
Akromegalia  
a zdrowie
Przewodnik dla osób z akromegalią

Niniejszy przewodnik nie zastępuje porad pracowników opieki zdrowotnej.



Wiedza o tym, co się dzieje, 
jest kluczem do znalezienia  
rozwiązań

Być może początkowo poczułeś ulgę, gdy zdiagnozowano  
u Ciebie akromegalię. Jeśli jednak rozpoznania  
nie poprzedzały żadne znaki ostrzegawcze,  
mogłeś mieć przeciwne odczucia.

Tak czy inaczej informacja, że masz akromegalię, jest ważna ze 
względu na umożliwienie Ci podjęcia leczenia.

W tym przewodniku podsumujemy krótko, czym jest akromegalia, jaki 
może mieć wpływ na organizm i na zdrowie ogólne oraz w jaki sposób 
ta wiedza może pomóc Ci w uzyskaniu wsparcia, gdy go potrzebujesz.

Nie da się zaprzeczyć, że nauczenie się, jak dobrze żyć z akromegalią, 
może być długim procesem. Miejmy nadzieję, że wraz z pozostałymi 
produktami z serii ten przewodnik stanie się pomocną mapą, która 
będzie Cię wspierać w tej drodze. 
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Co to jest akromegalia?
Przypomnienie przyczyn, oznak  
i objawów choroby

Chodzi głównie o hormon wzrostu
Akromegalia jest spowodowana nadmiarem hormonu wzrostu.

HORMONY
Hormony to substancje chemiczne, które działają w organizmie jak 
posłańcy. Po wytworzeniu się w danym obszarze organizmu wędrują 
do innych części ciała i kontrolują pracę komórek oraz narządów.

Hormon wzrostu

AkromegaliaW normie

3



Gdzie znajduje 
się przysadka 
mózgowa?
Przysadka mózgowa wisi 
tuż pod mózgiem, w pobliżu 
tylnej części jamy nosowej.

U niemal wszystkich osób z akromegalią nadmiar hormonu wzrostu 
jest spowodowany przez przerost tkanki w przysadce mózgowej.

Ten przerost tkanki jest zwany gruczolakiem przysadki  
(to rodzaj łagodnego guza, który prowadzi do akromegalii,  
ale nie rozprzestrzenia się na inne części ciała).

AkromegaliaW normie

gruczolak przysadki 
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Jaki wpływ może mieć akromegalia?
Akromegalia może wywoływać oznaki i objawy z dwóch powodów: 

1. Zbyt duża ilość hormonu wzrostu
2. Przerost tkanki w pobliżu mózgu i nerwu wzrokowego  

(który wysyła sygnały z oka do mózgu)

1.  Jak zbyt duża ilość hormonu wzrostu 
wpływa na organizm

Hormon wzrostu przemieszcza się po organizmie i powoduje 
wytwarzanie substancji zwanej IGF-1.

Hormon wzrostu powoduje wytwarzanie IGF-1

IGF-1Hormon wzrostu
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U osób bez akromegalii IGF-1 pomaga we wzroście, wpływając na to, jak organizm 
wykorzystuje i przechowuje białka, węglowodany oraz tłuszcze. Kiedy jest go jednak 
za dużo, może powodować różnego rodzaju zmiany i objawy:

Zwróć uwagę: Objawy akromegalii mogą się bardzo różnić w zależności od osoby – 
przedstawiona tu lista nie jest kompletna.

bóle głowy

chrapanie

bóle stawów

powiększone dłonie,  
np. większy rozmiar pierścionka

zespół cieśni nadgarstka (bolesne 
mrowienie w nadgarstkach i dłoniach)

zmiany w rysach twarzy

pocenie się, tłusta 
skóra i brodawki

zmiany głosu

wyczerpanie i zmęczenie

Co to jest IGF-1?
IGF-1 jest skróconą nazwą hormonu zwanego insulinowym 
czynnikiem wzrostu 1. Jego poziom można określić za 
pomocą badania krwi. Badanie IGF-1 we krwi to kluczowy 
sposób obserwacji akromegalii i odpowiedzi na leczenie. 
Podczas gdy poziom hormonu wzrostu naturalnie wzrasta 
i spada w ciągu dnia (w odpowiedzi na spożyte jedzenie 
i napoje), IGF-1 pozostaje względnie stały przez całą dobę.
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2.  Co powoduje przerost tkanki gruczolaka 
przysadki mózgowej

Ponieważ przysadka mózgowa znajduje się tuż pod mózgiem i obok 
nerwu wzrokowego, gruczolak przysadki może powodować:

Bóle głowy

 �Miewają różną intensywność oraz czas trwania i mogą być 
znacznie silniejsze niż zwykłe bóle głowy.

