
Przegląd przebiegu 
leczenia
Przewodnik dla osób z akromegalią



Możliwe, że będzie też wymagać kilku różnych metod leczenia. 
Dzięki odpowiednim informacjom i wsparciu choroba nie musi jednak 
zawładnąć Twoim życiem2,3.

Zdobycie jak najszerszej wiedzy o każdym etapie leczenia może 
pomóc w jego przejściu. W wielu przypadkach dostępne metody 
terapeutyczne pozwalają skutecznie kontrolować chorobę 
i umożliwiają prowadzenie względnie normalnego życia2,4.

Należy pamiętać, że najodpowiedniejszy dla Ciebie sposób 
postępowania będzie zależał od Twoich indywidualnych potrzeb, 
z uwzględnieniem wielkości i rodzaju gruczolaka przysadki (termin 
używany w odniesieniu do rodzaju łagodnego guza, który powoduje 
akromegalię, ale nie rozprzestrzenia się na inne części ciała)2,5-7.

Podane tu informacje są jedynie orientacyjnym opisem tego, czego 
można się spodziewać. Oczywiście przedyskutuj ze swoim lekarzem, 
co jest dla Ciebie najlepsze.

Cele leczenia 3
Przedstawienie pięciu głównych celów leczenia akromegalii, aby określić, na co 
można wpłynąć i co można osiągnąć za pomocą każdej z terapii.

Krótkie podsumowanie przebiegu leczenia 7
Poznaj standardową drogę wiodącą przez różne sposoby leczenia akromegalii.

Nieco bardziej szczegółowo o leczeniu 
Poznaj każdy z rodzajów leczenia, dowiedz się, co zwykle obejmuje, kto go stosuje 
i jak może wpłynąć na cele terapii, a także jakich typowych działań niepożądanych 
lub powikłań należy być świadomym.

Krok pierwszy: operacja  9

Po operacji: wstępna farmakoterapia 15

Dalsza farmakoterapia (terapia drugiej linii) 24

Alternatywna droga: radioterapia  31

Spis treściRadzenie sobie z akromegalią 
prawdopodobnie pochłonie znaczną 
ilość Twojego czasu, energii fizycznej 
i emocji1,2

Zwróć uwagę: Informacje zawarte w tym dokumencie odnoszą się wyłącznie do 
metod leczenia, które są obecnie zatwierdzone do stosowania w akromegalii.
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1. Postępowanie w przypadku 
gruczolaka przysadki mózgowej2,8-13,19

Wiele z najwyraźniejszych objawów akromegalii – takich 
jak bóle głowy i utrata wzroku – wynika z samej masy 
gruczolaka przysadki. Bywa ona również przyczyną 
niewystarczającej produkcji hormonów przez przysadkę 
(czyli jej niedoczynności). Usunięcie lub zmniejszenie 
rozmiaru guza może przynieść natychmiastową ulgę. 
Niestety zdarza się, że gruczolaki przysadki ponownie 
zwiększają swoją masę po leczeniu. W zależności 
od sytuacji niezbędne mogą być okresowe badania 
obrazowe w celu monitorowania gruczolaka i zapewnienia 
natychmiastowej ponownej terapii, jeśli to konieczne.

2. Utrzymanie prawidłowego funkcjonowania 
przysadki mózgowej2,5,7,11,12,14,37

 �Oprócz produkcji hormonu wzrostu przysadka mózgowa 
pomaga również utrzymać odpowiedni poziom innych hormonów 
w organizmie
 �Odgrywają one rolę m.in. we wspieraniu tarczycy (a więc i tempa 
metabolizmu) oraz płodności
 �Celem leczenia jest utrzymanie lub przywrócenie normalnych 
funkcji przysadki po operacji lub radioterapii
 � Twój lekarz będzie monitorował poziom tych hormonów i w razie 
potrzeby może wprowadzić terapię zastępczą

Cele leczenia
Wiedza na temat celów leczenia może pomóc Ci ustalić, co jest 
dla Ciebie najlepsze, gdy masz do wyboru różne metody terapii. 
Niniejszy przegląd przedstawia pięć podstawowych celów 
dotyczących leczenia i postępowania z akromegalią.

Hormony wytwarzane przez 
przysadkę mózgową7,37 ACTH

Rola w regulacji kortyzolu 
(potocznie zwanego 
hormonem stresu)

PRL  OKSYTOCYNA

Prolaktyna 
i oksytocyna, 
rola związana 
z karmieniem piersią 
i skurczami macicy

ADH

Rola w regulacji 
gospodarki wodnej 
organizmu

LH/ICSH  FSH  

Hormony płodności, rola 
np. w produkcji jajeczek 
i plemników

TSH

Hormon stymulujący tarczycę, 
wpływa na metabolizm

GH

Hormon wzrostu, 
wspomaga wzrost 
i odbudowę w całym 
organizmie

HORMONY  
Hormony to substancje chemiczne, które działają 
w organizmie jak posłańcy. Po wytworzeniu się w danym 
obszarze organizmu (takim jak przysadka mózgowa) 
wędrują do innych części ciała i kontrolują pracę komórek 
oraz narządów5.

