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Úvod
Akromegalie je onemocnění poprvé popsané fran-
couzským fyziologem Pierrem Marie v roce 1886 jako 
onemocnění charakterizované poruchou a dispropor-
cionalitou somatického růstu [1]. Akromegalie je způ-
sobena autonomní nadprodukcí růstového hormonu 
(growth hormon – GH) a jeho působením na buňky, 
tkáně a orgány lidského těla po ukončení růstu je-
dince. Pokud dojde k nadprodukci GH před dokonče-
ním růstu, dochází k urychlení longitudinálního růstu 
a k tzv. gigantizmu. Kombinaci obou situací nazýváme 
gigantoakromegalií. Jedná se o vzácné onemocnění, 
jehož incidence je odhadována na 3–4 nové případy na 
1 000 000 obyvatel a 1 rok a prevalence na 40–70 pří-
padů na 1 000 000 obyvatel [2,3].

Etiologie a patogeneze
Akromegalie je v naprosté většině případů způsobena hy-
pofyzární nadprodukcí GH. Extrapituitární nadprodukce 
GH je extrémně vzácná. Za nadprodukci GH je zodpo-
vědný prakticky vždy GH produkující adenom hypofýzy 
(somatotropinom). Rozlišujeme několik druhů GH produ-
kujících adenomů [4], tab. 1. Z extrémně vzácných ektopic-
kých příčin nadprodukce GH byl popsán tumor z Langer-
hansových ostrůvků pankreatu a tumory s nadprodukcí 
somatoliberinu (eutopickou – hypotalamické hamartomy, 
choristomy, ganglioneuromy, nebo ektopickou – bron-
chiální karcinoidy, tumory endokrinního pankreatu, ma-

lobuněčné plicní karcinomy, adenomy nadledvin, medu-
lární karcinomy štítné žlázy, feochromocytomy).

V patogenezi akromegalie je primární nadprodukce 
GH. GH stimuluje ve tkáních lidského těla produkci inzu-
linu-podobného růstového faktoru-I (insulin like growth 
factor I – IGF-I), jehož sérové koncentrace jsou určovány 
dominantní hepatální produkcí. Klinický obraz je pak 
dán kombinací biologických účinků GH a IGF-I.

Klinický obraz
Klinické příznaky akromegalie rozdělujeme na příznaky 
způsobené expanzivním chováním tumoru a příznaky 
endokrinologické dané kombinovaným účinkem nad-
produkce GH a IGF-I. Příznaky jsou velmi komplexní 
a důležité je, že vedou k závažnému komplexnímu po-
stižení celého organizmu s významným snížením kva-
lity života a zvýšenou morbiditou a mortalitou, způso-
benou dominantně kardiovaskulárními komplikacemi. 
Stručný přehled klinických příznaků akromegalie je 
uveden v tab. 2, [4]. Typický vzhled obličeje pacienta 
s akromegalií uvádí obr. 1 a vzhled ruky obr. 2. 

Diagnostika a diferenciální diagnostika
U pacientů s klinickým obrazem akromegalie musíme 
diagnózu potvrdit biochemicky. Jako iniciální vyšetření 
je doporučeno vyšetření sérových koncentrací IGF-I, 
které jsou během dne stabilní a které závisí na integro-
vané denní produkci GH [5]. Koncentrace IGF-I musíme 
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Acromegaly: current view
Summary
Acromegaly is a rare disorder caused by autonomous oversecretion of growth hormone mostly by pituitary adenoma. Un-
treated acromegaly leads to significantly increased morbidity and mortality and impaired quality of life. Early diagnosis 
and treatment is therefore essential for improvement of patients’ prognosis and management of acromegaly should be 
concentrated in specialized centres. Present article summarizes current view on diagnosis and treatment of acromegaly. 
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porovnávat s příslušnými normami pro dané pohlaví, 
věk a použitou metodu stanovení. Normální koncen-
trace IGF-I spolehlivě vylučují diagnózu akromegalie. 
Falešně pozitivní výsledky bývají přítomny v adoles-
cenci a v graviditě. S falešně pozitivními či negativními 
výsledky musíme počítat v následujících situacích: ja-
terním selhání, renální insuficienci, hypotyreóze, mal-
nutrici, těžké infekci a dekompenzaci diabetes mellitus.