Utrata wzroku

 �Masa gruczolaka przysadki mózgowej może czasami rosnąć 
w okolicy nerwu łączącego oczy z mózgiem, powodując utratę 
wzroku, która może być odwracalna pod wpływem leczenia.

Zmiany w normalnym poziomie innych hormonów

 �Oprócz produkcji hormonu wzrostu przysadka mózgowa jest 
również potrzebna do utrzymania odpowiedniego poziomu 
innych hormonów w organizmie.
 �  Biorą one udział m.in. we wspieraniu tarczycy (a także tempa 
metabolizmu), popędu płciowego i płodności. 
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Jak długo może trwać akromegalia?
Mimo że u dużej części osób z akromegalią można 
uzyskać stabilną kontrolę gruczolaka przysadki dzięki 
leczeniu, chorobę tę uważa się za trwającą przez  
całe życie.

Dzieje się tak dlatego, że nawet po skutecznym 
wyleczeniu gruczolak przysadki może czasami odrastać 
– w związku z tym pacjentowi będą prawdopodobnie 
zalecane okresowe badania kontrolne do końca życia.

Zwróć uwagę: Pogodzenie się z długoterminowym 
charakterem akromegalii, jej leczeniem i wpływem na 
życie może być trudne. Jeśli masz jakiekolwiek obawy 
co do tego, czy sobie poradzisz, powiedz o tym 
pracownikom opieki zdrowotnej. Mogą oni skierować 
Cię do psychologa lub psychologa klinicznego, 
który będzie z Tobą pracować, aby omówić Twoje 
wątpliwości i pomóc Ci je rozwiać.
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Przegląd badań kontrolnych
Zestawienie szeregu różnych regularnych i okresowych 
badań kontrolnych, które mogą być potrzebne,  
by pomóc Ci poradzić sobie z akromegalią i wszelkimi 
związanymi z nią chorobami, które mogą z jej  
powodu wystąpić – bardziej szczegółowe  
informacje na temat każdego z nich znajdziesz  
w dalszej części przewodnika.

Kontrola snu
 �Kwestionariusz dotyczący występowania 
jakiejkolwiek senności w ciągu dnia lub poddanie 
się całonocnemu badaniu snu: podczas diagnozy 
lub przed zabiegiem chirurgicznym (jeśli pracownicy 
opieki zdrowotnej uważają, że u pacjenta może 
występować bezdech senny (patrz strona 31)

 

Badania krwi
 �Poziom IGF-1: podczas diagnozy,  
w trakcie leczenia i okresowo po jego zakończeniu
 �Poziom glukozy: badanie krwi na obecność glukozy 
co 6 miesięcy, jeżeli stężenie IGF-1 utrzymuje się  
powyżej normy, pacjent objęty jest leczeniem 
akromegalii lub ma cukrzycę (patrz strona 11)
 �Popęd płciowy/płodność/hormony tarczycy: co 
roku (patrz strona 29)
 �Kortyzol: może być konieczne wykonanie 
badania krwi rano, w godzinach 8:00-9:00, 
jeżeli pracownicy opieki zdrowotnej uważają, że 
u pacjenta może występować niedobór hormonu 
stymulującego kortyzol (patrz strona 29)
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Ważna wskazówka: Reakcja Twojego organizmu na 
akromegalię będzie tak wyjątkowa jak Ty sam – nawet jeśli 
coś zostało tu wymienione, nie oznacza to jeszcze, że będzie 
miało wpływ na Ciebie. Porozmawiaj z zespołem opieki 
zdrowotnej o tym, jakie schorzenia mogą Cię dotyczyć oraz 
jakie sposoby postępowania będą dla Ciebie odpowiednie.

 

Badania obrazowe
 �MRI/TK: przy diagnozie, po  
operacji i w razie potrzeby okresowo 
w celu kontroli gruczolaka przysadki
 �DEXA w celu sprawdzenia gęstości 
mineralnej kości: co 2 lata  
(patrz strona 17)
 �Coroczne RTG klatki piersiowej/
kręgosłupa, zwłaszcza w przypadku 
spadku gęstości mineralnej kości  
(patrz strona 17)

 

Echo (echokardiogram)  
+ EKG (elektrokardiogram) – 
kontrola stanu zdrowia serca

 �Przy diagnozie (patrz strona 23)
 �Każdego roku, jeśli nie jest w normie

Kontrola jakości życia
 �Kwestionariusz AcroQoL:  
co roku (patrz strona 27)

Badanie jelita grubego
 �Kolonoskopia: 
co 3-10 lat (patrz strona 19)

