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Akromegalia jest przewlek³¹ chorob¹ zwi¹zan¹ z czêstym wystêpowaniem powik³añ narz¹dowych i zwiêkszonym ryzykiem zgonu. W ostatnich
latach wprowadzono do rutynowego
leczenia chorych nie spe³niaj¹cych kryteriów wyleczenia po zabiegu neurochirurgicznym (podstawowe stê¿enie
hGH <2,5 ng/ml, prawid³owe stê¿enie
IGF-1 w surowicy krwi oraz stê¿enie
hGH<1,0 ng/ml w 120 min. doustnego
testu obci¹¿enia 75 g glukozy) analogi
somatostatyny. W badaniu ocenilimy
skutecznoæ oktreotydu LAR (OCTLAR) w leczeniu tej grupy chorych.
Zbadano 72 osoby z akromegali¹ w
celu oceny stanu choroby i kwalifikacji do leczenia OCT-LAR. Skutecznoæ
leczenia oceniano na podstawie oznaczeñ stê¿enia hGH i IGF-1 w surowicy
krwi przed leczeniem oraz po 3 i 12
miesi¹cach stosowania OCT-LAR. Badanie MRI przysadki mózgowej wykonywano po 6 i 12 miesi¹cach. Stosowano dawkê OCT-LAR 20mg co 30 dni,
zwiêkszan¹ do 30mg co 30dni w razie
braku normalizacji stê¿eñ hGH i IGF-1
w surowicy przy dawce 20mg. Oceniono skutecznoæ leczenia OCT-LAR u
48 (66,7% ) chorych spe³niaj¹cych kryteria czynnej akromegalii mimo wczeniejszego leczenia neurochirurgicznego. 24 (33,3%)chorych nie wymaga³o dalszego leczenia. Po 3 miesi¹cach
leczenia OCT-LAR stwierdzono stê¿enie hGH<2,5 ng/ml u 37% badanych,
mediana hGH-3,4 ng/ml (IQR=5,3) znamiennie ni¿sza (p<0,05) ni¿ przed leczeniem - 5,5 ng/ml (IQR=5,6). Po 3 miesi¹cach leczenia prawid³owe stê¿enie
IGF-1 stwierdzono u 55,5% badanych,
mediana IGF-1
 336,8 ng/ml
(IQR=290,0) znamiennie (p<0,05) ni¿sza ni¿ przed leczeniem  520,0 ng/ml
(IQR=351,0). Po 12 miesi¹cach leczenia OCT -LAR stê¿enie hGH<2,5 ng/
ml oraz prawid³owe stê¿enie IGF-1 w
surowicy stwierdzono odpowiednio u
63,0% i 54,5% badanych. W badaniach
MRI stwierdzono wznowê guza przysadki u 7 (14,6%) chorych, u których
nie uzyskano równie¿ normalizacji stê¿eñ hGH i IGF-1. Wnioski: Zadowala-
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Since acromegaly is associated
with high rates of comorbidities and
increased mortality risk compared to
the general population, over the last
few years somatostatin analogues
have been used to treat acromegaly
patients who, following surgery, have
not fulfilled cure criteria (basal
hGH<2.5 ng/ml, IGF-1 below normal
ranges for age and sex and hGH < 1.0
ng/ml in the 120th min of the OGTT
test). We assessed the efficacy of
Octreotide LAR (OCT-LAR) in managing such patients. 72 patients underwent diagnostic tests to qualify them
for Octreotide LAR treatment. Treatment efficacy evaluation was based on
measuring the concentration of hGH
and IGF-1 prior to and 3 and 12 months
and performing control MRI 6 and 12
months after the beginning of OCTLAR treatment. The dose of O ctreotide
LAR was 20 mg/month, increased to
30 mg/month if unsatisfactory response was observed. We evaluated
the efficacy of Octreotide LAR in 48
acromegaly patients (66.7% of 72
evaluated), in whom criteria of postsurgery cure were not fulfilled. 24 patients (33.3%) did not require further
treatment. After 3 months of OCT-LAR
treatment, hGH<2.5 ng/ml was stated
in 37.0% of patients, median value 
3.4 ng/ml (IQR=5.3), as compared to
median value of 5.5 ng/ml (IQR=5.6)
before treatment (p<0.05). After 3
months of treatment IGF-1 below normal ranges for age and sex was stated
in 55.5% of patients, median value 
336.8 ng/ml (IQR = 290.0), as compared
to median value of 520.0 ng/ml (IQR =
351.0) prior to OCT-LAR treatment
(p<0.05). After 12 months hGH<2.5 ng/
ml and IGF-1 below normal ranges for
age and sex were found in 63.0% and
54.5% of patients, respectively. In control MRI recurrence, correlated with
enhanced concentration of IGF-1, was
stated in 7 patients (14.6%). Thus, we
conclude that satisfactory acromegaly
control, in terms of hGH and IGF-1 levels, was obtained in above 50% of patients treated with Octreotide LAR.