Diagnózu akromegalie potvrdíme u pacientů se zvýše-
nými nebo hraničními koncentracemi IGF-I vyšetřením sé-
rových koncentrací růstového hormonu v orálním glukó-
zovém tolerančním testu, pokud po podání 75 g glukózy 
u pacientů s akromegalií nedochází k supresi GH pod 
1 μg/l (pro některé metody stanovení pod 0,4 μg/l) [6].

Po biochemickém potvrzení diagnózy akromegalie 
následuje zobrazovací vyšetření hypofýzy. Metodou 
první volby je vyšetření zobrazením magnetickou rezo-
nancí (magnetic resonance imaging – MRI).

Při nálezu tumoru hypofýzy, který je v kontaktu 
s nervus opticus nebo ho dislokuje, je indikováno vyšet-
ření perimetru k posouzení ev. přítomnosti defektu zor-
ného pole. V případě nálezu defektu zorného pole je in-
dikováno urychlené neurochirurgické řešení. U tumorů 
s invazí kavernózního sinu může docházet k paréze 
okohybných nervů v něm procházejících [7].

Nedílnou součástí vyšetření pacientů s akromega-
lií je vyšetření funkce ostatních hypofyzárních os k vy-
šetření koprodukce dalších hypofyzárních hormonů, 
nebo naopak diagnostice deficitů vyplývajících z útlaku 
okolní hypofyzární tkáně.

U pacientů s akromegalií musíme aktivně pátrat po ko-
morbiditách, především po arteriální hypertenzi, diabetes 
mellitus, kardiovaskulárním postižení, artróze a spánkové 
apnoe. V dalším průběhu je pak doporučen screening 
na přítomnost kolorektálního karcinomu a sonogra-
fické vyšetření k odhalení uzlů štítné žlázy [6]. 

Obr. 1.  Typický vzhled obličeje pacienta s akromegalií 
(z archivu autora)

Obr. 2.  Vzhled ruky pacienta s gigantoakromegalií 
v porovnání s rukou normální (z archivu 
autora)

Tab. 1. Hypofyzární příčiny akromegalie

příčina výskyt produkované hormony klinické znaky

hustě granulovaný adenom 30 % GH klinicky nepředvídatelný

řídce granulovaný adenom 30 % GH rychle rostoucí, často invazivní

smíšený adenom z GH a PRL produkujících buněk 25 % GH a PRL variabilní

adenom z mammosomatotropních buněk 10 % GH a PRL častý u dětí (gigantizmus), mírná 
hyperprolaktinemie

adenom z acidofilních kmenových buněk vzácný PRL a GH rychle a invazivně rostoucí, dominuje 
hyperprolaktinemie

plurihormonální adenom vzácný GH (PRL, α-podjednotka 
LH, FSH, TSH, ACTH)

sekundární hormonální produkty 
často klinicky němé

karcinom z GH produkujících buněk vzácný GH agresivní růst

adenom při syndromu MEN-I vzácný GH klasická triáda

adenom při McCuneově-Albrightově syndromu vzácný GH, PRL klasická diagnostická kritéria

familiární akromegalie vzácný GH často invazivní růst

Carneyho komplex vzácný GH klasická diagnostická kritéria

ektopický adenom hypofýzy ve sfenoidálním nebo 
parafaryngeálním sinu

vzácný GH ektopické tumory

ACTH – adrenokortikotropní hormon FSH – folikulostimulační hormon GH – růstový hormon LH – luteinizační hormon MEN – mnohočetná 
endokrinní neoplazie PRL – prolaktin TSH – tyreostimulační hormon
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Tab. 2. Klinické příznaky akromegalie

příznaky z expanzivního chování tumoru hypofýzy
z útlaku tractus opticus: horní kvadrantové nebo bitemporální defekty zorného pole, skotomy, bitemporální hemianopsie, slepota

z útlaku sinus cavernosus: ptóza víčka, diplopie, oftalmoplegie, poruchy čití v obličeji

z útlaku centrálních struktur: cefalgie, hydrocefalus, psychózy, demence

z útlaku hypotalamu: poruchy termoregulace, příjmu tekutin pocitu žízně, poruchy příjmu potravy, diabetes insipidus, poruchy spánku, poruchy 
chování, poruchy vegetativního nervového systému

z útlaku frontálního laloku: poruchy osobnosti, poruchy čichu

z útlaku temporálního laloku: temporální epilepsie

příznaky z hypersekrece růstového hormonu a přidružených poruch
zvětšení akrálních partií nadočnicové oblouky

