrznych. Choroba występuje z równą częstością u obu 
płci, najczęściej rozpoznawana jest w 5–6. dekadzie życia, 
po kilku-, kilkunastu latach postępującego skąpoobjawowe-
go przebiegu [3, 4].

Akromegalia charakteryzuje się zachorowalnością rzę-
du 3–4 nowe przypadki/mln/rok w populacji ogólnej, a czę-
stość występowania to 50–100 przypadków na milion miesz-
kańców [1]. Kliniczne objawy akromegalii wynikają zarów-
no z działania GH i IGF-1 na tkanki, jak i z miejscowego 
wzrastania guza. Konsekwencją hipersekrecji GH i IGF-I, 
oprócz widocznych zmian wyglądu, są zaburzenia metabo-
liczne, takie jak: upośledzona tolerancja węglowodanów, 
cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, dysfunkcja mięśnia serco-
wego oraz zmiany w układzie ruchu. Choroby układu ser-
cowo-naczyniowego i układu oddechowego są najczęstszy-
mi przyczynami zgonów w akromegalii, szacunkowe dane 
przemawiają za tym, że nieleczona akromegalia jest przy-
czyną skrócenia życia około 10 lat [4, 5]. Obecność guza 
przysadki, najczęściej o charakterze makrogruczolaka (wiel-

kość co najmniej 10 mm), może powodować różnego rodza-
ju zaburzenia widzenia, typowe jest jedno- lub obustronne 
zawężenie pola widzenia, bóle głowy, duży guz może po-
wodować wtórne zaburzenia hormonalne w postaci niedo-
czynności tarczycy, niewydolności kory nadnerczy, hipogo-
nadyzmu hipogonadotropowego czy moczówki prostej [6].

Rozpoznanie akromegalii
Rozpoznanie akromegalii opiera się na objawach kli-

nicznych, wynikach badań hormonalnych i obrazowych. 
Obraz kliniczny jest charakterystyczny i nie budzi wąt-
pliwości w większości przypadków chorych, szczególnie 
o długotrwałym przebiegu. W przypadku badań hormo-
nalnych podstawowe znaczenie ma stwierdzenie podwyż-
szonych wartości stężeń GH i IGF-I w surowicy. Wydzie-
lanie GH podlega różnym wpływom, dlatego pojedynczy 
pomiar stężenia GH może być niemiarodajny. Dla rozpo-
znania aktywnej akromegalii kluczowy jest brak zahamo-
wania wydzielania GH w teście doustnego obciążenia glu-
kozą (OGTT) – stężenie GH nie obniża się poniżej 0,4 µg/L 
(ng/mL), oraz stężenie IGF-1 powyżej normy dla płci i wie-
ku [6]. Stwierdzenie stężenia GH < 1,0 µg/L w przypadko-
wym oznaczeniu pozwala na rezygnację z OGTT, podob-
nie u pacjentów z cukrzycą nie stosuje się OGTT, a stężenie 
GH oznacza się kilkakrotnie, co 30 minut przez 2 godziny. 
W przypadku obecności dużego guza – makrogruczolaka  
– niezbędna jest ocena pozostałych osi hormonalnych. 
W badaniach obrazowych podstawą jest uwidocznienie 
gruczolaka przysadki w badaniu tomografii rezonansu ma-
gnetycznego MRI, co pozwala neurochirurgowi zaplanowa-
nie techniki operacyjnej i przewidzenie z dużym prawdo-
podobieństwem skuteczności takiego postępowania [6].
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Nowe możliwości w diagnozowaniu 
akromegalii

Wieloletnie opóźnienie w rozpoznawaniu akromega-
lii powoduje zgłaszanie się chorych do leczenia w stanie 
znacznego zaawansowania choroby, co wiąże się z dużym 
rozmiarem guza, nasileniem objawów klinicznych i powi-
kłań choroby. Z tego względu ważne jest wypracowanie ła-
two dostępnego narzędzia przesiewowego, pozwalającego 
na wcześniejsze rozpoznanie akromegalii.

