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Czwartek, 21 października 2021
09.10-10.35 I SESJA PREZENTACJI USTNYCH

Przewodniczący sesji: Dr hab. Agata Chobot, Dr hab. Grażyna Deja

Cukrzycowa kwasica ketonowa u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą 
w Polsce podczas pandemii COVID-19 
Agnieszka Szadkowska,  Iwona Pietrzak,  Arkadiusz Michalak,  Maria Bednarska,  
Agata Chobot, Przemysława Jarosz-Chobot,  Anna Wołoszyn-Durkiewicz , 
Katarzyna Dżygało, Anita Horodnicka-Józwa, Elżbieta Skotarczyk- Kowalska,  
Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska, Katarzyna Marcinkiewicz, Artur Mazur,  
Marta Wysocka-Mincewicz,  Małgorzata Myśliwiec, Joanna Nazim,  
Elżbieta Niechciał, Barbara Głowińska-Olszewska, Sebastian Segit,   
Iwona Beń-Skowronek, Agnieszka Szypowska

Nasilenie dystresu związanego z cukrzycą u dzieci i nastolatków 
z cukrzycą typu 1 i ich rodziców przed i w okresie lockdownu związanego 
z pandemią COVID-19
Anna Fedorczak, Arkadiusz Michalak, Weronika Pokora, Inga Barańska-Nowicka, 
Monika Wilczyńska, Agnieszka Szadkowska, Beata Mianowska

Co zyskują pacjenci z cukrzycą typu 1 stosując zaawansowaną 
hybrydową pętle zamkniętą? 
S. Seget,  J. Polanska,  E. Rusak,  P. Rączkowska,  A. Ochab,  A. Tekielak,   
P. Jarosz-Chobot

Wyrównanie glikemii w czasie obozu cukrzycowego: dążenie 
do perfekcji, a czynnik ludzki – Zubkiewicz
 Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska, Monika Seifert, Anna Noczyńska

Ocena mikroflory okolicy cewki moczowej dzieci z nowo rozpoznaną 
cukrzycą typu 1
E. Rusak,  S. Seget,  A. Mroskowiak,  M. Partyka,  E. Samulska,  J. Strózik,  A. Wilk,   
P. Jarosz-Chobot

Pacjent-sportowiec w gabinecie endokrynologa - jak leczyć w kontekście 
przepisów antydopingowych World Antidoping Agency (WADA)? 
Elżbieta Lipska

Piątek, 22 października 2021
09.10-10.45 II SESJA PREZENTACJI USTNYCH

Przewodniczący sesji: Prof. Marek Niedziela, Dr hab. Ewa Barg

Badanie przesiewowe TSH u dziewcząt w 18–19 roku życia, na terenie 
miasta Szczecina, celem określenia częstości występowania chorób 
tarczycy w populacji młodych kobiet
Anna Fabia-Danielewska, Elżbieta Petriczko

Odpowiedź na leczenie rekombinowanym ludzkim hormonem wzrostu 
(rhGH) dzieci urodzonych jako zbyt małe w stosunku do czasu trwania 
ciąży (SGA) w populacji polskiej
Marta Glińska, Mieczysław Walczak, Beata Wikiera, Beata Pyrżak, Anna Majcher, 
Monika Paluchowska, Aneta Gawlik, Aleksandra Antosz, Marcin Kusz, Artur 
Bossowski, Karolina Stożek, Anna Wędrychowicz, Jerzy Starzyk, Elżbieta Petriczko

Neurotrofiny, metaloproteinazy macierzowe i czynnik wzrostu 
śródbłonka naczyniowego jako markery stanu metabolicznego 
u dziewcząt z zespołem Turnera
Ewa  Błaszczyk, Jakub Gawlik, Joanna Gieburowska, Agnieszka Tokarska, 
Małgorzata Kimsa-Furdzik, Grzegorz Hibner, Tomasz Francuz, Aneta Gawlik 

Opinia na temat macierzyństwa wśród kobiet z Zespołem Turnera – 
badanie ankietowe 
Małgorzata Więcek, Maja Zięba Domalik, Aneta Gawlik

Wrodzony hiperinsulinizm jako przyczyna przetrwałej hipoglikemii- 
leczenie i monitorowanie pacjenta 
Sylwia  Krawczyk, Wiktoria Osiak, Małgorzata Pacholska, Andrzej Igor Prokurat,  
Iwona Beń-Skowronek

Ocena zależności OPG-sRANKL z wybranymi parametrami 
kardiometabolicznymi u dzieci nadwagą i otyłością 
Małgorzata Rumińska, Ewa Witkowska-Krawczak, Aleksandra Szydło, 
Ewelina Witkowska-Sędek, Beata Pyrżak