 

Kontrola ciśnienia krwi
 �Przy diagnozie (patrz strona 23)
 �Co 6 miesięcy
 �W przypadku zmiany leków 
przeciwnadciśnieniowych (leczenie 
wysokiego ciśnienia krwi)

Badanie oczu
 �Kontrola wzroku, jeśli pracownicy 
opieki zdrowotnej uważają, że 
gruczolak przysadki mózgowej 
może mieć na niego wpływ 
(patrz strona 33)
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Jakie są możliwe problemy?
Upośledzona zdolność do efektywnego przetwarzania glukozy 
zawartej w spożywanych pokarmach i napojach, zazwyczaj 
z powodu rozwinięcia przez organizm oporności na działanie 
hormonu (insuliny).

Cukier we krwi i cukrzyca
Monitorowanie sposobu, w jaki  
Twój organizm reaguje na cukier  
i go przetwarza

Jak akromegalia może wpływać  
na zdrowie?
Bardziej szczegółowe spojrzenie na kilka głównych 
sposobów, w jakie akromegalia może wpływać na Twoje 
ciało i zdrowie ogólne, jak często się to dzieje, na jakie 
oznaki i objawy zwracać uwagę i co można z tym zrobić.
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Jak często występują te problemy?
Na każde 10 osób, u których zdiagnozowano akromegalię, 
3-5 z nich będzie również miało insulinooporność na poziomie 
prowadzącym do cukrzycy.

Co to jest insulinooporność?
Insulina jest chemicznym posłańcem, który mówi częściom ciała, aby 
wchłaniały glukozę. Jeżeli masz insulinooporność, Twój organizm 
nie słucha insuliny wystarczająco dobrze i dlatego pewna ilość 
glukozy pozostaje we krwi. Stale podwyższony poziom glukozy we 
krwi może prowadzić do innych zaburzeń zdrowotnych, takich jak 
wysokie ciśnienie krwi i problemy z sercem (patrz strona 23).

Jak działa insulina?

Glukoza
we krwi Glukoza może dostać się 

do komórki

Komórki w Twoim organizmie

Insulina
Receptor
insuliny

Kanał 
glukozy

Insulina 
odblokowuje 
kanał glukozy

OtwarteZamknięte
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Dlaczego może się tak zdarzyć?
Za insulinooporność może być odpowiedzialny nadmiar hormonu 
wzrostu. Ponadto niektóre metody leczenia akromegalii wpływają na 
sposób, w jaki organizm przetwarza cukier – albo korzystnie, albo 
prowadząc do insulinooporności i cukrzycy.

Jakie są objawy?
Możesz nie odczuwać żadnych objawów, ale do powszechnych 
oznak zbyt dużej ilości glukozy we krwi (hiperglikemii) należą:

 �zwiększone pragnienie
 � suchość w ustach
 �  konieczność częstego 
oddawania moczu
 �  uczucie zmęczenia
 �  niewyraźne widzenie
 �  niezamierzona utrata wagi

 �  nawracające infekcje  
(takie jak pleśniawki, 
zapalenie pęcherza 
moczowego i infekcje skóry)
 �  ból brzucha
 �  uczucie lub bycie chorym
 �  oddech o owocowym zapachu
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Jak się to monitoruje?
Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia u Ciebie insulinooporności 
i cukrzycy lub masz objawy hiperglikemii, będziesz regularnie 
badać krew (mniej więcej co 6 miesięcy). Mogą to być testy 
stężenia glukozy we krwi na czczo (w tym przypadku należy nie jeść 
i nie pić słodzonych napojów przez 8-10 godzin przed badaniem) 
lub HbA1c – markera we krwi, który pokazuje, czy poziom glukozy 
utrzymywał się na wysokim poziomie przez dłuższy czas.

Co można z tym zrobić?
Istnieje kilka sposobów leczenia insulinooporności i cukrzycy, 
a samo leczenie akromegalii również może odgrywać w tym rolę. 
Pracownicy opieki zdrowotnej omówią z Tobą tę kwestię oraz 
zaproponują najlepsze podejście, jakie można w danej sytuacji 
zastosować.
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Zmiany w organizmie
Ocena, w jaki sposób Twój organizm  
mógł się zmienić i czy te zmiany są  
długotrwałe, czy przejściowe.

Jakie są możliwe problemy?
Akromegalia może powodować zmianę kształtu ciała, szczególnie 
w okolicach dłoni, stóp, nosa, kości policzkowych, czoła i ust. Twoja 
skóra może się również mocniej pocić (zwłaszcza w nocy), być tłusta 
i zgrubiała, często mogą także pojawiać się na niej brodawki. Może 
też wystąpić choroba Raynauda, która powoduje, że palce u rąk 
i nóg, uszy, nos, wargi i/lub sutki są bolesne, zdrętwiałe lub trudno 
nimi poruszać, gdy jest zimno bądź odczuwasz niepokój.