Cele leczenia
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5. Minimalizowanie objawów akromegalii 
i czerpanie jak największej satysfakcji z życia9

Skuteczna realizacja innych celów leczenia może pomóc złagodzić 
wiele codziennych objawów akromegalii – proces ten bywa jednak 
stopniowy i musi uwzględniać także wpływ, jaki będą miały na 
Twoje życie leczenie (poddawanie się mu i ewentualne działania 
niepożądane) oraz wizyty u lekarzy specjalistów. Piątym celem 
jest stworzenie planu leczenia i radzenia sobie z akromegalią, 
który będzie dla Ciebie odpowiedni – zarówno z perspektywy 
emocjonalnej, jak i fizycznej2,4.

Cele leczenia
3. Normalizacja poziomu hormonu  
wzrostu/IGF-19

Akromegalia jest spowodowana nadmiarem hormonu wzrostu 
w organizmie

 � Jednym z głównych celów leczenia jest usunięcie nadmiaru 
hormonu wzrostu lub zminimalizowanie jego wpływu na organizm
 �Zwykle jest on mierzony za pomocą badania krwi na obecność 
markera zwanego IGF-1 (insulinopodobny czynnik wzrostu 1)
 � IGF-1 jest wytwarzany w wyniku działania hormonu wzrostu

Hormon wzrostu IGF-1
Hormon wzrostu powoduje 
wytwarzanie IGF-1

 �Przywrócenie normalnego poziomu IGF-1 może pomóc 
w złagodzeniu wielu objawów akromegalii, takich jak nadmierne 
pocenie się, obrzęki rąk i stóp oraz bóle stawów8,13

 �Wyrównanie poziomu IGF-1 ochroni też Twoje ciało przed 
długoterminowymi uszkodzeniami, które może spowodować zbyt 
duża ilość hormonu wzrostu8,13

4. Radzenie sobie z powiązanymi 
schorzeniami oraz ich unikanie8,9

Akromegalia może często prowadzić do dodatkowych 
schorzeń – powszechna u osób zmagających się z tą 
chorobą jest np. cukrzyca, ponad połowa ma zaś 
problemy ze snem. Przeprowadzanie badań na obecność 
innych schorzeń oraz ich unikanie lub odpowiednie 
radzenie sobie z nimi będzie ważną częścią Twojego  
planu leczenia2,11-13.

Hormon wzrostu

AkromegaliaW normie
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Leczenie akromegalii: krótkie 
podsumowanie drogi, którą możesz 
przebyć

Radioterapia konwencjonalna lub 
radiochirurgia stereotaktyczna

1-5 sesji dziennie, trwających 
od 15 minut do 4 godzin, przez 
1-6 tygodni15,32,34

Potraktuj to tylko jako orientacyjny zarys każdej metody leczenia, a nie ich 
porównanie. Pamiętaj też, że zabiegi i ich zalecana kolejność, będą dostosowane 
do Twojej sytuacji, więc mogą się różnić od przedstawionych tutaj2,8,9.

Farmakoterapia 
pierwszej linii

Główne 
rodzaje

Przezklinowe usunięcie 
gruczolaka przysadki 
(to zabieg dla 90% 
przypadków) lub 
kraniotomia

Na czym 
polega

1-2 godziny zabiegu, 
3-5 dni rekonwalescencji 
w szpitalu20

Może także zostać zalecony drugi zabieg chirurgiczny i/lub radioterapia 
wraz z leczeniem farmakologicznym albo rozpoczęcie leczenia 
farmakologicznego przed zabiegiem chirurgicznym lub zamiast niego9,14.

Osoby z akromegalią przechodzą do następnego etapu leczenia, jeśli jego cele 
nadal nie zostały osiągnięte lub działania niepożądane są nieakceptowalne.

Krok 
3

Krok 
4

Dalsza 
farmakoterapia 
(terapia 
drugiej linii)9

Radioterapia93%

Krok 
1

Krok 
2

Operacja9 Wstępna 
farmakoterapia

33%250%2

Leczenie

PAMIĘTAJ 
Jest to orientacyjny przewodnik i może nie odpowiadać 
Twoim osobistym potrzebom lub sytuacji.

Leczenie drugiej linii prowadzą ośrodki 
z Programem Leczenia Akromegalii
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Ogólnie rzecz biorąc, pierwszym krokiem w leczeniu akromegalii 
będzie próba usunięcia lub przynajmniej zmniejszenia gruczolaka 
przysadki. W niektórych przypadkach zaleca się rozpoczęcie 
farmakoterapii jeszcze przed operacją, choć może się to różnić 
w zależności od gruczolaka i preferencji lokalnego zespołu opieki 
zdrowotnej zajmującego się akromegalią8.