uši

nos

čelisti

jazyk

prsty nohou a rukou

muskuloskeletální příznaky poruchy artikulace kloubů

předčasný rozvoj artrózy

artralgie

kyfoskolióza

proximální myopatie

svalová slabost

postižení kůže a podkoží ztluštění kůže, zmnožení podkožního vaziva

hypertrofie potních žláz, zvýšené pocení

hypertrofie mazových žláz, zvýšená seborrhoea

benigní kožní tumory

acanthosis nigricans

cutis verticis gyrata

kardiovaskulární příznaky arteriální hypertenze

hypertrofie a fibróza myokardu

kardiomyopatie

poruchy srdečního rytmu a vedení

dysfunkce levé komory srdeční

předčasný rozvoj aterosklerózy a ischemické choroby srdeční

gastrointestinální příznaky makroglosie

hepatosplenomegalie

cholecystopatie (litiáza, polypy)

polypy tlustého střeva (adenomatózní)

kolorektární karcinom

metabolické příznaky inzulinová rezistence

porucha glukózové tolerance, diabetes mellitus

hypercholesterolemie

hypertriacylglycerolemie

hyperfosfatemie

hyperkalciurie

retence natria a vody

endokrinní příznaky hypeprolaktinemie

hypopituitarizmus různého stupně (hypogonadizmus, hypotyreóza, hypokortikalizmus)

struma

respirační příznaky obstrukce horních cest dýchacích

kyfoskolióza s restrikční poruchou ventilace

syndrom spánkové apnoe

neurologické příznaky bolesti hlavy

syndrom karpálního tunelu

psychické příznaky změny nálady

celkové příznaky únavnost

slabost

nevýkonnost
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Léčba
Cílem léčby akromegalie je odstranění GH produkují-
cího tumoru hypofýzy. Biochemickými cíli léčby akro-
megalie jsou dosažení normalizace koncentrací IGF-I 
a dosažení koncentrace GH při namátkovém vyšetření 
pod 1 μg/l. Doporučení americké Endocrine Society do-
poručují při sledování pacientů používání stále stejné 
metody stanovení koncentrací GH a IGF-I [6].

Neurochirurgická léčba je metodou první volby v léčbě 
akromegalie. Preferovaným chirurgickým přístupem je 
transsfenoidální přístup na pracovišti specializovaném 
na provádění operací hypofýzy. Chirurg specializovaný 
na operace hypofýzy by měl provést nejméně 50 operací 
hypo fýzy za 1 rok [8]. V centrech specializovaných na ope-
race hypofýzy je dosaženo vyléčení u asi 85 % mikroade-
nomů a 40–50 % makro adenomů hypofýzy [9,10]. Výhodou 
chirurgické léčby je kromě okamžitého efektu také mož-
nost histologického a histochemického vyšetření, které 
může mít význam pro další průběh a sledování pacientů.

Medikamentózní léčba je indikována u pacientů 
s přetrvávající hormonální aktivitou po chirurgické léčbě.

Kabergolin je agonista dopaminu používaný pri-
márně k léčbě prolaktinomů. Může být užitečný u malé 
části pacientů a akromegalií, obvykle s minimální re-
ziduální aktivitou onemocnění. U takových pacientů 
s ním obvykle začínáme a používáme dávky od 1 mg do 
14 mg týdně. Výhodou je nízká cena, nevýhodou malá 
účinnost a použití tzv. off-label (kabergolin není regist-
rován v indikaci léčby akromegalie).

Analoga somatostatinu se váží na somatostatinové re-
ceptory a napodobují tak účinek nativního somatostatinu. 
V současné době běžně používáme dva superaktivní ana-
logy somatostatinu s prodlouženým uvolňováním, oktre-
otid (Sandostatin) LAR a lanreodid (Somatuline) Auto gel, 
které se váží preferenčně na 2. podtyp a s menší afinitou 
i na 5. podtyp receptorů pro somatostatin. Sandostatin 
LAR používáme v dávkách 20–40 mg 1krát za 4 týdny, So-
matuline Autogel v dávkách 90–120 mg 1krát za 4 týdny, 
přípravek s dávkou 120 mg může být podáván v inter-
valu až 8 týdnů. Účinnost léčby posuzujeme podle kon-
centrace IGF-I na konci dávkovacího intervalu, těsně 
před aplikací další dávky. Normalizace koncentrací IGF-I 
jsme schopni dosáhnout u 17–35 %. Podstatného snížení 
objemu tumoru (> 50 % výchozího objemu) jsme schopni 
dosáhnout až u 60 % pacientů [11–13]. Mezi nežádoucí 
ved lejší účinky terapie analogy somatostatinu patří bo-
lesti břicha, plynatost a průjem, které jsou běžné na po-
čátku léčby, ale obvykle s pokračující léčbou ustupují. Až 
ve 25 % vede terapie analogy somatostatinu ke vzniku 
cholecystolitiázy, je proto indikováno sledování pomocí 
ultrazvukového vyšetření. Nově máme k dispozici pasireo-
tid, multiligandový analog somatostatinu, který se váže na 
všechny podtypy somatostatinových receptorů s výjim-
kou podtypu 4 a s nejvyšší afinitou k podtypu 5. Pasireotid 
je účinnější v léčbě akromegalie u části pacientů rezistent-
ních na léčbu konvenčnímu analogy somatostatinu, jeho 
použití je však spojeno s častějším výskytem nežádoucích 
účinků, především se vznikem či prohloubením poruchy 
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glukózové tolerance a vznikem diabetes mellitus. Bude 
proto vhodnou alternativou pravděpodobně jen u malé 
části pacientů s farmakorezistentní akromegalií [14].