Ocena zależności między α1-defensyną, metabolizmem kostnym, 
cytokinami systemu RANKL/RANK/OPG i gęstością mineralną kości 
u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym
Małgorzata Morawiecka-Pietrzak, Katarzyna Ziora, Elżbieta Świętochowska, 
Wojciech Pluskiewicz, Zofia Ostrowska
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Cukrzycowa kwasica ketonowa u dzieci z nowo rozpoznaną 
cukrzycą w Polsce podczas pandemii COVID-19
Agnieszka Szadkowska1, Iwona Pietrzak1, Arkadiusz Michalak1, Maria Bednarska2, Agata Chobot2, 
Przemysława Jarosz-Chobot3,Anna Wołoszyn-Durkiewicz4, Katarzyna Dżygało5, 
Anita Horodnicka-Józwa6, Elżbieta Skotarczyk-Kowalska7, Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska8,  
Katarzyna Marcinkiewicz6, Artur Mazur9, Marta Wysocka-Mincewicz10, Małgorzata Myśliwiec4, 
Joanna Nazim11, Elżbieta Niechciał12, Barbara Głowińka-Olszewska13, Sebastian Segit3,  
Iwona Beń-Skowronek14, Agnieszka Szypowska5  

1. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii,
2. Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Opolski, Oddział Pediatrii USK w Opolu,
3. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Klinika Diabetologii Dziecięcej, 
4. Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii, 
5. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Pediatrii, 
6. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych 

i Kardiologii Wieku Rozwojowego, 
7. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Zespolony w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Pediatrii, II Klinika Pediatrii, 
8. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, 
9. Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medycznych, 
10. Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Klinika Endokrynologii i Diabetologii, 
11. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum, Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży, 
12. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego, 
13. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii, 
14. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno-

Metaboliczną

Wstęp: 
Pandemia COVID-19 spowodowała ogromne obciążenie systemów opieki zdrowotnej na całym świecie. 
Konieczność sprostania dodatkowym obowiązkom przez personel placówek medycznych, a także częstsze 
wykorzystywanie narzędzi telemedycznych i ograniczenia wynikające z prowadzenia polityki proizolacyjnej 
mogły przyczynić się do opóźnienia rozpoznania cukrzycy typu 1 (T1D) u dzieci i zwiększenia częstości 
występowania cukrzycowej kwasicy ketonowej (DKA) w przebiegu nowo zdiagnozowanej cukrzycy.
Cel pracy: 
Porównanie zapadalności na T1D u dzieci i częstości występowania DKA u pacjentów z nowo rozpoznaną T1D 
w ciągu roku poprzedzającego pandemię COVID-19 i w pierwszych 12 miesiącach lockdown-u.
Materiał i metody: 
W badaniu wzięło udział 14 referencyjnych ośrodków diabetologii dziecięcej w Polsce, które łącznie zapewniają 
opiekę diabetologiczną populacji 6,2 mln dzieci. Zgromadzono dane dotyczące nowych przypadków T1D 
zdiagnozowanych w populacji pediatrycznej między 15 marca 2019 r. i 15 marca 2021 r. wraz z dostępnymi 
parametrami klinicznymi. Porównano dane pochodzące z dwóch 12-miesięcznych okresów – przed i po 
wprowadzeniu lockdown-u w dn.15 marca 2020 r. Uwzględniono także dane demograficzne Głównego Urzędu 
Statystycznego dotyczące każdego badanego regionu z lat 2019 i 2020.
Wyniki badań: 
W analizowanym okresie zarejestrowano 2942 nowe przypadki T1D u dzieci (średni współczynnik zapadalności: 
23,6 na 100000 pacjentolat) w 12 regionach Polski (19,9 – 27,1/100000 pacjentolat), przy znacznym wzroście 
zapadalności między okresem przed pandemią COVID-19 i okresem pandemii (średni wzrost o 4,8±4,2 
na 100000, p=0,0002). Wśród osób z nowo zdiagnozowaną T1D w 1409 (47,9%) przypadkach występowała 
DKA (38,8 - 72,1%). We wszystkich regionach pierwsza fala COVID-19 była związana ze znacznym wzrostem 
częstości występowania DKA w momencie rozpoznania T1D (średnio o 8,4±10,5%, p=0,0175) - największy 
wzrost odnotowano w ciągu pierwszych 3 miesięcy lockdown-u.
Wnioski: 
Epidemia COVID-19 i spowodowane nią ograniczenia wiązały się ze zwiększoną częstością występowania 
DKA w przebiegu nowo rozpoznanej T1D u dzieci.

Słowa kluczowe: cukrzyca typu 1, cukrzycowa kwasica ketonowa, dzieci, pandemia COVID-19

Diabetic ketoacidosis in children with new onset diabetes in 
Poland during COVID-19 pandemic
Agnieszka Szadkowska1, Iwona Pietrzak1, Arkadiusz Michalak1, Maria Bednarska2, Agata Chobot2, 
Przemysława Jarosz-Chobot3,Anna Wołoszyn-Durkiewicz4, Katarzyna Dżygało5, 
Anita Horodnicka-Józwa6, Elżbieta Skotarczyk-Kowalska7, Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska8,  
Katarzyna Marcinkiewicz6, Artur Mazur9, Marta Wysocka-Mincewicz10, Małgorzata Myśliwiec4, 
Joanna Nazim11, Elżbieta Niechciał12, Barbara Głowińka-Olszewska13, Sebastian Segit3,  
Iwona Beń-Skowronek14, Agnieszka Szypowska5  