Na czym to polega?4,16,17,20

Po pierwsze, zostanie wykonanych kilka badań rezonansem/TK 
w celu sprawdzenia umiejscowienia i wielkości gruczolaka przysadki 
(być może już przeszedłeś te badania w ramach diagnostyki 
akromegalii). Konieczne będzie znieczulenie ogólne. Specjalista 
neurochirurg zazwyczaj uzyskuje dostęp i usuwa gruczolaka 
przysadki przez zatokę klinową (to wypełniona płynem jama 
w czaszce połączona z nosem). Niekiedy trzeba się do niego 
dostać od góry, przez czaszkę, za pomocą procedury znanej 
jako kraniotomia. Operacja zajmuje zazwyczaj 1-2 godziny, 
a rekonwalescencja w szpitalu – 3-5 dni. Jednak dopiero po około 
miesięcznym odpoczynku w domu poczujesz się w pełni sił i będziesz 
w stanie wrócić do normalnego trybu życia. Pamiętaj również, że 
sama procedura i czas rekonwalescencji w przypadku kraniotomii 
mogą trwać nieco dłużej.

Radzenie sobie z operacjami i badaniami 
obrazowymi
Obawy przed badaniami i/lub operacją dotyczą wielu osób.  
Pomocna może okazać się rozmowa z członkiem Twojego zespołu 
opieki zdrowotnej, który poleci dalsze wsparcie, udzieli porady  
i/lub wskaże materiały źródłowe. Przykładowe pytania można znaleźć 
w przewodniku Rozmowa z zespołem opieki zdrowotnej.

W poradniku Dobre samopoczucie możesz też znaleźć wskazówki 
dotyczące stosowania technik relaksacyjnych, oddechowych 
i uważności, które pomogą Ci przejść przez te procedury.

Krok pierwszy: operacja9 Operacja
Początkowe leczenie akromegalii 
zazwyczaj obejmuje chirurgiczne 
usunięcie gruczolaka przez zatokę 
klinową, czyli wypełnioną płynem 
jamę czaszki połączoną z nosem17.

Kto bierze udział w operacji?
Anestezjolog, neurochirurg i ewentualnie 
laryngolog, który pomoże w dostaniu się do 
przysadki przez nos/usta i zatoki17,20. 

Uwaga: Dla niektórych osób ten obraz 
może wydawać się niepokojący. Pamiętaj, 
że jest to przedstawienie najczęściej 
wykonywanej procedury chirurgicznej 
i wcale nie musi mieć zastosowania 
w Twoim przypadku. Twój zespół opieki 
zdrowotnej może objaśnić zalecaną 
operację w bardziej szczegółowy sposób 
i rozwiać wszelkie Twoje wątpliwości.
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Operacja: wpływ na
cele leczenia

1. Postępowanie z gruczolakiem
W większości przypadków operacja może skutecznie 
wyeliminować wiele lub większość objawów spowodowanych 
przez samą masę gruczolaka przysadki, np. umożliwiając 
odzyskanie wzroku w przypadku jego utraty19,20.

2. Utrzymanie funkcji przysadki mózgowej
Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że podczas 
operacji zostanie usunięta zdrowa tkanka przysadki – jej 
funkcjonowanie może wtedy zostać zaburzone. Czasem 
oznacza to konieczność zastosowania hormonalnej terapii 
zastępczej10,11,20.

3. Normalizacja hormonu wzrostu/IGF-1
Powodzenie operacji w zakresie normalizacji poziomu hormonu 
wzrostu lub IGF-1 będzie zależeć od wielkości i umiejscowienia 
Twojego gruczolaka przysadki. Ogólnie rzecz biorąc, prawie 
połowa osób z akromegalią może osiągnąć całkowitą 
normalizację IGF-1 po operacji, przy czym liczba ta wzrasta 
do 90% w przypadku osób ze stosunkowo małym gruczolakiem 
(o średnicy mniejszej niż 1 cm)2,10,11,20,21.

Operacja: wpływ na cele leczenia

4. Radzenie sobie z powiązanymi 
schorzeniami oraz ich unikanie
Udana operacja może pomóc zapobiec skutkom wielu 
schorzeń związanych z akromegalią, wyeliminować je 
lub zmniejszyć – aby to ocenić, konieczne mogą być 
wizyty kontrolne z odpowiednimi członkami Twojego 
zespołu opieki zdrowotnej9,20.

5. Optymalizacja życia codziennego
Po rekonwalescencji następującej bezpośrednio po  
zabiegu może się okazać, że wiele objawów akromegalii 
ustąpiło samoistnie i możliwy jest powrót do w miarę 
normalnego życia (z okresowym monitorowaniem przysadki 
mózgowej i poziomu hormonu wzrostu/IGF-1). Będzie 
to zależne od tego, jak dużą część gruczolaka udało 
się usunąć chirurgom – około 50% pacjentów wymaga 
dalszego leczenia po operacji2,11,20,21.
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1–2 godziny zabiegu

Na czym to polega?20

3–5 dni hospitalizacji; może 
minąć kilka tygodni, zanim 
dojdziesz do pełni sił

Anestezjolog 
Neurochirurg  
Chirurg laryngolog

Kto bierze w tym udział?17,20

Pozytywny wpływ na cele leczenia

Jakie są możliwe powikłania?20

Istnieje kilka potencjalnych powikłań operacji przysadki mózgowej, 
które zostaną z Tobą omówione przez zespół medyczny i chirurgiczny. 
Nie bój się zadawać wielu pytań dotyczących powikłań, sposobów 
ich eliminacji lub radzenia sobie z nimi. Dzięki temu poczujesz się 
przygotowany i będziesz wiedział, czego się spodziewać, jeśli ich 
doświadczysz.