Pegvisomant je antagonistou GH receptoru. Podáváme 
ho obvykle v dávkách 10–20 mg denně s. c., ale u části pa-
cientů může být ke kontrole hormonální aktivity nutné 
použití dávek až 40 mg denně. V závislosti na dávce jsme 
schopni dávkami do 40 mg denně dosáhnout normali-
zace koncentrací IGF-I až u 95 % pacientů. Léčbu je nutno 
monitorovat pomocí stanovení koncentrací IGF-I [15,16]. 
V začátcích používání pegvisomantu bylo obavou možné 
zvětšení tumorů hypofýzy při léčbě, podle dostupných 
dat k němu však dochází vzácně, maximálně u 3–5 % pa-
cientů, přičemž ale může jít o přirozené chování tumoru 
a ne o vliv léčby pegvisomantem. Nežádoucí vedlejší 
účinky léčby pegvisomantem nejsou časté a zahrnují lo-
kální bolest či diskomfort, reverzibilní lipohypertrofii nebo 
lipoatrofii. Významným nežádoucím účinkem je elevace 
jaterních enzymů, jejichž aktivitu je doporučováno moni-
torovat jednou za 6 měsíců a léčbu pegvisomantem pře-
rušit při více než trojnásobném zvýšení [16].

S výhodou používáme léčbu kombinační, přede-
vším kombinaci somatostatinového analoga s pegvi-
somantem. Kombinujeme tak léčbu cílenou na tumor 
hypofýzy s blokádou GH receptoru. Tato léčba je často 
účinnější, umožňuje snížit dávky jednotlivých léků 
a může být i levnější, především v porovnání s mono-
terapií pegvisomantem [17].

Radioterapie je další metodou léčby, na jejíž použití 
jsou velmi rozdílné názory. Někteří její odpůrci argumen-
tují jejími možnými nežádoucími účinky (vznik hypopi-
tuitarizmu, zvýšená cerebrovaskulární morbidita). Podle 
našich zkušeností však optimalizace dávek podaných na 
jednotlivé struktury tyto nežádoucí účinky eliminuje. 
Použít můžeme stereotaktickou radiochirurgickou léčbu 
Leksellovým gamanožem nebo konformní stereotaktic-
kou radioterapii lineárním urychlovačem. Podle našich 
zkušeností je radioterapie indikována při pooperačním 
reziduu tumoru hypofýzy, zřídka jako primární léčba. Do 
uplatnění efektu radioterapie (medián asi 3 roky) musíme 
k normalizaci hormonální aktivity používat léčbu medi-
kamentózní. Domníváme se, že stereotaktická radiotera-
pie má své nezastupitelné místo v léčbě akromegalie, je 
bezpečná, a umožňuje zkrátit jinak dlouhodobou resp. 
celoživotní léčbu medikamentózní [18].

Závěr
Akromegalie je onemocnění vzácné, ale je spojené s vý-
znamně zvýšenou morbiditou a mortalitou. Ke zlepšení 
osudu pacientů je nezbytné časné stanovení diagnózy 
a časná a účinná léčba, nejlépe do doby, než dojde ke 
vzniku ireverzibilních změn. Při podezření na akrome-
galii je indikováno odeslání do specializovaného centra 
schopného poskytnout komplexní a účinnou léčbu 
akromegalie. Nezbytná je nejen včasná a účinná léčba 
akromegalie samotné, ale stejně tak i časná intervence 
a léčba přidružených poruch a komorbidit, a to nejen 
po dobu aktivního onemocnění, ale celoživotně.

