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ААККРРООММЕЕГГААЛЛИИЯЯ  
 

 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЕПИДЕМИОЛОГИЯ 

 Акромегалията е клиничен синдром, резултат от повишена секреция на растежен хормон (РХ). 
Честотата на заболяването е 60 на 1 000 000 население. Годишната честота на новооткритите случаи е  

3-4 на 1 000 000. Средна възраст на диагностициране е 40- 45 години. 

 ЕТИОЛОГИЯ 

 Най-честата причина (в над 95% от случаите) са соматотропни аденоми в хипофизната жлеза 

(според размерите микро- и макроаденоми), понякога със смесена секреция и на пролактин. По-редки 

причини са ектопичната секреция на освобождаващия хормон на растежния хормон (ОХРХ) или 

директно на РХ. 

 КЛИНИКА И ДИАГНОЗА 

 Излишъкът на растежен хормон предизвиква директно или медиирано от инсулиноподобния 

фактор-1 (IGF-1) нарастване на различни тъкани – кожа, кости, хрущяли, вътрешни органи и промени в 

метаболизма – инсулинова резистентност и диабет, повишена липолиза и др. Поради наличието на 

обемен процес в хипофизата чести симптоми са главоболие, зрителни нарушения, хипопитуитаризъм. 

Промените настъпват бавно, най-напред в лицевия череп – прогнатия, прогения, разреждане на 

зъбите, удебеляване на кожата, увеличаване на китките и ходилата, носа, устните, езика, снишаване на 

гласа, артрози и артрити, тендинити, повишено изпотяване, лесна умора, артериална хипертония, 

склонност към туморообразуване – в щитовидна жлеза, полипи на дебелото черво, нарушена полова 

функция – галакторея, хипогонадизъм и др. 

Диагнозата се базира на определяне на серумните нива на IGF-1, серумния растежен хормон и 

образно изследване на хипофизата. Като допълнителни тестове се включват рентгенографии, 

сцинтиграфии, изследване на пролактин, очен статус, кръвно-захарен профил. 

Диференциална диагноза – редки наследствени синдроми, които също могат да доведат до 

акромегалия са синдром на McCune-Albright, множествена ендокринна неоплазия 1, фамилна 

акромегалия, синдром на Carney. 

УСТАНОВЕНА ТЕРАПИЯ 

Лечението е насочено в три посоки: 

1. Оперативно лечение 

2. Медикаментозно лечение 

А. Инхибитори на секрецията на РХ 

- соматостатинови аналози (Октреотид, СОМ 230 и др.) 

- допаниергични агонисти (Каберголин, Бромокриптин) 

- смесени (Допастатин) 

Б. Блокер на рецепторите на РХ (Пегвисомант) 

3. Лъчелечение 

Допаминергични агонисти – имат парадоксален ефект върху хипофизата – при нормална 

функция стимулират секрецията на РХ и обратно, при повишена я потискат. Те са ефективни при по-

малко от 15% от пациентите и се предпочитат и при наличие на повишена секреция на пролактин. В 

определени случаи могат да се комбинират и с блокери на секрецията на РХ.  

Аналози на соматостатина – по механизъм на действие потискат секрецията на РХ. Те са 

показани там, където не може да се проведе адекватна операция или лъчелечение. Има форми със 

забавено освобождаване (octreotide LAR), които се прилагат един път месечно. Проследяването на тези 

пациенти за 5-годишен период показва, че има нормализиране на РХ, както и на IGF-1, пълно 

отзвучаване на аритмиите и намаляване на левокамерната хипертрофия, значително подобряване на 

липидния профил. Този медикамент намалява инсулиновата резистентност и абсорбцията на глюкоза в 

червата, както и на триглицеридите. Проследяването на ефекта от тази терапия показва трайно 

намаляване на туморната маса с повече от 50-87% и добър контрол. 
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Блокери на рецепторите за РХ – прилагат се при непоносимост или резистентност към 

аналозите на соматостатина.  

Лъчелечение – предлага се при недостатъчен ефект от проведената медикаментозна терапия, с 

увеличаване на размера на тумора и данни за клинична активност. 

Не на последно място се налага симптоматична терапия за клинични симптоми като артрози 

и артрити, протичащи с болка и обездвижване, което още повече влошава тенденцията към 

наднормено тегло при тези пациенти, както и състояния на стеснения на сухожилни канали – синдром 

на карпалния канал, които също протичат с оплаквания от болка и нарушена сетивност. Така 

постепенно се стига до контрактури и влошена функция. В този случай медикаментите не винаги са най-

доброто решение, особено на фона на диабет и влошен статус на сърцето и черния дроб.  

Една добра алтернатива се оказва физикалната терапия, която няма страничните ефекти на 

противовъзпалителните средства, може да се провежда при всички пациенти и да се повтаря 

достатъчно често, за да се поддържа статуса на засегнатите стави. Насочването на тези пациенти към 

по-безопасни поддържащи методи за лечение удължава преживяемостта им и подобрява качеството 

на живот. 

Хроничните ендокринни заболявания като агромегалията носят със себе си в повечето случаи 

определена степен на необратимост на патологичния процес и могат да предизвикат силно 

индивидуализирани ответни реакции. Физикалните и психосоциалните увреждания, свързани с 

непълната ремисия от заболяването, определят необходимостта от новаторски подход към лечението, 

въвеждайки в полезрението на клиничната ендокринология концепцията за физикална рехабилитация, 

която е вече установена в редица други области на медицината. Всъщност, рехабилитацията при 

акромегалия може да бъдат посочена в следните случаи: (а) забавено възстановяване след проведено 

лечение; (б) несъответствие между ендокринния и функционалния статус; (в) наличие на спад във 

физическото и психическото състояние; (г) устойчиво присъствие на физическа болка и психическа 

несигурност; (д) необичайно за заболяването поведение; (е) проблеми с новия начин на живот; (ж) 

потенциалната роля на стреса върху самото ендокринно нарушение. Екипът за рехабилитация при 

акромегалия в идеалния случай трябва да включва клиничен ендокринолог, физиотерапевт и психолог, 

както и възможности за предоставяне на специализирани консултации при необходимост. Целта на 

тази услуга е да подпомогне обучението, подкрепата и конкретното лечение, за да могат пациентът и 

неговото семейство максимално добре да се справят с трудностите в процеса на възстановяване. 

Благодарение на мултидисциплинарната си същност, този нов подход увеличава шансовете за пълно 

възстановяване при значителна част от пациентите, а и от финансова гледна точка е широко достъпен. 
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За да получите повече информация за акромегалия, 

както и за възможностите за специализирана 

рехабилитация и обучение на пациенти, моля 

свържете се с Медицински център „РАРЕДИС”. 

Електронна поща: medical@raredis.org 

Адрес за кореспонденция: ул. Ландос 24, ет.1,  

Пловдив 4000 

Телефон: 032 – 577 447 

Интернет сайт: www.medical.raredis.org 
 