Jak często występują zmiany w organizmie?
Zmiany w organizmie i obrzęki są w przypadku akromegalii 
powszechne, zwłaszcza jeżeli ten stan pozostawał niewykryty przez 
kilka lat. U prawie 7 na 10 osób z akromegalią występują zmiany 
skórne, a jedna trzecia ma chorobę Raynauda.

Dlaczego tak się dzieje?
Nadmiar hormonu wzrostu we krwi może z czasem wpływać na 
tkanki w całym organizmie, powodując ich nieprawidłowy wzrost. 
Często zaczyna się to od obrzęku tkanek miękkich w dłoniach 
i stopach.
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Jakie są objawy?
Ponieważ zmiany są stopniowe, możesz ich nie zauważyć. Obrzęk 
tkanek miękkich w organizmie może wpływać na sposób, w jaki 
używasz swoich stawów (patrz strona 17).

Jak się to monitoruje?
Pacjent może być co jakiś czas proszony o wypełnienie 
kwestionariusza jakości życia specyficznego dla akromegalii, 
czasami określanego jako AcroQoL, w którym zadawane są pytania 
dotyczące m.in. kształtu ciała i obrzęków.

Co można z tym zrobić?
Podczas leczenia akromegalii obrzęk tkanek miękkich może 
się zmniejszyć – doprowadzenie poziomu IGF-1 do zakresu 
normalnego dla Twojego wieku i płci daje Ci najlepszą szansę na 
osiągnięcie tego celu. Ważne, aby pamiętać, że niektóre zmiany 
w organizmie bywają trwalsze, zwłaszcza jeśli występują u Ciebie 
od dłuższego czasu.

Zmiany w Twoim organizmie mogą wpłynąć na to, jak 
się czujesz, a szczególnie trudno się z nimi pogodzić, 
jeśli są trwałe. Praktyczne wskazówki i wsparcie 
znajdziesz w przewodniku Obraz siebie – kolejnej 
broszurce z serii.

Obraz siebie
Przewodnik dla osób z akromegalią

Niniejszy przewodnik nie zastępuje porady pracowników opieki zdrowotnej.
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Kości i stawy
Dbanie o zdrowie oraz funkcjonowanie  
kości i stawów

Jakie są możliwe problemy?
Twoje kości i stawy mogą rosnąć i zmieniać swój skład w sposób, 
który czyni je bardziej podatnymi na ból lub złamania. Jeżeli się 
tak dzieje, często dotyczy to szczęki, palców, kręgosłupa, żeber, 
nóg i/lub rąk. Ponadto mogą zostać zaburzone sygnały nerwowe 
przesyłane do i z kończyn.

Jak często występują problemy  
z kośćmi i stawami?
Wśród każdych 10 osób z akromegalią:

 �ok. 3-7 doświadcza bólu stawów i/lub mięśni
 �  4-5 ma bóle pleców
 �  6 ma złamania górnej części pleców
 �  2-8 cierpi na zespół cieśni nadgarstka (bolesne mrowienie 
w nadgarstkach i dłoniach)
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Dlaczego może się tak zdarzyć?
Akromegalia i niedoczynność przysadki mózgowej (niedostateczna 
produkcja niektórych hormonów wytwarzanych przez przysadkę 
mózgową) mogą powodować zmiany w składzie kości, czyniąc 
 je bardziej kruchymi. Zwiększony poziom hormonu wzrostu  
i IGF-1 przyczynia się do obrzęku wokół stawów i nerwów,  
co może prowadzić do bólu stawów i zespołu cieśni nadgarstka.

Jakie są objawy?
Możesz zauważyć zmiany w kształcie swojego ciała lub 
doświadczyć bólu stawów i/lub mięśni, szczególnie w okolicy 
kolan, barków, dłoni, nadgarstków i/lub bioder. Jeżeli nerwy są 
uszkodzone, możesz odczuwać mrowienie lub ból w kończynach.

Jak się to monitoruje?
Można zastosować metody obrazowania kości, zwykle RTG. 
Są to badania pojedynczej części ciała i/lub skanowanie DEXA 
w celu zmierzenia gęstości mineralnej kości na większym obszarze. 
Prawdopodobnie te badania kontrolne będą wykonywane podczas 
diagnozy i mniej więcej co 1-2 lata, w zależności od poprzednich 
zapisów i tego, czy występuje lub rozwija się niedoczynność 
przysadki oraz czy IGF-1 utrzymuje się na poziomie powyżej 
docelowego.