Jednym z nich jest możliwość komputerowej analizy 
zdjęć pacjenta pod kątem typowych cech dla akromegalii, 
dokonywana za pomocą odpowiedniego oprogramowania. 
Może to prowadzić lekarz pierwszego kontaktu, a następnie 
drogą internetową konsultować się z lekarzami specjalista-
mi. Badacze niemieccy wykazali, że dobrze skonstruowany 
program komputerowy jest w stanie pomóc rozpoznać akro-
megalię na podstawie analizy wykonanych zdjęć. Co wię-
cej, w przypadku łagodnej postaci choroby jest on znacz-
nie skuteczniejszy niż badający chorego lekarze, w tym le-
karze mający na co dzień kontakt z tą grupą chorych. Pro-
gram wymaga walidacji i rozwiązania wątpliwości etycz-
nych związanych z wykonywaniem i udostępnianiem foto-
grafii [7]. W przyszłości analiza zdjęć pacjenta za pomo-
cą odpowiedniego opracowania komputerowego może stać 
się przesiewowym narzędziem w codziennej praktyce każ-
dego lekarza, wymaga to jednak weryfikacji na większej 
grupie chorych oraz dalszego udoskonalenia pod wzglę-
dem technicznym.

Inną możliwością poprawienia „rozpoznawalności” 
choroby są portale internetowe i programy komputerowe 
pozwalające na samodzielną analizę własnych dolegliwo-
ści i objawów przez potencjalnie chorych na akromega-
lię. Przykładem tego może być portal www.akromegalia.pl, 
gdzie osoby podejrzewające chorobę u siebie lub bliskich 
mogą zweryfikować swoje wątpliwości kierując pytania, na 
które odpowiadają specjaliści [8]. Osoby chore na akrome-
galię, leczone lub wyleczone, mogą także zadać szczegó-
łowe pytania i uzyskać odpowiedzi dotyczące możliwości, 
dostępności i skuteczności leczenia, możliwych powikłań, 
a także nowych rozwiązań terapeutycznych.

W piśmiennictwie znajdują się doniesienia przedstawia-
jące możliwości dokonania orientacyjnej weryfikacji swo-
ich objawów sugerujących rozpoznanie akromegalii przez 
potencjalnie chorych. Pytania w kwestionariuszu dotyczą 
zmian rozmiaru obuwia i biżuterii noszonej na palcach rąk 
[9]. Inne mogą brać pod uwagę zmiany wyglądu, najczęst-
sze objawy i powikłania. Na portalu www.akromegalia.pl 
dostępna jest dwuetapowa ankieta umożliwiająca samo-
dzielne przeprowadzenie szacunkowego rozpoznania akro-
megalii. Pytania w pierwszym etapie dotyczą: zmian wy-
glądu twarzoczaszki, rozmiaru obuwia, obrączki, pierścion-
ków, rękawiczek, zmiany głosu, chrypki czy powiększenia 
języka. Pozytywna odpowiedź na te pytania kwalifikuje do 
drugiego etapu, gdzie pytania dotyczą: występowania zabu-
rzeń metabolicznych, cukrzycy, nadciśnienia, hipogonady-
zmu, pocenia się, objawów masy guza, deformacji stawów. 
Potwierdzenie tych objawów nakazuje bezpośredni kontakt 
ze specjalistą endokrynologiem celem uprawdopodobnie-
nia zasadności postawionego wstępnego rozpoznania [8].

Koniecznie trzeba zaznaczyć, że taka samodzielna dia-
gnostyka musi podlegać obiektywnej weryfikacji przez spe-
cjalistę endokrynologa posiadającego duże doświadczenie 
w postępowaniu z chorymi na akromegalię.