Przez kilka pierwszych dni po zabiegu możesz czuć się ogólnie źle 
i mieć bóle głowy. Złagodzą je leki zapobiegające nudnościom i środki 
przeciwbólowe.

Jedno z głównych powikłań chirurgicznych, których należy być 
świadomym, to ryzyko wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF). 
Zwykle można temu bezpiecznie zaradzić, ale zdarza się, że konieczna 
jest dodatkowa operacja w celu uszczelnienia przecieku.

Innym potencjalnym powikłaniem jest moczówka prosta (diabetes 
insipidus), w której organizm zaczyna produkować nadmiar moczu, 
przy jednoczesnym zwiększonym pragnieniu. Zwykle to stan 
tymczasowy, ale może być też trwały. Leczy się go za pomocą 
zastrzyków, tabletek lub aerozolu do nosa.

Operacja: powikłania

Poproś swojego lekarza prowadzącego 
o więcej informacji na temat operacji 
gruczolaka przysadki i potencjalnych 
powikłań.

Operacja: podsumowanie

Powikłania20

 �Złe samopoczucie i bóle głowy  
w czasie rekonwalescencji
 �Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego:  
potencjalnie możliwy do zatamowania  
wyciek płynu otaczającego mózg
 � Funkcjonowanie przysadki mózgowej może być zaburzone
 �Moczówka prosta: zazwyczaj tymczasowy, uleczalny stan, 
który powoduje nadmierną produkcję moczu

Około 

 50%
pacjentów będzie 

potrzebować dalszego 
leczenia po  
operacji2,11,20 

Może zapobiegać 
wpływowi powiązanych 

schorzeń lub go zmniejszać9

Pozwala kontrolować 
objawy gruczolaka, 

np. wzrok19,20

Pozwala normalizować 
poziom hormonu  

wzrostu/IGF-12,11,21

Objawy akromegalii 
mogą ustąpić2,11,20,21
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Po operacji:
wstępna farmakoterapia
W celu sprawdzenia skuteczności operacji zostaną wykonane 
kolejne badania rezonansem/TK i/lub badania krwi20.

Operacja może okazać się tylko częściowo pomocna w osiągnięciu 
celów leczenia – prawie połowa osób, które przeszły operację, 
będzie musiała rozpocząć po niej leczenie farmakologiczne2,11,20.

Na czym to polega
Wstępne leczenie farmakologiczne może być przyjmowane w formie 
zastrzyków9,24,25. Istnieje jeden rodzaj wstępnej farmakoterapii (terapia 
pierwszej linii) po zabiegu operacyjnym:

Analogi somatostatyny (SSA, znane 
również jako ligandy receptora 
somatostatyny, SRL)2,8,23,24

Zazwyczaj podawane co miesiąc lub trzy razy dziennie 
w formie zastrzyków, działają na gruczolaka przysadki 
mózgowej, powstrzymując go przed produkcją zbyt dużej 
ilości hormonu wzrostu.

Wstępna farmakoterapia

PAMIĘTAJ: 
Jest to orientacyjny przewodnik i może nie odpowiadać 
Twoim osobistym potrzebom lub sytuacji.
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Wstępna farmakoterapia
Wstępna farmakoterapia (SSA) oddziałuje na gruczolaka 
przysadki na różne sposoby, powodując spowolnienie produkcji 
hormonu wzrostu23-25.

Growth 
hormone

Gruczolak przysadki 
produkuje nadmiar 
hormonu wzrostu2

Gruczolak przysadki 
produkuje mniej hormonu 
wzrostu i może się 
zmniejszyć23-25

Przysadka mózgowa: 
przed leczeniem

GHGH

GHGHGH GH

SSA

Przysadka mózgowa 
w trakcie leczenia

Kto bierze w tym udział14

Na ogół lekarz endokrynolog rozpoczyna leczenie 
i doradza w sprawie dostosowania dawek lub 
zmiany leczenia. Niektóre kontrole mogą być 
przeprowadzane przez innych członków zespołu 
opieki zdrowotnej, takich jak wyspecjalizowane 
pielęgniarki endokrynologiczne.

Wstępna farmakoterapia:  
wpływ na cele leczenia

1. Postępowanie z gruczolakiem
SSA może pomóc w zmniejszeniu gruczolaka2,23-25.

2. Utrzymanie funkcji przysadki 
mózgowej
Sporadycznie SSA wpływają na normalną produkcję 
niektórych hormonów przysadki, np. oddziałując na 
metabolizm. Hormony te mogą wymagać monitorowania 
i uzupełnienia. Zaburzoną wcześniej płodność u kobiet 
przyjmujących SSA da się potencjalnie przywrócić23-25.

Hormon wzrostu
3. Normalizacja hormonu wzrostu/
IGF-1
Ten rodzaj leczenia może przywrócić normalny poziom 
hormonu wzrostu i IGF-1, choć ich skuteczność może się 
różnić w zależności od osoby23-25.
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Wstępna farmakoterapia:  
wpływ na cele leczenia

4. Radzenie sobie z powiązanymi schorzeniami 
oraz ich unikanie
SSA może mieć korzystny wpływ na zdolność organizmu do 
przetwarzania glukozy25. Przy tym rodzaju leczenia lekarz 
endokrynolog lub specjalista diabetolog będzie musiał ściśle 
monitorować i dostosowywać przyjmowane przez pacjenta leki 
przeciwcukrzycowe23-25.