Co można z tym zrobić?
Objawy zespołu cieśni nadgarstka zwykle zmniejszają się po 
leczeniu i normalizacji poziomu IGF-1. Istnieje kilka metod leczenia 
bólu stawów i mięśni, a także wspierania i ochrony kości – po 
dalsze informacje na ten temat zwróć się do pracowników opieki 
zdrowotnej.
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Zdrowie jelit i okrężnicy
Sprawdzanie oznak  
poważniejszych problemów

Jakie są możliwe problemy?
U pacjenta mogą pojawić się małe narośle w wyściółce jelita 
grubego, zwane polipami jelita grubego lub okrężnicy. Dla 
większości ludzi są one nieszkodliwe i nie ma się czym przejmować. 
U niewielkiej liczby przypadków polipy jelita grubego mogą jednak 
dalej rosnąć i stać się zmianami nowotworowymi, dlatego należy je 
okresowo monitorować.

Normalny
wygląd

Nieprawidłowy 
wygląd

Polipy jelita grubego Duży
gruczolak

Rak 
okrężnicy

Polip 
gruczolakowaty

Możliwa progresja polipa jelita grubego do raka jelita 
grubego
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Jak często występują problemy z jelitami?
Do 5 na 10 osób z akromegalią ma polipy okrężnicy, z których mniej 
niż jedna czwarta stanie się gruczolakiem (tzn. są to polipy, które 
mogą przekształcić się w raka, patrz ilustracja na poprzedniej 
stronie). W porównaniu z osobami bez akromegalii możesz mieć 
2-3-krotnie zwiększone szanse na rozwój raka jelita grubego. 
Ryzyko, że wynikną z tego poważne problemy, jest jednak takie 
samo jak w populacji ogólnej – być może dlatego, że będziesz 
regularnie monitorowany.

Dlaczego może się tak zdarzyć?
Nie wiadomo tego na pewno, ale może się okazać, że wyższy niż 
normalny poziom hormonu wzrostu zwiększa prawdopodobieństwo 
rozwoju polipów okrężnicy.
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Jakie są objawy?
Polipy jelita grubego często nie powodują żadnych objawów i są 
wykrywane dopiero podczas monitorowania. U niektórych osób 
może wystąpić:

 �  niewielka ilość śluzu w stolcu
 �  krew w stolcu
 �  biegunka lub zaparcia
 �  ból brzucha lub skurcze

Jak się to monitoruje?
Większość osób z akromegalią zostanie skierowana na 
kolonoskopię niezwłocznie po uzyskaniu diagnozy. Jeśli masz 
ponad 40 lat, możesz otrzymać zalecenie jej powtarzania co 
3-10 lat, w zależności od sytuacji osobistej i tego, czy podczas 
poprzednich badań zostały wykryte polipy.
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Na czym polega kolonoskopia?
Jest to procedura wykonywana zazwyczaj w szpitalu, 
w znieczuleniu lub przy użyciu środków przeciwbólowych.  
Długa, wąska i elastyczna rurka wyposażona w światło i kamerę  
jest wprowadzana przez odbyt i przesuwana wzdłuż okrężnicy 
(jelita grubego). Przed badaniem będziesz musiał przejść  
tzw. przygotowanie jelita – proces oczyszczania jelit za pomocą 
specjalnych pokarmów i/lub środków przeczyszczających.

Co można z tym zrobić?
Czasami zaleca się usunięcie polipów – może to nastąpić poprzez 
ich wypalenie lub wycięcie podczas kolonoskopii albo może zostać 
zaproponowana operacja usunięcia chorej części jelita. Pracownicy 
opieki zdrowotnej omówią z Tobą dostępne opcje i najlepsze 
podejście, jakie należy zastosować.
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Zdrowie serca
Kontrola serca i układu krwionośnego

Jakie są możliwe problemy?
U pacjenta może dojść do powiększenia serca (tzw. przerostu 
mięśnia sercowego), zmiany w jego budowie oraz sposobie, w jaki 
pompuje krew do organizmu, i/lub wystąpić wysokie ciśnienie 
krwi (tzw. nadciśnienie). Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do 
potencjalnie poważnych powikłań, takich jak niewydolność serca, 
dlatego wymagają odpowiedniego monitorowania i leczenia.

Jak często występują problemy z sercem?
Wśród każdych 10 osób z akromegalią 3-6 ma wysokie ciśnienie 
krwi, a u ok. połowy serce nie bije prawidłowo;  
u 3 na 100 pacjentów z akromegalią może wystąpić  
niewydolność serca.