A. Ba³dys-Waligórska i wsp.

j¹c¹ kontrolê akromegalii uzyskano u ponad 50% leczonych.
Istotne zwiêkszenie liczby chorych z podstawowym stê¿eniem hGH poni¿ej 2,5 ng/ml w stosunku do stanu po 3
miesi¹cach leczenia OCT-LAR wskazuje na potrzebê d³u¿szej ni¿ 3 miesi¹ce obserwacji leczonych dla oceny skutecznoci terapii.

Wstêp
Akromegalia jest rzadk¹ (czêstoæ wystêpowania 50-70 przypadków/1 milion),
przewlek³¹ chorob¹, spowodowan¹ nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu
(human growth hormone, hGH) przez gruczolak przysadki mózgowej (somatotropinoma) bêd¹cy rezultatem proliferacji komórek wydzielaj¹cych hGH  somatotropów.
Hormon wzrostu generuje zaburzenia metaboliczne dotycz¹ce g³ównie gospodarki
wêglowodanowej. Czynna akromegalia, definiowana jako niekontrolowana hiperstymulacja przez hormon wzrostu receptorów
w¹trobowych hGH prowadzi do wydzielania IGF-1 i powik³añ narz¹dowych, z których zmiany w uk³adzie kr¹¿enia s¹ najczêstsz¹ przyczyn¹ skrócenia czasu ¿ycia
chorych. Ostatnie badania wskazuj¹ równie¿ na zwiêkszona czêstoæ wystêpowania nowotworów w tej grupie chorych [13].
Gruczolaki przysadki typu somatotropinoma to najczêciej makrogruczolaki, czyli
guzy rednicy powy¿ej 1 cm. Leczeniem z
wyboru chorych z akromegalia jest zabieg
neurochirurgiczny polegaj¹cy na usuniêciu
guza przysadki. Skutecznoæ leczenia neurochirurgicznego zale¿y od wielkoci i lokalizacji guza oraz od stê¿enia hormonu
wzrostu, w przypadku mikrogruczolaków
(rednica poni¿ej 1 cm) osi¹ga 60-90%, za
makrogruczolaków 20-50%. Stwierdzenie
nadal czynnej akromegalii po operacji opiera siê na nasêuj¹cych kryteriach: podwy¿szone stê¿enie IGF-1 w surowicy krwi, brak
obni¿enia stê¿enia hGH poni¿ej 1,0 ng/ml
w 120 minucie po doustnym podaniu 75 g
glukozy, stê¿enie podstawowe hGH powy¿ej 2,5 ng/ml. Chorzy, u których po zabiegu
stwierdza siê nadal aktywn¹ postaæ choroby powinni byæ przewlekle leczeni d³ugodzia³aj¹cymi analogami somatostatyny
(oktreotyd, lanreotyd) celem normalizacji
stê¿enia hGH i IGF-1. Tego typu terapia doprowadza u wiêkszoci leczonych do skutecznego zablokowania nadmiernego wydzielania hGH i w konsekwencji do normalizacji stê¿enia IGF1  co przyczynia siê do
redukcji powik³añ choroby i wyd³u¿enia czasu prze¿ycia chorych [1,3, 6,14]. Osoby u
których leczeniem farmakologicznym uzyskujemy normalizacjê stê¿enia IGF-1 oraz
hGH traktujemy jako chorych z czynn¹ ale
kontrolowan¹ akromegali¹. Stosowanie d³ugo dzia³aj¹cych analogów somatostatyny
jest obecnie podstawowa metod¹ lecznicz¹
u chorych z nadal aktywn¹, mimo zabiegu
neurochirurgicznego, akromegali¹. Brak
skutecznoci leczenia analogami somatostatyny implikuje wskazania do zastosowania innych metod terapeutycznych, do których zaliczamy radioterapiê oraz leczenie
antagonist¹ receptora somatotropinowego
w w¹trobie  pegwisomantem [2,7-10]. Stosowanie ostatniej z wymienionych metod jest
ograniczone przez wysoki koszt leczenia.
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Since in the studied group hGH secretion had achieved
cure criteria after 3 months in 37,5% as compared to 63,0%
after 12-months, assessment of OCT-LAR treatment should
be extended over periods exceeding 3 months.

Rycina 1
Czêstoæ akromegalii w grupach wiekowych (N=92).
The frequency of acromegaly in age groups of studied patients (N=92).