1. Medical University of Lodz, Department of Pediatrics, Diabetology, Endocrinology and Nephrology, Lodz, Poland, 
2. Institute of Medicine, University of Opole, Department of Pediatrics, Opole, Poland, 
3. School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Department of Children’s Diabetology, School of Medicine 

in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland, Katowice, Poland, 
4. Medical University of Gdansk, Department and Clinic of Paediatrics, Diabetology, and Endocrinology, Gdańsk, Poland, 
5. Medical University of Warsaw, Department of Pediatrics, Warsaw, Poland, 
6. Pomeranian Medical University, Department of Pediatric, Endocrinology, Diabetology, Metabolic Disorders and 

Cardiology of Developmental Age, Szczecin, Poland, 
7. Provincial Specialist Children’s Hospital in Kielce,, Department of Endocrinology and Diabetology, Kielce, Poland, 
8. Wroclaw Medical University, Department of Endocrinology and Diabetology forChildren and Adolescents, Wrocław, 

Poland, 
9. Medical College of Rzeszow University, Institute of Medical Sciences, Rzeszów, Poland, 
10. Children’s Memorial Health Institute in Warsaw, Clinic of Endocrinology and Diabetology, Warsaw, Poland, 
11. Jagiellonian University, Medical College, Department of Paediatric and Adolescent Endocrinology, Krakow, Poland,
12. Poznan University of Medical Sciences,, Department of Pediatric Diabetes and Obesity, Poznań, Poland, 
13. Medical University of Białystok, Department of Pediatrics, Endocrinology, Diabetology with Cardiology Division, 

Białystok, Poland, 
14. Medical University of Lublin, Department of Paediatric Endocrinology and Diabetology with Endocrine—Metabolic 

Laboratory, Lublin, Poland

Introduction: 
The COVID-19 pandemic imposed a heavy burden on the healthcare systems worldwide, especially during 
initial outbreaks. The strain on medical systems, including human resources, as well as shift to telemedicine and 
pro-isolation policy may have delayed diagnosis and aggravated the outcomes of type 1 diabetes (T1D) in 
children, possibly increasing the incidence of diabetic ketoacidosis (DKA) at diabetes onset.
Aim: 
Compare the incidence of T1D in children and fraction of new T1D cases presenting with DKA among multiple 
pediatric diabetes care centres in Poland between a year before COVID-19 pandemic outbreak and after.
Material and methods: 
We contacted 14 reference pediatric diabetes centres in Poland, which collectively provide diabetes care for 
a population of 6.2 MLN children. They were asked to provide a case-by case data concerning new cases of T1D 
diagnosed between 15th March 2019 and 15th Match 2021 in children <18 y.o., together with available clinical 
information. Collected data were divided into two year-long periods – before COVID-19 pandemic outbreak 
and after, with the division made on March 15 2020, when policy changes and lockdown was imposed. In 
addition, demographic datafor each studied region was downloaded from central statistical office for years 
2019 and 2020.
Results: 
In the assessed period, we noted 2942 new cases of T1D (overall incidence rate 23.6 per 100000 patient-
years) amongst 12 Poland regions (19.9 – 27.1), with a significant increase between pre-COVID-19 and 
COVID-19 period across all regions (mean increase 4.8±4.2 per 100000, p=0.0002). Among new T1D cases, 
1409 (47.9%) presented with DKA (38.8 to 72.1%). The first wave of COVID-19 was associated with a significant 
increase in fraction of DKA at T1D diagnosis across all regions (mean +8.4±10.5%, p=0.0175). Greatest 
increase was noted during the first 3 months after lockdown.
Conclusions: 
In a multicentre national perspective, COVID-19 outbreak and related restrictions were associated with 
increased incidence of DKA at T1D presentation.

Keywords: type 1 diabetes, ketoacidosis, children, COVID-19 pandemic
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Nasilenie dystresu związanego z cukrzycą u dzieci i nastolatków 
z cukrzycą typu 1 i ich rodziców przed i w okresie lockdownu 
związanego z pandemią COVID-19 
Anna Fedorczak1, Arkadiusz Michalak2,3, Weronika Pokora4, Inga Barańska-Nowicka4, 
Monika Wilczyńska4, Agnieszka Szadkowska2, Beata Mianowska2 

1. Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
2. Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
3. Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
4. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii. Uniwersytet Medyczny 