Dlaczego tak się dzieje?
Zazwyczaj przyczyną powiększenia serca jest podniesiony poziom 
hormonu wzrostu we krwi. Wpływa on również na wystąpienie 
insulinooporności (patrz strona 11, aby uzyskać więcej informacji 
na ten temat), która sama w sobie może powodować zatrzymywanie 
zwiększonej ilości soli i wody we krwi, przez co wzrasta jej ciśnienie.
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Jakie są objawy?
Możesz nie mieć objawów albo zacząć odczuwać m.in. brak tchu 
podczas lekkich ćwiczeń lub ból w klatce piersiowej.

Jak się to monitoruje?
Ciśnienie krwi sprawdza się za pomocą mankietu zakładanego na 
ramię, który napełnia się powietrzem, a następnie opróżnia. Może 
to być pojedynczy pomiar, ale konieczne bywa noszenia monitora, 
który powtarza pomiary przez 24 godziny (można w tym czasie 
nadal wykonywać swoje zwykłe czynności). Ciśnienie krwi należy 
mierzyć okresowo i/lub w przypadku zmiany przepisanego leczenia 
przeciwnadciśnieniowego.

Istnieją dwa główne badania dodatkowe w kierunku chorób serca:

 �  Echokardiogram (echo serca)

 ~ Sprawdza kształt i budowę serca
 ~ Wykorzystuje urządzenie ultradźwiękowe i kilka 
samoprzylepnych elektrod, umieszczanych zwykle na klatce 
piersiowej

 �  Elektrokardiogram (ECG lub EKG)

 ~ Sprawdza sposób, w jaki bije Twoje serce
 ~ Wykorzystuje szereg małych, samoprzylepnych elektrod 
przymocowanych zwykle do rąk, nóg i klatki piersiowej

Co można z tym zrobić?
Chociaż niektóre zmiany w budowie serca mogą być trwałe, wiele 
problemów związanych z akromegalią może zmniejszyć się przy 
skutecznym leczeniu i kontroli poziomu IGF-1. Twój lekarz ogólny/
rodzinny, kardiolog i pracownicy opieki zdrowotnej zajmujący się 
akromegalią omówią z Tobą tę kwestię i każde dalsze leczenie, 
którego możesz potrzebować – np. aby pomóc obniżyć  
ciśnienie krwi.
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Układ odpornościowy,  
infekcje i COVID-19
Ochrona przed skutkami zakażenia

Jakie są możliwe problemy?
Infekcja taka jak COVID-19 może zwiększyć ryzyko poważniejszych 
komplikacji i konsekwencji zdrowotnych. Istnieją również pewne 
metody leczenia akromegalii kolidujące z leczeniem COVID-19, 
którego pacjent może potrzebować.

Jak często występują powikłania infekcji?
Powikłania infekcji COVID-19 łączą się z innymi problemami 
zdrowotnymi związanymi z akromegalią. Na każde 10 osób 
z całego świata, u których wystąpią ciężkie powikłania w wyniku 
COVID-19, ok. 3 ma wysokie ciśnienie krwi, a np. 3-5 doświadcza 
problemów z sercem.
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Dlaczego tak się dzieje?
Akromegalia może mieć wpływ na układ odpornościowy 
i powodować stany zapalne. Skutkuje to mniejszą zdolnością 
do zwalczania infekcji, które dostają się do Twojego organizmu. 
Głównymi przyczynami powikłań po infekcjach u osób 
z akromegalią są jednak związane z nią choroby, zwłaszcza 
problemy z sercem, wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca i bezdech 
senny.

Jakie są objawy?
Objawy powikłań po zakażeniu wirusem COVID-19 obejmują silne 
duszności, szybki, płytki oddech, zmęczenie, senność, dezorientację 
lub omdlenia.

Co można z tym zrobić?
Może zostać zalecone podjęcie dodatkowych środków ostrożności 
– takich jak pozostanie w domu lub rozważenie szczepienia, po 
wcześniejszym omówieniu go z pracownikami opieki zdrowotnej 
– które pomogą Ci zabezpieczyć się przed COVID-19. Poza tym 
współpraca z pracownikami opieki zdrowotnej i leczenie wszelkich 
innych chorób zwiększających potencjalnie ryzyko ciężkich skutków 
COVID-19 zminimalizuje zagrożenie, jakie mogą stanowić te 
choroby.
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Zdrowie psychiczne
Wspieranie dobrego samopoczucia 
emocjonalnego

Jakie są możliwe problemy?
Życie z akromegalią i jej objawami, nie mówiąc już o przechodzeniu 
przez wszelkie rodzaje kontroli zdrowia i leczenia wspomniane 
w tym przewodniku, może wydawać się przytłaczające. Wiele osób 
cierpi z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym, takich jak 
depresja, stany lękowe i niska samoocena.