Leczenie akromegalii
Celem leczenia akromegalii jest normalizacja wydziela-

nia GH, a tym samym przywrócenie oczekiwanej długości 
życia tych chorych. Służy temu: usunięcie guza, zmniejsze-
nie jego wielkości oraz ograniczenie czynności wydzielni-
czej gruczolaka. Uzyskuje się to przez: postępowanie neu-
rochirurgiczne, farmakologiczne oraz radioterapię. Rady-
kalnym i najbardziej optymalnym sposobem leczenia cho-
rych na akromegalię jest wybiórcze, operacyjne usunięcie 
guza przysadki, w miarę możliwości z dojścia przez zato-
kę klinową, z zachowaniem funkcji pozostałej części przy-
sadki. W związku z faktem, że większość guzów somatotro-
powych to makrogruczolaki z ekspansją pozasiodłową, le-
czenie neurochirurgiczne nie jest w pełni skuteczne w po-
nad połowie przypadków. Wówczas należy zastosować le-
czenie farmakologiczne. Podobnie wskazane jest przedope-
racyjne zastosowanie analogów somatostatyny, gdyż wpły-
wa to na lepszy dostęp przy zabiegu operacyjnym wynikają-
cy z upłynnienia guza, zmniejszenia obrzęku tkanek mięk-
kich, mniejszej skłonności do bezdechu śródsennego, co 
jest ważne w aspekcie intubacji chorego i opieki okołoope-
racyjnej [6, 10, 11].

leczenie analogami somatostatyny w akromegalii prowa-
dzi do uzyskania poprawy klinicznej u większości chorych, po-
zwala to na normalizację wydzielania GH i IGF-1 u 40–60% 
pacjentów oraz zmniejszenie wielkości guza u 20–80%. Obec-
nie dostępne w kraju w leczeniu ambulatoryjnym są dwa 
analogi działające przez 2. i 5. receptor dla somatostatyny: 
oktreotyd i lanreotyd w postaciach o przedłużonym działa-
niu. Są to: Sandostatin LAR w dawkach 10, 20 i 30 mg oraz 
Somatuline Autogel w dawkach 60, 90 i 120 mg, odpowied-
nio podawane co 4 tygodnie. W przypadku lanreotydu w naj-
większej dawce (Somatuline Autogel 120 mg) jest możliwe 
podawanie go nawet co 56 dni. Skuteczność obu analogów 
jest porównywalna, podobnie jak bezpieczeństwo, tolerancja 
i objawy niepożądane (kamica żółciowa, biegunka, wzdęcia) 
[1, 6, 12]. W fazie badań klinicznych jest nowy analog so-
matostatyny – pasyreotyd, o nieznacznie odmiennym punk-
cie uchwytu [13].

Nowoczesną opcją terapeutyczną jest stosowanie ana-
logu receptora GH – pegwisomantu (PEG). Następstwem 
jego działania jest zmniejszenie stężenia IGF-I oraz popra-
wa objawów akromegalii. Jest to bardzo efektywna i dobrze 
tolerowana opcja terapeutyczna prowadząca do normali-
zacji stężenia IGF-1 u 97% chorych. Leczenie nie wpływa 
na wielkość guza przysadki i wydzielanie GH. PEG stosu-
je się u pacjentów z aktywną akromegalią, niewystarcza-
jąco reagujących na inne sposoby leczenia, z uwagi na to, 
że lek ten nie wpływa na rozmiary guza i koszty tej terapii. 
PEG kojarzy się z analogiem somatostatyny, co pozwala na 
zwiększenie skuteczności i obniżenie jej kosztów [14, 15].

U części chorych skuteczne może być leczenie agoni-
stą dopaminy, dotyczy to pacjentów z guzami o charakterze 
mieszanym, wydzielającym obok GH także prolaktynę. Moż-
liwe jest łączne zastosowanie kilku leków o odmiennych me-
chanizmach działania, ale takie postępowanie nie jest rozpo-
wszechnione i możliwe ze względu na koszty [16, 17].

Akromegalia jest chorobą rzadką, zbyt późno rozpo-
znana prowadzi do licznych powikłań i znacznie więk-
szej śmiertelności w stosunku do populacji ogólnej. Z tego 
względu bardzo ważne jest stworzenie zarówno dosko-
nalszych metod diagnostycznych, jak i leczniczych, które 
zwiększą szansę chorego na skuteczne wyleczenie. Jedną 
z takich propozycji jest portal www.akromegalia.pl.
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