w Łodzi

Wstęp:
Dzieci z cukrzycą typu 1 (T1D) oraz ich opiekunowie są narażeni na wystąpienie szczególnych problemów 
psychologicznych. Dystres związany z cukrzycą (ang. diabetes ditress, DD) jest efektem obciążenia obowiązkami 
wynikającymi z samokontroli cukrzycy, czynnościami i decyzjami terapeutycznymi podejmowanymi przez 
pacjentów i ich opiekunów, problemami w relacjach społecznych, reakcjami emocjonalnymi na obciążające 
psychicznie sytuacje oraz lękami związanymi z cukrzycą. Pandemia COVID-19 wywołana przez wirus SARS-
CoV-2 jest potencjalnym źródłem dodatkowych obciążeń psychicznych związanych m.in. z izolacją społeczną. 
W Polsce pierwsze pandemiczne ograniczenia wprowadzono 10-12 marca 2020 r., a w kolejnych dniach 
ogłoszono tzw. „lockdown”. 
Cel pracy:
Celem pracy było porównanie nasilenia DD u dzieci i nastolatków z DM1 i u ich rodziców przed oraz w czasie 
krajowego lockdownu w początkowym okresie pandemii COVID-19, gdy szkoły prowadziły edukację tylko 
w formie zdalnej.
Materiał i metody:
W okresie przed pandemią COVID-19 (listopad 2019 - luty 2020) uczestnicy badania wypełniali kwestionariusze 
Problems Areas in Diabetes (PAID) w formie papierowej w odpowiednich wersjach. W okresie lockdownu 
(kwiecień 2020) te same ankiety przeprowadzono telefonicznie. Kwestionariusze PAID oceniają m.in.: 
obciążenie emocjonalne, obciążenie leczeniem cukrzycy oraz dyskomfort związany z funkcjonowaniem 
w rodzinie i w grupie rówieśniczej. Porównania pomiędzy grupami przeprowadzono testem U Mann-Whitney’a; 
zmiany punktacji PAID w czasie oceniono stosując test Wilcoxon’a. 
Wyniki badań:
Do badania zostało włączonych 76 pacjentów (mediana wieku [25-75%]: 13,6 [11,8-15,2] lat; 21 dzieci (8-12 
lat), 55 nastolatków (13-18 lat); czas trwania T1DM 3,7 [1,7- 6,8] lat). Przed pandemią, w grupie nastolatków, 
punktacja PAID była niższa w podgrupie chłopców (34,0 [24,0-42,0] vs dziewczęta 44,5 [40,0-50,5], p=0,003). 
W czasie lockdownu w grupie nastolatków nasilenie DD istotnie się obniżyło (zmiana punktacji PAID: -3,0 
[-11,0-3,0], p=0,018); obniżenie to było szczególnie znaczące w podgrupie dziewcząt (p=0,028). U dzieci (-3,0 
[-14,0-7,0], p=0,131) i rodziców dzieci punktacja PAID nie uległa istotnej zmianie (rodzice nastolatków: 3,0 
[-9,0-10,0], p=0,376; rodzice dzieci: -5.0 [-9.0-1.0], p=0.227). 
Wnioski:
Okres lockdownu na początku pandemii COVID-19 wiązał się ze zmniejszeniem nasilenia DD 
u nastolatków z T1DM; nie zaobserwowano istotnej zmiany DD w grupie dzieci i u rodziców. Obniżenie nasilenia 
DD u nastolatków w okresie pandemii i związanej z lockdownem nauki zdalnej powinno zwrócić uwagę 
diabetologicznych zespołów terapeutycznych i personelu szkół na potencjalne ryzyko nasilenia DD po powrocie 
do edukacji stacjonarnej.

Słowa kluczowe: COVID-19, diabetes distress, child, type 1 diabetes mellitus, pandemic

Diabetes related distress in children and adolescents with type 1 
diabetes and in their parents before and during the COVID-19 
lockdown
Anna Fedorczak1, Arkadiusz Michalak2,3, Weronika Pokora4, Inga Barańska-Nowicka4, 
Monika Wilczyńska4, Agnieszka Szadkowska2, Beata Mianowska2 

1. Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
2. Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
3. Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
4. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii. Uniwersytet Medyczny 

w Łodzi

Introduction:
Children with type 1 diabetes (T1D) and their caregivers are at elevated risk for particular psychological 
problems. Diabetes distress (DD) is related to diabetes regimen-specific duties with all therapeutic activities 
and decisions made by patients and their caregivers, along with social distress, diabetes-related fears and other 
emotional responses to different stressors. The coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic caused by 
severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is a potential source of stressors and may 
cause psychological distress. In Poland first lockdown-type restrictions were introduced on 10-12 March 2020 
and then further strengthen. 
Aim:
The aim of our study was to compere DD in young patients with T1D and in their parents before and during the 
first national COVID-19-related lockdown when schools operated only on-line.
Material and methods:
Problems Areas in Diabetes-Child (PAID-Ch), Teen (PAID-T) and Parent (P-PAID-Ch, P-PAID-T) questionnaires 
in paper version were used to evaluate DD before COVID-19 pandemic (November 2019 - February 2020). 
During the lockdown (April 2020) the same surveys were performed by phone. Problem areas covered by PAID 
questionnaires include: emotional burden, diabetes therapy and regimen-specific burden, family and friends-
related distress. Between-group comparisons were performed with Mann-Whitney`s U test; changes in each 
score were assessed with Wilcoxon`s test.
Results:
We enrolled 76 patients (46 boys, median age [25-75%]: 13.6 [11.8-15.2] years; 21 children (8-12 y.o.), 55 
adolescents (>12-18 y.o.); T1DM duration 3,7 [1.7- 6.8] years). Initial PAID score was lower in teenage boys than 
in girls (34.0 [24.0-42.0] vs 44.5 [40.0-50.5], p=0.003). In teens PAID score decreased during the lockdown 
(-3.0 [-11.0-3.0], p=0.018); evidently in girls (PAID change in girls -7.0 [-17.0 – (-2.5)]) vs boys 0 [-9.0-5.0] 
p=0.028). In children (-3.0 [-14.0-7.0], p=0.131) and parents PAID score did not change (teens’ parents: 3.0 
[-9.0-10.0], p=0.376; children’ parents: -5.0 [-9.0-1.0], p=0.227). 
Conclusions:
COVID-19 pandemic-related lockdown was associated with decrease in DD in teens with T1DM while no 
significant change in DD was observed in children or parents. DD decrease in teens should attract attention to 
the potential “rebound” of DD related to return to regular on-site school routine. 