Dlaczego może się tak zdarzyć?
Akromegalia i jej leczenie same w sobie są źródłem znacznego 
obciążenia emocjonalnego; ponadto zmiany w hormonach 
spowodowane przez chorobę i jej leczenie mogą wpływać na 
zdolność myślenia, osobowość i zachowanie.

Jakie są objawy?
Problemy ze zdrowiem psychicznym dotykają każdego w inny 
sposób. Możesz np. czuć się smutny, niespokojny, zmęczony 
bardziej niż zwykle, bezradny lub zły, panikować bądź 
doświadczać myśli o samookaleczeniu.
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Jak się to monitoruje?
Pracownicy opieki zdrowotnej mogą poprosić Cię o wypełnienie 
kwestionariusza w momencie postawienia diagnozy, a następnie 
raz do roku. Kwestionariusz ten, czasem określany jako AcroQoL 
(jakość życia w akromegalii), zawiera pytania dotyczące wpływu 
zarówno fizycznych, jak i psychologicznych objawów na jakość 
życia w ciągu dnia.

Co można z tym zrobić?
Jeśli czujesz, że odbija się to na Twoim samopoczuciu psychicznym 
w sposób, który Cię przytłacza, ważne jest, aby rozważyć 
profesjonalną pomoc. Twój lekarz ogólny/rodzinny lub którykolwiek 
z pracowników opieki zdrowotnej może skierować Cię na wizytę 
u psychiatry lub psychologa. Pomogą oni ocenić, czy potrzebujesz 
dalszego leczenia psychologicznego, które będzie polegać  
na przyjmowaniu leków i/lub stosowaniu terapii  
poznawczo-behawioralnej lub opartej na rozmowie.

 

  28



Popęd płciowy, metabolizm, 
płodność i ciąża
Obserwowanie i wspieranie równowagi 
hormonalnej

Jakie są możliwe objawy?
Możesz czuć się niewyobrażalnie zmęczony, wrażliwy na zimno lub 
doświadczać przyrostu wagi. Możesz też odczuwać mniejsze niż 
zwykle pożądanie lub zainteresowanie seksem. U kobiet zdarza się, 
że miesiączki zanikają lub występują nieregularnie. Jeżeli starasz się 
o dziecko, możesz mieć trudności z poczęciem.

Jak często występują problemy z poziomem 
hormonów?
U ok. połowy osób z akromegalią poziom hormonów płciowych 
i sterujących płodnością może utrzymywać się poniżej normy 
(tzw. hipogonadyzm); u niektórych występuje niższy niż normalny 
poziom hormonów związanych z metabolizmem – stymulujących 
tarczycę i kortyzol (określanych odpowiednio jako niedoczynność 
tarczycy i niedoczynność nadnerczy) – lub niedobór wszystkich tych 
hormonów (określany jako panhipopituitaryzm).
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Dlaczego może się tak zdarzyć?
Wiele hormonów wpływających na metabolizm, seks i płodność jest 
wytwarzanych przez przysadkę mózgową. Ich obniżony poziom 
może być wynikiem:

 �ucisku gruczolaka przysadki mózgowej na otaczającą zdrową 
tkankę
 �  nadmiaru prolaktyny – hormonu produkowanego przez 
gruczolaka przysadki mózgowej 
 �  stosowanej w celu usunięcia gruczolaka radioterapii, która może 
uszkodzić zdrowe tkanki

Jak się to monitoruje?
Na ogół stan ten podlega kontroli przez zespół endokrynologiczny 
i/lub ginekologa. Może być konieczne wykonywanie okresowych 
badań krwi w celu oceny poziomu różnych hormonów 
w organizmie.

Co można z tym zrobić?
Wpływ gruczolaka na produkcję hormonów może ustąpić po 
leczeniu. W razie potrzeby stosuje się zamienniki każdego 
z hormonów. Często występują one w różnych postaciach, takich jak 
tabletki lub żele.
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Sen i bezdech senny
Upewnij się, że Twój sen jest dla Ciebie 
efektywny.

Jakie są możliwe problemy?
Chrapanie i bezdech senny – stan, w którym oddech zatrzymuje 
się na chwilę podczas snu, co powoduje wybudzanie się kilka razy 
na godzinę w ciągu nocy (nawet jeżeli tego nie zauważasz). Może 
to wpływać na serce oraz układ krwionośny, prowadząc do wielu 
możliwych problemów i zaburzeń pracy serca.