Rycina 2
Stê¿enie w surowicy krwi IGF-1 przed i po zabiegu operacyjnym oraz po 3, 12 miesi¹cach leczenia octreotydem
LAR (N=48).
Median values of IGF-1 concentration in acromegalic patients treated with Octreotide LAR following unsuccesful
surgery (N=48).

Cel badania
Okrelenie skutecznoci leczenia oktreotydem LAR u chorych z czynn¹ akromegali¹ po przebytym leczeniu neurochirurgicznym.
Materia³ i metody

92 chorych (62 kobiety, 30 mê¿czyzn, redni wiek
52 ± 15 lat) pozostawa³o w latach 1983-2007 w rejestrze chorych na akromegaliê kontrolowanych w Katedrze i Klinice Endokrynologii UJCM. Wród badanych
stwierdzano obecnoæ mikrogruczolaka przysadki (red-

nica poni¿ej 1 cm) u 26,1%, makrogruczolaka (rednica
równa lub wiêksza od 1 cm) u 65,2%. U 8,7% badanych
brak danych co do wielkoci guza przed leczeniem. 73
(79,3%) chorych operowano, 7 (7,6%) nie wyrazi³o zgody na zabieg neurochirurgiczny i radioterapiê, u 12
(13,1%) zastosowano radioterapiê jako pierwszy etap
leczenia. W badaniu wziê³o udzia³ 72 chorych, wród
których 48 osób (66,7%) spe³nia³o kryteria czynnej akromegalii. Chorych z czynn¹ akromegali¹ (wszyscy po
przebytym zabiegu neurochirurgicznym) obserwowano
przez okres 12 miesiêcy leczenia oktreotydem LAR w
dawce 20mg podawanym podskórnie co 30 dni i zwiêk-
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szanym do dawki 30 mg w przypadku braku normalizacji stê¿enia w surowicy krwi IGF-1 po 3 miesi¹cach podawania. Skutecznoæ leczenia oktreotydem LAR oceniano na podstawie stê¿enia IGF-1 i hGH przed zastosowaniem leku oraz po 3 i 12 miesi¹cach. U chorych
wykonywano równie¿ badania obrazowe technik¹ MRI
przed oraz po 6 i 12 miesi¹cach terapii. W analizie statystycznej uzyskanych wyników wykorzystano metody
statystyki opisowej, test Shapiro-Wilka dla oceny rozk³adu zmiennych oraz nieparametryczny test kolejnoci
par Wilcoxona. Jako poziom istotnoci przyjêto p<0,05.

Wyniki
Wród chorych kontrolowanych w Katedrze i Klinice Endokrynologii w latach
1983-2007 akromegaliê rozpoznawano najczêciej (27,2%) w grupie wiekowej 50-59
lat (rycina 1). Najczêstsz¹ przyczyn¹ choroby by³ makrogruczolak stwierdzony u 60
(71,4%) sporód chorych z dokonan¹ ocen¹ wielkoci guza przed leczeniem. W grupie 48 chorych zakwalifikowanych do leczenia oktreotydem LAR po 3 miesi¹cach leczenia obni¿enie stê¿enia hGHw surowicy
krwi poni¿ej 2,5 ng/ml stwierdzono u 37%
badanych. Mediana stê¿enia hGH po 3 miesi¹cach wynosi³a 3,4 ng/ml (IQR=5,3) i by³a
mniejsza ni¿ wartoæ przed leczeniem oktreotydem LAR  5,5 ng/ml (IQR=5,6). Mediana stê¿enia w surowicy krwi IGF1 zmniejszy³o siê po 3 miesi¹cach terapii do 336,8
ng/ml (IQR=290,0) w stosunku do wartoci
przed leczeniem  520,0 ng/ml (IQR=351,0).
W tym okresie normalizacjê do wartoci prawid³owej dla wieku i p³ci stê¿enia IGF-1 uzyskano u 55,5% badanych. Po 12 miesi¹cach
leczenia stê¿enie w surowicy krwi hGH<2,5
ng/ml oraz IGF-1 w zakresie wartoci prawid³owych stosownych dla p³ci i wieku uzyskano odpowiednio u 63% i 54,4% badanych (rycina 4). Wartoci mediany stê¿enia
w surowicy krwi (rycina 2) oraz hGH (rycina
3) uleg³y znamiennemu zmniejszeniu po zabiegu operacyjnym oraz dalszemu zmniejszeniu w wyniku leczenia oktreotydem LAR.
W badaniach MRI wykonywanych po 6 i 12
miesi¹cach leczenia stwierdzono progresjê
zmian rozrostowych przysadki mózgowej u
7 (14,6%) chorych, u których w trakcie terapii nie osi¹gniêto równie¿ normalizacji stê¿enia IGF-1 w surowicy krwi.
Dyskusja
Wród 92 chorych kontrolowanych w
Katedrze i Klinice Endokrynologii UJCM w
Krakowie w latach 1983-2007 najliczniejsz¹
grupê stanowili chorzy w wieku 50-59 lat.
Podobnie jak w innych publikacjach najczêstsz¹ przyczyn¹ choroby by³ makrogruczolak przysadki mózgowej typu somatotropinoma [5,12]. Przedstawione wyniki rocznej obserwacji chorych wskazuj¹ na skutecznoæ terapii oktreotydem LAR definiowan¹ jako normalizacjê stê¿enia IGF-1 w
surowicy do wartoci prawid³owych dla wieku i p³ci, u ponad 54,4% chorych z czynn¹
akromegali¹. Colao i wsp. uzyskali w trakcie 12-24 obserwacji chorych leczonych
OCT-LAR normalizacjê IGF-1 u 61,5% za
normalizacjê hGH u 85,9% badanych [3].
W naszym materiale u 63% badanych osi¹gniêto po roku leczenia istotne zmniejszenie stê¿enia hGH w surowicy krwi co przyczyniaæ siê mo¿e do zmniejszenia powik³añ
metabolicznych akromegalii zale¿nych
wprost od stê¿enia hormonu wzrostu. Ana220