Keywords: COVID-19, diabetes distress, child, type 1 diabetes mellitus, pandemic
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Co zyskują pacjenci z cukrzycą typu 1 stosując zaawansowaną 
hybrydową pętle zamkniętą?
S. Seget1,  J. Polanska2,  E. Rusak1,  P. Rączkowska1,  A. Ochab3,  A. Tekielak4,  P. Jarosz-Chobot1 

1. Medical University of Silesia, Dept. of Children’s Diabetology, Katowice, Poland, 
2. The Silesian University of Technology, Department of Data Science and Engineering, Gliwice, Poland, 
3. Institute of Medical Sciences, University of Opole, Department of Pediatrics, Opole, Poland, 
4. Medical University of Silesia, Students’ Scientific Association at the Department of Children’s Diabetology, Katowice, 

Poland

Wprowadzenie:
Hybrydowy system zamkniętej pętli ma na celu utrzymywanie stężenia glukozy na z góry określonym progu 
poprzez połączenie informacji z ciągłego monitorowania glikemii (rt-CGM) z algorytmem, który umożliwia 
automatyczne oszacowanie dawki insuliny w połączeniu z ręcznymi bolusami posiłkowymi. System Medtronic 
Minimed 780G jest pierwszą dostępną w Polsce pompą zawansowaną hybrydową pętlą zamkniętą (AHCL). 
Cel pracy: 
Celem pracy było przeprowadzenie kompleksowej analizy porównawczej parametrów kontroli glikemii 
u pacjentów z cukrzycą typu 1 (T1D) leczonych AHCL w stosunku do wcześniejszej terapii osobistą pompą 
insulinową.
Materiał i metody:
52 pacjentów, średni wiek 11,81 ± 5,45 lat z czasem trwania T1D 4,94 ± 3,39 lat, przed podłączeniem do AHCL 
korzystało z osobistej pompy insulinowej OPI zintegrowanej z rt-CGM. Zapisy rt-CGM i pompy z dwóch 
tygodni poprzedzających połączenie AHCL zostały porównane z zapisami z pierwszych czterech tygodni (po 
treningu wstępnym) w systemie automatycznego dostosowania dawki insuliny do aktualnego stężenia glukozy 
we krwi (SmartGuard) w dwóch dwutygodniowych okresach .
Wyniki:
Zarówno średnia glikemii z sensora, jak i odchylenie standardowe zmniejszyły się istotnie pomiędzy OPI i AHCL 
(p <0,0005), natomiast CV i TDI pozostały bez zmian. Profil stężenia glukozy z sensora przesunął się istotnie 
w kierunku 70–140 mg/dl, co skutkowało niższymi częstotliwościami pomiarów w wyższych zakresach (p 
<0,001). Nie ma istotnych różnic w częstości zdarzeń związanych z niskim stężeniem glukozy z sensora (<70 
mg/dl). Nie zaobserwowano również istotnych różnic między profilem glukozy w pierwszym i drugim 
dwutygodniowym okresie stosowania AHCL.

OPI+rtCGM A H C L  
Pierwsze dwa tygodnie

A H C L  
Drugie dwa tygodnie 

Avg SG [mg/dl] 138.13 ± 16.58 129.75 ± 10.8 129.9 ± 11.42

CV [%] 34.73 ± 5.35 34.05 ± 5.61 33.70 ± 5.01

TDI [u.] 28.18 ± 14.68 26.34 ± 13.7 27.45 ± 14.26

Procent wartości glukozy z sensora w zakresie

>250 mg/dl [%] 3.38 ± 3,6 2.03 ± 2.49 1.88 ± 2.10

180 - 250 mg/dl [%] 15.29 ± 7.23 11.60 ± 5.36 11.78 ± 5.52

140 - 180 mg/dl [%] 22.27 ± 5.03 19.77 ± 3.38 19.95 ± 4.07

70 - 140 mg/dl [%] 54.34 ± 12.52 62.03 ± 8.47 61.86 ± 9.03

54 - 70 mg/dl [%] 3.6 ± 2.71 3.56 ± 2.26 3.49 ± 2.29

<54 mg/dl [%] 1.12 ± 1.58 1.01 ± 1.07 1.04 ± 1.22

Avg SG – Średnia glikemia z sensora, CV – współczynnik zmienności, TDI – dobowa dawka insuliny 

Wnioski:
System AHCL znacząco poprawia kontrolę metaboliczną poprzez wydłużenie czasu spędzanego w zakresie 70-
140 mg/dl oraz obniżenie średniego stężenia glukozy. Czas spędzony poniżej 70 mg/dl oraz współczynnik 
zmienności pozostają niezmienione przez pierwsze cztery tygodnie korzystania z funkcji SmartGuard.
Podziękowanie: 
Praca została częściowo wsparta grantem SUT BK-218/RAU4/2021