5. Optymalizacja życia codziennego
Po rozpoczęciu farmakoterapii ustalenie właściwego dla Ciebie 
dawkowania i rodzaju leczenia może zająć trochę czasu. Będziesz 
także potrzebować okresowych badań kontrolnych w celu oceny 
gruczolaka oraz monitoringu akromegalii i objawów, jak również 
wszelkich działań niepożądanych, które mogą wystąpić9,11. Po okresie 
adaptacji może się jednak okazać, że farmakoterapia pozwala 
skutecznie kontrolować objawy akromegalii i poziom IGF-123-25.

Większość osób kontrolowanych za pomocą farmakoterapii będzie 
musiała ją kontynuować do końca życia2.

Pacjenci po radioterapii mogą wymagać dodatkowej farmakoterapii 
jeszcze przez kilka lat po leczeniu, w zależności od jej efektów, po 
czym mogą ją przerwać11,20.

Niemal jedna trzecia osób z akromegalią, u których zastosowano 
wstępne leczenie farmakologiczne, nie osiągnie optymalnych wyników 
lub doświadczy działań niepożądanych, których nie będzie w stanie 
tolerować2,26,27. Jeśli Ci się to przytrafi, konieczne może być rozważenie 
zastosowania dalszej farmakoterapii (drugiej linii) i/lub radioterapii2,9.

Wstępna farmakoterapia:
działania niepożądane
Jakie są możliwe działania niepożądane?
Jak w przypadku wszystkich leków, u osób przyjmujących  
SSA mogą wystąpić działania niepożądane.  
Lekarz endokrynolog omówi z Tobą najważniejsze  
związane z tymi lekami. Poniżej przedstawiono jedynie  
najczęstsze działania niepożądane SSA. Pełna lista  
działań, których należy być świadomym, znajduje się  
w ulotce dołączonej do leku.

Ważne, aby zgłaszać wszelkie działania niepożądane 
swojemu zespołowi opieki zdrowotnej, także te, 
które nie są wymienione w ulotkach informacyjnych 
dołączonych do leku. Zgłaszanie działań 
niepożądanych pomoże dostarczyć więcej informacji 
na temat bezpieczeństwa stosowania tych leków.
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Wstępna farmakoterapia: działania 
niepożądane
Działania niepożądane SSA mogą 
obejmować23a,24a:

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

 � kamienie żółciowe, 
powodujące nagły ból 
pleców, wysoką gorączkę, 
zażółcenie skóry i oczu 
(żółtaczka), dreszcze, utratę 
apetytu, swędzenie skóry
 �nadmiar cukru we krwi
 �biegunka, luźne stolce

 �bóle brzucha
 �nudności
 �zaparcia
 �wzdęcia
 �bóle głowy
 �ból w miejscu wstrzyknięcia

Często (może dotyczyć do 1 na 10 osób):

 �niedoczynność tarczycy powodującą 
zmiany rytmu serca, apetytu lub wagi; 
zmęczenie, uczucie zimna lub obrzęk 
w przedniej części szyi
 �zmiany w wynikach badań czynności 
tarczycy
 �zapalenie pęcherzyka żółciowego lub 
poszerzenie dróg żółciowych; objawy 
mogą obejmować ból w prawej górnej 
części nadbrzuszu, gorączkę, nudności, 
zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka)
 �zbyt małą ilość cukru we krwi; zmiany 
poziomu cukru we krwi
 �nieprawidłowe lub zmienione wyniki 
badań wątroby i trzustki
 �upośledzoną tolerancję glukozy
 � spowolnione bicie serca
 �uczucie dyskomfortu w żołądku po 
posiłku (dyspepsja); niestrawność
 �zaparcia; wiatry

 �wymioty lub mdłości
 �uczucie pełności w żołądku; wzdęcie 
brzucha lub dyskomfort
 �obfite stolce
 � luźne stolce
 �odbarwienie kału
 �zawroty głowy
 �brak energii; uczucie dużego 
zmęczenia; uczucie ogólnego 
osłabienia
 �utratę lub zmniejszenie apetytu
 �utratę włosów lub osłabienie rozwoju 
owłosienia ciała
 �duszność
 �utratę masy ciała
 �zawroty głowy; ból głowy
 �ból w mięśniach, więzadłach, 
ścięgnach i kościach
 � reakcje w miejscu podania zastrzyku, 
takie jak ból, stwardnienie skóry lub 
swędzenie
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Przyjmowane codziennie lub 
okresowo tabletki lub zastrzyki