Jak często występuje bezdech senny?
Nawet 8 na 10 osób, u których zdiagnozowano akromegalię, cierpi 
również na bezdech senny.

Dlaczego tak się dzieje?
Zwiększony poziom hormonu wzrostu i IGF-1 może powodować 
obrzęk języka i tkanek miękkich wokół tylnej części gardła, które 
następnie zapadają się podczas snu. W niektórych przypadkach 
wywołuje to nieszkodliwe chrapanie, ale czasem prowadzi do 
poważniejszego schorzenia, jakim jest bezdech senny.
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Jakie są objawy?
Ty lub Twój partner/Twoja partnerka możecie w nocy zwrócić 
uwagę na częste przebudzenia, podczas których wyglądasz, jakbyś 
się dusił(a) lub łapał(a) oddech. Możesz również czuć nadmierną 
senność w ciągu dnia z powodu niewystarczającej jakości snu.

Jak się to monitoruje?
Podczas diagnozy pracownicy opieki zdrowotnej mogą zadawać 
pytania dotyczące Twojego snu i poprosić Cię o wypełnienie 
kwestionariusza na ten temat. Jeśli uznają, że możesz cierpieć na 
bezdech senny, mogą poprosić Cię o wykonanie badania snu, 
czyli polisomnografii, podczas której zostaniesz na noc w szpitalu 
i monitorowanych będzie wiele aspektów Twojego snu i oddychania.

Co można z tym zrobić?
Bezdech senny, podobnie jak wiele innych schorzeń powszechnie 
związanych z akromegalią, na ogół ustępuje wraz z jej leczeniem 
i normalizacją poziomu IGF-1. Może jednak utrzymywać się 
pomimo skutecznej terapii akromegalii i być leczony za pomocą 
specjalnie dopasowanej maski, która wdmuchuje ciągły strumień 
powietrza przez nos i gardło podczas snu.
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Wzrok
Monitorowanie ucisku gruczolaka 
przysadki mózgowej na nerw  
wzrokowy

Jakie są możliwe problemy?
Zmiany w widzeniu, które mogą potencjalnie prowadzić do trwałej 
utraty wzroku, jeżeli nie są leczone.

Dlaczego może się tak zdarzyć?
Gruczolak przysadki mózgowej może czasami naciskać na nerw 
wzrokowy, wpływając na jego zdolność do wysyłania sygnałów 
z oczu do mózgu.

Pamiętaj: Nawet jeśli coś zostało tu wymienione, nie 
oznacza to jeszcze, że będzie miało wpływ na Ciebie. 
Porozmawiaj z zespołem opieki zdrowotnej o tym, jakie 
schorzenia mogą Cię dotyczyć oraz jakie sposoby 
postępowania będą dla Ciebie odpowiednie.
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Jakie są objawy?
Początkowo najczęściej zaburzone jest widzenie  
środkowo-peryferyjne. Z czasem może dojść do utraty większej 
części zewnętrznego widzenia peryferyjnego.

   

Może to u Ciebie powodować problemy z chodzeniem w ciemności, 
potykanie się lub widzenie „zasłony” lub „pajęczyny” po bokach 
od Twojej linii wzroku. Niektórzy ludzie nie zauważają w swoim 
wzroku żadnych zmian i są one rozpoznawane dopiero po 
przeprowadzeniu badań.

Jak się to monitoruje?
Obserwacja pola widzenia (tego, jak dużo widzisz) i ostrości 
widzenia (jak wyraźnie widzisz) za pomocą regularnych badań 
oczu wykonywanych przez optometrystę lub okulistę.

Co można z tym zrobić?
Leczenie akromegalii, mające na celu usunięcie lub zmniejszenie 
rozmiaru gruczolaka przysadki, może pomóc odzyskać wzrok, 
jeżeli go straciłeś. Wyniki badania oczu pozwalają określić postępy 
leczenia, a także stwierdzić ewentualny odrost gruczolaka. 

Normalne 
widzenie

Osłabione widzenie 
środkowo-peryferyjne

Osłabione zewnętrzne 
widzenie peryferyjne
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Seria poradników i narzędzi wsparcia 
zaprojektowanych, aby pomóc Ci zapanować 
nad swoim życiem i cieszyć się nim mimo 
akromegalii, została stworzona we współpracy 
z międzynarodowym panelem osób cierpiących 
na akromegalię, grup wsparcia dla chorych na 
akromegalię oraz psychologów zdrowia.

Powiązane tytuły obejmują:

 �Przewodnik po leczeniu
 �  Obraz siebie
 �  Dobre samopoczucie
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