Literatura
1. Marie P. On two case of acromegaly: marked hypertrophy of the 
upper and Loir limbs and the head. Rev Med 1886; 6: 297–333. 

2. Alexander L, Appleton D, Hall R et al. Epidemiology of acromegaly 
in the Newcastle region. Clin Endocrinol (Oxf) 1980; 12(1): 71–79.

3. Begtsson BA, Eden S, Ernest I et al. Epidemiology and long-term 
survival in acromegaly. A study of 166 cases diagnosed between 1955–
1984. Acta Medica Scand 1988; 223(4): 327–335.

4. Melmed S, Kleinberg D. Anterior Pituitary. In: Kronenberg HM, 
Melmed S, Polonsky KS et al. Williams textbook of endocrinology. Phi-
ladelphia: Saunders Elsevier 200: 155–261. ISBN: 9781416029113.

5. Barkan AL, Beitins IZ, Kelch RP. Plasma insulin-like growth factor-I/
somatomedin-C in acromegaly: correlation with the degree of growth 
hormone hypersecretion. J Clin Endocrinol Metab 1988; 67(1): 69–73.

6. Katznelson L, Laws ER Jr, Melmed S et al. Acromegaly: An Endo-
crine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2014; 
99(11): 3933–3951.

7. Kan E, Kan EK, Atmaca A et al. Visual field defects in 23 acromega-
lic patients. Int Ophthalmol 2013; 33(5): 521–525.

8. McLaughlin N, Laws ER, Oyesiku NM et al. Pituitary centers of exce-
llence. Neurosurgery 2012; 71(5): 916–924.

9. Jane jr. JA, Starke RM, Elzoghby MA et al. Endoscopic transsphe-
noidal surgery for acromegaly: remission using modern criteria, com-
plications and predictors of outcome. J Clin Endocrinol Metab 2011; 
96(9): 2732–2740.

10. Starke RM, Raper DM, Payne SC et al. Endoscopic vs microsurgi-
cal transsphenoidal surgery for acromegaly: outcomes in a concurrent 
series of patients using modern criteria for remission. J Clin Endocrinol 
Metab 2013; 98(8): 3190–3198.

11. Caron PJ, Bevan JS, Petersenn S et al. Tumor shrinkagewith lanreo-
tide autogel 120 mg as primary therapy in acromegaly: results of a pro-
spective multicenter clinical trial. J Clin Endocrinol Metab 2014; 99(4): 
1282–1290.

12. Giustina A, Mazziotti G, Torri V et al. Meta-analysis on the effects of 
octreotide on tumor mass in acromegaly. PLoS One 2012; 7(5): e36411. 
Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0036411>.

13. Giustina A, Bonadonna S, Bugari G et al. High-dose intramuscu-
lar octreotide in patients with acromegaly inadequately controlled on 
convenctional somatostatin analogue therapy: a randomised contro-
lled trial. Eur J Endocrinol 2009; 161(2): 331–338.

14. Gadelha MR, Bronstein MD, Brue T et al. Pasireotide versus con-
tinued treatment with octreotide or lanreotide in patients with ina-
dequately controlled acromegaly (PAOLA): a randomised, phase 
3 trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2014; 2(11): 875–84.

15. van der Lely AJ, Hutson RK, Trainer PJ et al. Long-term treatment 
of acromegaly with pegvisomant, a growth hormone receptor antago-
nist. Lancet 2001; 358(9295): 1754–1759.

16. Schreiber I, Buchfelder M, Droste M et al. Treatment of acrome-
galy with the GH receptor antagonist pegvisomant in clinical practice: 
safety and efficacy evaluation from the German Pegvisomant Obser-
vational Study. Eur J Endocrinol 2007; 156(1): 75–82.

17. Neggers SJ, de Herder WW, Feelders RA et al. Conversion of daily pegvi-
somant to weekly pegvisomant combined with long-acting somatostatin 
analogs, in controlled acromegaly patients. Pituitary 2011; 14(3): 253–258.

18. Ježková J, Marek J, Hána V et al. Gamma knife radiosurgery for 
acromegaly – long-term experience. Clin Endocrinol (Oxf) 2006; 64(5): 
588–595.

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. 
 michal.krsek@lf1.cuni.cz

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 
1. LF UK a VFN, Praha 
www.vfn.cz

Doručeno do redakce 16. 8. 2015
Přijato po recenzi 25. 9. 2015