Na czym to polega?8,23-25

Może odbywać się 
w domu lub w placówce 
służby zdrowia

Endokrynolog 
Pielęgniarka 
endokrynologiczna

Kto bierze w tym udział?14

Pozytywny wpływ na cele leczenia23-25

Może obkurczyć 
lub ustabilizować 

gruczolaka

Daje możliwość 
kontroli objawów 

akromegalii

U wielu osób może 
obniżyć poziom 

IGF-1 do normy2

Wstępna farmakoterapia:  
podsumowanie

Działania niepożądane
 �Różnią się w zależności od tego, jakie leczenie 
zostało zastosowane
 �Więcej niż 1 na 10 osób otrzymujących SSA 
doświadcza wysokiego poziomu cukru we krwi, 
kamieni żółciowych, biegunki, nudności, bólu 
brzucha, zaparć, wzdęć, bólu głowy i/lub bólu 
w miejscu wstrzyknięcia

Leczenie jest zazwyczaj 
konieczne przez całe  

życie2. Około
 33%

pacjentów po jego  
zakończeniu będzie  
wymagać dalszego 

leczenia2,26,27

Może przywrócić 
płodność u kobiet

Po wstępnej  
farmakoterapii
Prawie jedna trzecia osób, które przeszły operację 
i próbowały wstępnych opcji terapeutycznych, 
nie osiągnie optymalnych wyników leczenia 
lub doświadczy nieakceptowalnych działań 
niepożądanych2,26,27. Następnym krokiem może 
być zmiana na inny rodzaj leczenia, znany jako 
farmakoterapia drugiej linii.

Farmakoterapia drugiej linii
Na czym to polega
Obecnie w leczeniu akromegalii dostępne jest leczenie drugiej 
linii. Prowadzone jest ono w wyspecjalizowanych ośrodkach 
posiadających Program Leczenia Akromegalii.

GHPAMIĘTAJ 
Jest to orientacyjny przewodnik 
i może nie odpowiadać Twoim 
osobistym potrzebom lub sytuacji.
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Farmakoterapia drugiej linii: 
wpływ na cele leczenia

1. Postępowanie z gruczolakiem28,29

Konieczne może być kontynuowanie okresowych badań 
rezonansem w celu sprawdzenia, czy gruczolak nie 
odrasta.

Farmakoterapia drugiej linii

Kto bierze w niej udział
Podobnie jak w przypadku wstępnych farmakoterapii 
terapia drugiej linii jest ordynowana przez lekarza 
endokrynologa14. Będzie on również sprawdzać, 
jak się czujesz, i doradzać w sprawie dostosowania 
dawki lub zmiany leczenia. 

2. Utrzymanie funkcji przysadki 
mózgowej
Normalna produkcja niektórych hormonów przysadki 
mózgowej może być zaburzona, co wpływa np. 
na metabolizm. Hormony te niekiedy wymagają 
monitorowania i zastosowania terapii zastępczej. 
Zaburzoną wcześniej płodność u kobiet da się 
potencjalnie przywrócić, chociaż leczenie nie jest zwykle 
zalecane w czasie ciąży lub karmienia piersią28,29.

3. Normalizacja hormonu wzrostu/
IGF-1
Leki stosowane w farmakoterapii drugiej linii podane 
w odpowiedniej dawce mogą być bardzo skuteczne 
w przywracaniu poziomu IGF-1 do normy2,28,29.
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Farmakoterapia drugiej linii: 
wpływ na cele leczenia

4. Optymalizacja życia codziennego
Podobnie jak w przypadku wstępnych farmakoterapii 
przyzwyczajenie się do zaordynowanej terapii 
po rozpoczęciu leczenia może zająć trochę czasu. 
Przy odpowiedniej dawce u większości osób udaje 
się uzyskać normalizację poziomu IGF-1 i kontrolę 
objawów28,29. Większość pacjentów będzie musiała 
kontynuować takie leczenie do końca życia, jednak 
u tych, którzy przechodzili również radioterapię, 
z reguły przebiega to inaczej. U niewielkiego 
odsetka osób, które przeszły operację oraz wstępną 
i dalszą farmakoterapię, nadal nie udaje się osiągnąć 
zadowalających wyników. W takiej sytuacji korzystne 
może być rozważenie radioterapii2,9,38.

Farmakoterapia drugiej linii:
działania niepożądane

Jakie są możliwe działania niepożądane?
Podobnie jak w farmakoterapii pierwszej linii, w drugiej linii 
leczenia mogą wystąpić działania niepożądane. Lekarz 
endokrynolog omówi z Tobą najważniejsze z nich. Przedstawiono 
tu tylko najczęstsze działania niepożądane leków stosowanych 
w akromegalii. Pełna lista działań, których należy być świadomym, 
znajduje się w ulotce dołączonej do leku.

Ważne, aby zgłaszać wszelkie działania 
niepożądane swojemu zespołowi opieki 
zdrowotnej, w tym te, które nie są wymienione 
w ulotkach informacyjnych dołączonych do 
leku. Zgłaszanie działań niepożądanych 
pomoże dostarczyć więcej informacji na temat 
bezpieczeństwa stosowania tych leków.

  28  27



Poproś swój zespół 
opieki zdrowotnej 
o więcej informacji na 
temat farmakoterapii 
drugiej linii w akromegalii 
i potencjalnych działań 
niepożądanych.