Rycina 3
Stê¿enie w surowicy krwi hGH przed zabiegiem operacyjnym oraz po 3, 12 miesi¹cach leczenia octreotydem
LAR (N=48).
Median values of hGH concentration in acromegalic patients treated with Octreotide LAR following unsuccesful surgery
(N=48).

Rycina 4
Efektywnoæ leczenia oktreotydem LAR po nieskutecznym zabiegu neurochirurgicznym (hGH<2,5 ng/ml,
IGF-1 w zakresie wartoci prawid³owych dla p³ci i wieku, N=48).
Efficacy of Sandostatin LAR treatment in acromegalic patients following unsuccessful surgery (hGH<2,5 ng/ml, IGF1 below normal range for age and sex, N=48).

liza stê¿enia IGF-1 w surowicy krwi wykazuje istotne zmniejszenie mediany w trakcie terapii ju¿ po 3 miesi¹cach leczenia.
Mediana IGF-1 po 12 miesi¹cach nie ró¿ni
siê znamiennie od mediany po 3 miesi¹cach
leczenia. Obserwowano równie¿ obni¿enie
mediany stê¿enia hGH w surowicy ju¿ po 3
miesi¹cach stosowania leku, ulegaj¹ce jednak dalszemu istotnemu zmniejszeniu po 12
miesi¹cach. W prezentowanych wynikach
badañ zwraca uwagê wzrost liczby osób z
zadowalaj¹cym stê¿eniem hGH po 12 miesi¹cach leczenia (63,0%) w stosunku do liczby po 3 miesi¹cach (37,0%) co zgodne jest
z obserwacjami Colao i wsp.  68,6% vs.
34,3% [3]. Dane z pimiennictwa wskazuj¹, ¿e trwa³y efekt leczniczy terapii analogami somatostatyny, rozumiany jako uzyskanie trwa³ego stanu nieczynnej akromegalii
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po zaprzestaniu leczenia, stwierdza siê stosunkowo rzadko [11]. St¹d wiêkszoæ chorych musi byæ leczona przewlekle z mo¿liwoci¹ uzupe³nienia postêpowania o radioterapiê stereotaktyczn¹, stosowan¹ jednak
przede wszystkim w wypadku braku mo¿liwoci uzyskania kontroli akromegalii przy
stosowaniu analogów somatostatyny. Poprawê wyników leczenia mo¿e spowodowaæ
wprowadzenie nowych analogów somatostatyny wykazuj¹cych wiêksze powinowactwo do niektórych podtypu receptora somatostatynowego [4,10]. Stwierdzana wznowa
guza przysadki mózgowej mimo leczenia
oktreotydem LAR w grupie chorych, u których nie uzyskano zadowalaj¹cej kontroli
choroby wskazuje na koniecznoæ wykonywania w tych przypadkach badañ obrazowych MRI.
A. Ba³dys-Waligórska i wsp.

Wnioski
1. Zastosowanie leczenia oktreotydem
LAR pozwala na uzyskanie zadowalaj¹cej
kontroli czynnej, mimo leczenia operacyjnego, akromegalii.
2. Stê¿enie podstawowe hGH < 2,5 ng/
ml stwierdza siê u wiêkszej liczby chorych
po 12 ni¿ 3 miesi¹cach leczenia, st¹d zasadna wydaje siê ocena skutków terapii
oktreotydem LAR w czasie d³u¿szym ni¿ 3
miesi¹ce.
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