What do the patients with Type1 Diabetes gain by using 
Advanced Hybrid Closed Loop system?
S. Seget1,  J. Polanska2,  E. Rusak1,  P. Rączkowska1,  A. Ochab3,  A. Tekielak4,  P. Jarosz-Chobot1 

1. Medical University of Silesia, Dept. of Children’s Diabetology, Katowice, Poland, 
2. The Silesian University of Technology, Department of Data Science and Engineering, Gliwice, Poland, 
3. Institute of Medical Sciences, University of Opole, Department of Pediatrics, Opole, Poland, 
4. Medical University of Silesia, Students’ Scientific Association at the Department of Children’s Diabetology, Katowice, 

Poland

Introduction: 
The hybrid closed-loop system is designed to keep glucose levels at a predetermined threshold by combining 
information from continuous glucose monitoring (rt-CGM) with an algorithm that allows automatic insulin dose 
estimation in conjunction with manual meal boluses. The Medtronic Minimed 780G system is the first Advanced 
Hybrid Closed Loop (AHCL) pump available in Poland. This system was developed to further improve glycemic 
control with the ability to adjust target glucose levels and automatic correction boluses.
Aim of the study:
The goal was to perform a comprehensive comparative analysis of glycemic control parameters in patients with 
type 1 diabetes (T1D) treated with the AHCL in relation to previous pump therapy. 
Material and methods:
52 patients, mean age 11.81 ± 5.45 years with T1D duration 4.94 ± 3.39 years, used a personal insulin pump PIP 
integrated with rt-CGM before connecting to AHCL. Rt-CGM and pump’s records for two weeks preceding the 
AHCL connection were compared to the records of the first four weeks (after the initial training) in the 
automatic insulin dose adjustment system to current blood glucose levels (SmartGuard) in two two-week 
periods.
Results: 
Both sensor glucose average and standard deviation decreased significantly between PIP and AHCL 
(p<0.0005), while CV and TDI remained unchanged. The sensor glucose profile shifted significantly toward 
70–140 mg/dl range, resulting in lower frequencies of measurements in the higher ranges of sensor glucose 
(p<0.001). There are no significant differences in the frequency of events linked to the low sensor glucose (<70 
mg/dl). There were also no significant differences observed between the glucose profile in the first and second 
two-week periods of  AHCL usage. 

OPI+rtCGM A H C L 
The first two weeks

A H C L 
The second two weeks

Avg SG [mg/dl] 138.13 ± 16.58 129.75 ± 10.8 129.9 ± 11.42

CV [%] 34.73 ± 5.35 34.05 ± 5.61 33.70 ± 5.01

TDI [u.] 28.18 ± 14.68 26.34 ± 13.7 27.45 ± 14.26

Percent of sensor glucose values in range

>250 mg/dl [%] 3.38 ± 3,6 2.03 ± 2.49 1.88 ± 2.10

180 - 250 mg/dl [%] 15.29 ± 7.23 11.60 ± 5.36 11.78 ± 5.52

140 - 180 mg/dl [%] 22.27 ± 5.03 19.77 ± 3.38 19.95 ± 4.07

70 - 140 mg/dl [%] 54.34 ± 12.52 62.03 ± 8.47 61.86 ± 9.03

54 - 70 mg/dl [%] 3.6 ± 2.71 3.56 ± 2.26 3.49 ± 2.29

<54 mg/dl [%] 1.12 ± 1.58 1.01 ± 1.07 1.04 ± 1.22

Avg SG – Średnia glikemia z sensora, CV – współczynnik zmienności, TDI – dobowa dawka insuliny 

Conclusions: 
AHCL system significantly improves metabolic control by increasing the time spent in the range of 70-140 mg/
dl and decreasing the average glucose concentration. The time spent below 70 mg/dl and the coefficient of 
variation remain unchanged during the first four weeks of using the SmartGuard function. 
Acknowledgement:
The work was partially supported by SUT grant BK-218/RAU4/2021.
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Wyrównanie glikemii w czasie obozu cukrzycowego: dążenie 
do perfekcji, a czynnik ludzki
Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska, Monika Seifert, Anna Noczyńska 

Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Wprowadzenie:
Wydaje się, iż 24-godzinny nadzór nad dzieckiem z cukrzycą – uczestnikiem obozu cukrzycowego pozwala 
na istotną poprawę wyrównania glikemii.
Cel pracy: 
Celem pracy jest ocena wyrównania glikemii u uczestników obozu cukrzycowego w odniesieniu do parametrów 
kontroli metabolicznej w warunkach domowych.
Pacjenci i metody:
Do badania włączono 59 uczestników (30 dziewcząt) dwóch letnich obozów diabetologicznych w wieku od 9 
do 18 lat (średnia 13,4 ± 2,4). 23 uczestników brała udział w dwóch obozach, dane dotyczące tych dzieci 
oceniano dwukrotnie. Dane pomp i CGM/FGM sczytano w 1. i 14. dniu obozu. Pacjenci zostali ponownie 
przeszkoleni w zakresie stosowania pompy (tymczasowa dawka podstawowa, kalkulator bolusa) i FGM/CGM 
(strzałki trendu). Przedstawiono im algorytm działania za pomocą strzałek trendu glikemii w celu maksymalizacji 
czasu w zakresie docelowym (TIR, 70-180 mg/dl). Ustawienia pompy były optymalizowane w ciągu pierwszych 
trzech dni obozów. Wszystkie bolusy posiłkowe i korekcyjne miały być ustalane przez uczestników pod 
nadzorem lekarza / pielęgniarkę diabetologiczną. Poziom glukozy obowiązkowo sprawdzano przed posiłkami, 
przed snem oraz dwukrotnie w nocy (o północy i 3 nad ranem). Dzieci miały możliwość konsultacji z zespołem 
diabetologicznym przez cały obóz (24/7 przez 14 dni).
Wyniki:
Większość uczestników (80,5%) stosowało CSII, a 58,5% stosowało CGM lub FGM przez ≥75% czasu przed 
obozem. Troje pacjentów w czasie obozu w 2021r. było wyposażonych w system hybrydowej pętli zamkniętej. 
W czasie obozów 80,5% pacjentów stosowało FGM, 13,4% kontynuowało CGM, natomiast 6,1% wykonywało 
pomiary glukometrem. Średnia glikemia przed i podczas obozów nie różniła się (157,0±30,5 vs 146,9±25,4 mg/
dl, p>0,05), podobnie jak zmienność glikemii mierzona CV (42,2±9,3 vs 44,6±8,8%, p>0,05). % czasu <70 mg/dl 
wzrósł z 6,1±6,7% do 9,04±4,6% (p=0,0442), natomiast % czasu >180 mg/dl nie zmienił się (27,4±14,9% vs 
21,1±11,9%). Nie wykazano istotnej różnicy badanych parametrów u dzieci, które były uczestnikami obozu 
dwukrotnie (AVBG i CV przed obozami, różnica AVBG i CV przed i po obozach). Istotnie większe AVBG po 
obozie charakteryzuje dzieci młodsze, do 13r.ż., w porównaniu do grupy starszej (161,2±29,3 vs 138,6±18,8 
mg/dl, p=0,0059). Również TIR przed obozem jest u tych dzieci mniejszy, a TBR po obozie – większe 
(odpowiednio: 63,1±14,7% vs 76,8±9,4%, p=0,0291; 10,1±4,4% vs 5,2±2,8%, p=0,0404).  Szczegółowa 
analiza danych dotyczących pompy wykazała przypadki nieprawidłowych działań pacjentów i niezgodności 
pomiędzy zaleceniem a postępowaniem, które mogły prowadzić do błędnej interpretacji pomiarów oraz 
nieprawidłowym dawkowaniem insuliny, np. stosowanie funkcji „prime” lub ustawienie „schematu” dawki 
podstawowej jako bolusa, co powodowało hipoglikemię. Z drugiej strony 43% pacjentów poprawiło TIR.
Wnioski:
Mniejszy compliance wśród dzieci i młodzieży spowodował niepowodzenie terapeutyczne podczas letnich 
obozów diabetologicznych (brak ogólnej poprawy AVBG i CV). Zwracała uwagę zwiększona częstość 
niedocukrzeń, zwłaszcza wśród młodszych dzieci, wynikająca z bardziej intensywnej aktywności fizycznej 
w czasie obozów cukrzycowych.
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Ocena mikroflory okolicy cewki moczowej dzieci z nowo 
rozpoznaną cukrzycą typu 1
E. Rusak1, S. Seget1, A. Mroskowiak2, M. Partyka3, E. Samulska3, J. Strózik2, A. Wilk2, 
P. Jarosz-Chobot1 

1. Medical University of Silesia, Dept. of Children’s Diabetology, Katowice, Poland, 
2. Medical University of Silesia, Students’ Scientific Association at the Department of Children’s Diabetology, Katowice, 

Poland, 
3. Upper Silesian Child Health Centre, Laboratory Diagnostics Centre, Katowice, Poland

Wstęp:
Dzieci dotknięte cukrzycą typu 1 (T1D) są bardziej podatne na różne infekcje dróg moczowych i cewki moczowej 
z powodu dysfunkcji układu odpornościowego i glikozurii.
Cel:
Ocena mikroflory okolicy cewki moczowej u dzieci z nowo rozpoznaną T1D.
Metody:
Grupę badaną stanowiło 63 dzieci (37 chłopców) przyjętych do Kliniki Diabetologii Dziecięcej w Katowicach 
z powodu nowo rozpoznanej T1D. Wymazy pobrano prospektywnie z okolicy cewki moczowej w momencie 
przyjęcia, a następnie wyniki skorelowano z parametrami klinicznymi.
Wyniki:
Średnia wieku wynosiła 9,4 lat (6 miesięcy-17,4 lat). Średnia wartość HbA1c wyniosła 12,1% (5,6 - 20,1).
W zebranym materiale wyizolowano następujące gatunki drobnoustrojów: Staphylococcus epidermidis u 18 
dzieci (28,6%), Enterococcus faecalis u 17 dzieci (27%), Candida albicans u 15 dzieci (23,8%), gronkowce 
koagulazoujemne u 11 dzieci (17,5) %), Streptococcus grupy B (GBS) u 10 dzieci (15,9%), Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli, Streptococcus anginosus, Corynebacterium glucuronolyticum i Aerococcus urinae u 7 
dzieci (11,1%), Staphylococcus hominis u 6 dzieci (9,5%) , Lactobacillus gasseri u 5 dzieci (7,5%), Candida 
dubliniensis u 4 dzieci (6,3%), Candida parapsilosis u 3 dzieci (4,8%), Streptococcus vestibularis, Streptococcus 
salivarius, Klebsiella oxytoca, Actinotignum schaalii u 2 dzieci (3,2%) i inne, odosobnione przypadki. 2 pacjentów 
posiewano ujemnie (3,2%).
W grupie pacjentów z kolonizacją mieszaną mediana wartości HbA1c była istotnie wyższa (13,4%) niż 
u pacjentów z samą kolonizacją bakteryjną (11,4%; p = 0,01). Dodatkowo kolonizacja mieszana występowała 
istotnie częściej u dziewcząt (53,8%) niż u chłopców (21,6%; p = 0,01).
Wnioski:
Niezwykle ważne jest zbadanie okolicy cewki moczowej w momencie rozpoznania T1D w celu wykrycia stanu 
zapalnego oraz podjęcia odpowiedniej i skutecznej interwencji.