Inne działania 
niepożądane
Bardzo często
(może dotyczyć więcej  
niż 1 na 10 osób):

 �biegunkę
 �ból brzucha
 �ból w miejscu wstrzyknięcia

Często (może dotyczyć do 1 na 10 osób):

 �wydłużenie odstępu QT (nieprawidłowy sygnał 
elektryczny w sercu, który może być widoczny 
w badaniach)
 �utratę apetytu
 �wymioty
 �bóle głowy
 �zawroty głowy
 �wypadanie włosów
 � świąd
 �ból mięśni
 �ból stawów (artralgia)
 �nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby
 �nieprawidłowe wyniki badań czynności trzustki
 �nieprawidłowe właściwości krzepnięcia krwi

Przyjmowane codziennie 
lub okresowo zastrzyki

Na czym to polega?28,29

Może odbywać się w domu 
lub w placówce służby 
zdrowia

Endokrynolog

Kto bierze w tym udział?14

Pozytywny wpływ na cele leczenia28,29,38

Może obkurczyć 
lub ustabilizować 

gruczolaka

U wielu osób może 
obniżyć IGF-1 do 

normalnego poziomu

Farmakoterapia drugiej linii: podsumowanie

Działania niepożądane
 �Różnią się w zależności od tego, jakie leczenie 
zostało zastosowane

Zazwyczaj leczenie  
trwa całe życie2. U około

 3%
pacjentów niezbędne 
może być rozważenie 

radioterapii38

Może przywrócić 
płodność u kobiet

Daje możliwość 
kontroli objawów 

akromegalii
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Alternatywna droga:  
radioterapia
Nawet po operacji i kilku farmakoterapiach niektóre 
osoby nie osiągną satysfakcjonującego wyniku. Dla 
innych operacja i/lub farmakoterapie mogą okazać 
się nieodpowiednie do ich sytuacji lub konkretnego 
przypadku gruczolaka przysadki. Radioterapia 
stanowi wtedy alternatywną opcję9,30,31.

Radioterapia
Na czym to polega
Istnieją różne rodzaje radioterapii, z których najważniejsze 
określane są jako konwencjonalna i stereotaktyczna15,31,32. 
Zapytaj swojego lekarza, które rodzaje są dostępne i/lub 
najodpowiedniejsze dla Ciebie w danej sytuacji.

Pamiętaj: jest to orientacyjny 
przewodnik i może nie 
odpowiadać Twoim osobistym 
potrzebom lub sytuacji.

Radioterapia
Ogólnie rzecz biorąc, przed radioterapią powinieneś otrzymać specjalną maskę lub 
ramę dopasowaną do Twojej głowy20,31. Pozwoli Ci ona nadal widzieć i oddychać, 
ale też pomoże utrzymać głowę tak nieruchomo, jak to tylko możliwe, aby zapewnić, 
że radioterapia będzie skierowana tylko na właściwe obszary.

Potrzeba także kilku przygotowawczych badań rezonansem/TK, które pomogą 
zmapować właściwe miejsce lub miejsca do skierowania wiązki radioterapii na 
gruczolaka przysadki przez głowę20,33.

Podczas radioterapii, gdy maszyna emituje pulsacyjnie wysokiej energii 
promieniowanie rentgenowskie skierowane na gruczolaka przysadki mózgowej, 
musisz leżeć nieruchomo. Prawdopodobnie nic nie poczujesz, choć niektóre osoby 
mogą czuć zmęczenie i/lub dziwne zapachy albo widzieć migające światła przez 
kilka chwil, a czasem nawet kilka miesięcy po zabiegu20,34. Może również wystąpić 
lekkie uczucie pieczenia, które niekiedy prowadzi do tymczasowego wypadania 
włosów20,31. Czasem wystarczy tylko jedna sesja zabiegów, a czasem potrzebnych 
jest ich kilka (jedna dziennie lub tygodniowo przez kilka tygodni). Aby osiągnąć pełny 
efekt, leczenie może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Zanim to nastąpi, konieczne 
może być także dodatkowe leczenie, aby pomóc kontrolować akromegalię20,31,32.

Radzenie sobie z radioterapią i badaniami 
obrazowymi
Obawy przed badaniami i/lub radioterapią dotyczą wielu osób. 
Pomocna może okazać się rozmowa z lekarzem, który poleci 
dalsze wsparcie, udzieli porady i/lub wskaże materiały źródłowe. 
Przykładowe pytania można znaleźć w przewodniku Rozmowy 
z zespołem opieki zdrowotnej.

Wskazówki dotyczące korzystania z technik relaksacyjnych, 
oddechowych oraz uważności, które pomogą Ci przejść przez 
te procedury, można również znaleźć w poradniku Dobre 
samopoczucie.
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Alternatywna droga: radioterapia

Kto bierze w niej udział
Radioterapeuta/onkolog kliniczny 
wraz z zespołem pielęgniarek 
i techników15,20.

Radioterapia polega na kierowaniu promieni 
rentgenowskich o wysokiej energii na gruczolaka 
przysadki. Powoduje to uszkodzenie DNA w gruczolaku 
i z czasem doprowadza do jego obumarcia30

Z czasem gruczolak 
obumiera i zaczyna 
produkować mniej hormonu 
wzrostu

Hormon 
wzrostu

Hormon 
wzrostu

PROMIENIOWANIE 
RENTGENOWSKIE

Przysadka 
mózgowa

Radioterapia: wpływ  
na cele leczenia

1. Postępowanie z gruczolakiem
Radioterapia jest bardzo skuteczna w hamowaniu dalszego wzrostu 
gruczolaka: u prawie wszystkich poddanych jej osób udaje się mu 
zapobiec w ciągu 5 lat od zakończenia leczenia31,35. Ponieważ 
radioterapia działa stopniowo i potrzeba kilku miesięcy lub lat, aby 
osiągnąć pełny efekt, może upłynąć trochę czasu, zanim pojawi się 
zauważalny wpływ zmniejszenia się gruczolaka na objawy związane 
z jego wielkością20.

2. Utrzymanie funkcji przysadki mózgowej
Ponieważ zdrowa tkanka przysadki leży bardzo blisko gruczolaka 
przysadki, uniknięcie choćby niewielkiego jej uszkodzenia podczas 
radioterapii jest niemal niemożliwe20,31. Mimo że dostępne są 
hormonalne terapie zastępcze, mogą mieć one pewien wpływ na 
płodność. Jeśli rozważasz posiadanie dzieci, ważne jest, aby omówić 
to ze swoim zespołem opieki zdrowotnej przed poddaniem się 
radioterapii.

3. Normalizacja hormonu wzrostu/IGF-1
Po osiągnięciu pełnego wpływu na gruczolaka przysadki, od kilku 
miesięcy do 5-10 lat po leczeniu, radioterapia bywa bardzo skuteczna 
w obniżaniu poziomu hormonu wzrostu2,36. Czasami doprowadza 
wręcz do zbyt małej produkcji naturalnego hormonu wzrostu2. Może 
to wymagać zastosowania terapii zastępczej hormonem wzrostu, 
odbywającej się w formie codziennych zastrzyków. Uzupełniająca 
farmakoterapia może być również potrzebna do wsparcia kontroli 
poziomu hormonu wzrostu, zanim leczenie przyniesie pełny rezultat20.
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Radioterapia: wpływ  
na cele leczenia

4. Radzenie sobie z powiązanymi 
schorzeniami oraz ich unikanie
Ponieważ radioterapia skutecznie obniża poziom 
hormonu wzrostu, może również poprawić wyniki 
leczenia w niektórych stanach związanych z jego 
nadmiarem, choć wymaga to czasu. W badaniu 
przeprowadzonym wśród osób chorych na cukrzycę 
u 6 na 10 uczestników nastąpiła poprawa tolerancji 
glukozy w ciągu 7,5 roku po radioterapii36.

5. Optymalizacja życia codziennego
Po pewnym czasie radioterapia pozwala na 
„wyleczenie” akromegalii bez konieczności 
stosowania dalszej farmakoterapii oraz wymaga 
rzadszych badań kontrolnych. Ale – i jest to niestety 
duże „ale” – wiąże się to również ze znacznymi 
potencjalnym zagrożeniami i powikłaniami2,20,31.

Radioterapia: powikłania
Jakie są możliwe zagrożenia?20

Główne zagrożenia związane z radioterapią to 
uszkodzenie otaczających zdrowych tkanek, w tym 
tkanek przysadki mózgowej. Może mieć to wpływ 
na kilka kluczowych hormonów, które są niezbędne 
do utrzymania normalnych funkcji organizmu, takich 
jak metabolizm, popęd płciowy i płodność. Aby to 
naprawić, konieczna może się okazać hormonalna 
terapia zastępcza20,31. Ponadto osoby, które przeszły 
radioterapię, miewają nieznacznie zwiększone 
ryzyko udaru mózgu (odcięcie części dopływu krwi 
do mózgu), a u mniej niż jednej na sto osób może 
dojść do pogorszenia wzroku20.

Poproś swojego lekarza 
prowadzącego o więcej 
informacji na temat radioterapii 
i potencjalnych zagrożeń.
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Zazwyczaj 1-5 sesji 
dziennie przez 
1-6 tygodni

Na czym to polega?15,32,34

Każda sesja może trwać 
od 15 minut do 4 godzin

Radioterapeuci 
Technicy 
Pielęgniarki

Kto bierze w tym udział?15,20

Pozytywny wpływ na cele leczenia

Radioterapia: podsumowanie

Komplikacje
 �Zaburzenie funkcji przysadki mózgowej, 
wpływające na metabolizm, popęd płciowy  
i/lub płodność – konieczne może być zastąpienie 
hormonów20,31

 �Nieznacznie zwiększone ryzyko udaru mózgu 
i pogorszenia wzroku20

 � Tymczasowa utrata włosów, zmęczenie, dziwne 
zapachy/migające światła podczas/po 
zabiegu2,20,31,32,34

Osiągnięcie pełnego 
efektu może zająć 
kilka miesięcy/lat, 

po czym nie będzie 
konieczne żadne dalsze 

leczenia2,20,31

Notatki

Zapobiega odrastaniu 
gruczolaka u prawie 
wszystkich osób31,35

Z czasem może 
zapobiegać wpływowi 
powiązanych schorzeń 

lub go zmniejszać36

Daje możliwość 
„wyleczenia” 

akromegalii2,20,31

U większości osób 
z czasem może obniżyć 
IGF-1 do normalnego 

poziomu2,20
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