The Microflora Assessment of the urethra area of children with 
newly diagnosed type 1 diabetes
E. Rusak1, S. Seget1, A. Mroskowiak2, M. Partyka3, E. Samulska3, J. Strózik2, A. Wilk2, 
P. Jarosz-Chobot1 

1. Medical University of Silesia, Dept. of Children’s Diabetology, Katowice, Poland, 
2. Medical University of Silesia, Students’ Scientific Association at the Department of Children’s Diabetology, Katowice, 

Poland, 
3. Upper Silesian Child Health Centre, Laboratory Diagnostics Centre, Katowice, Poland

Wstęp:
Children affected by Type 1 Diabetes (T1D) are more prone to various infections of the urinary tract and 
urethra area because of their immune system dysfunction and glycosuria. 
Aim:
The microflora assessment of the urethra area of children with newly diagnosed T1D.
Methods:
The study group consisted of 63 children (37 boys) admitted to Department of Children’s Diabetology, 
Katowice, Poland due to newly diagnosed T1D. The swabs were taken prospectively from the urethral area at 
the time of admission, then the results were correlated to the clinical parameters.
Results:
The mean age was 9.4 years (6 months-17.4 years). The mean HbA1c value was 12.1% (5,6 - 20.1). 
The following microbial species were isolated in the collected materials: Staphylococcus epidermidis in 18 
children (28.6%), Enterococcus faecalis in 17 children (27%), Candida albicans in 15 children (23.8%), coagulase-
negative staphylococci in 11 children (17.5%), group B Streptococcus (GBS) in 10 children (15.9%), 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus anginosus, Corynebacterium glucuronolyticum and 
Aerococcus urinae in 7 children each (11.1%), Staphylococcus hominis in 6 children each (9.5%), Lactobacillus 
gasseri in 5 children (7.5%), Candida dubliniensis in 4 children (6.3%), Candida parapsilosis in 3 children (4.8%), 
Streptococcus vestibularis, Streptococcus salivarius, Klebsiella oxytoca, Actinotignum schaalii in 2 children 
each (3.2%) and other, isolated cases. 2 patients were cultured negatively (3.2%).
In the group of patients with mixed colonization, the median of HbA1c value was significantly higher (13.4%) 
than in the patients with only bacterial colonization (11.4%; p=0.01). Additionally, the mixed colonization 
appeared significantly more often in girls (53.8%) than in boys (21.6%; p=0.01).
Conclusions:
It is extremely important to examine the urethral area at the time of diagnosis of T1D in order to detect 
inflammation and to undertake appropriate and effective intervention.
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Pacjent-sportowiec w gabinecie endokrynologa – jak leczyć 
w kontekście przepisów antydopingowych World Antidoping 
Agency (WADA)?
Elżbieta Lipska 

Poradnia Endokrynologiczna Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Panel Dyscyplinarny II instancji przy Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA)
Dzieci i młodzież zawodniczo uprawiający sport bywają pacjentami endokrynologów i diabetologów 
dziecięcych. W rywalizacji sportowej obowiązuje ich przestrzeganie Światowego Kodeksu Antydopingowego. 
Celem Kodeksu jest zapewnienie równych zasad rywalizacji sportowej - czystego sportu oraz idei „fair play”. 
W międzynarodowym standardzie listy substancji i metod zabronionych Światowej Agencji Antydopingowej 
(WADA) znajduje się liczna grupa leków stosowanych w endokrynologii i diabetologii dziecięcej, w tym m.in. 
grupa S2.3 - hormon wzrostu, grupa S4.4.2 - insuliny i mimetyki insuliny, grupa S9 - glikokortykoidy, grupa S4.1 
- inhibitory aromatazy, grupa S4.2 - antyestrogeny i selektywne modulatory receptora estrogenowego 
(SERMs), czy S1 - steroidy anaboliczno-androgenne. Jednocześnie Kodeks dopuszcza możliwość leczenia 
sportowców w chorobach przewlekłych i w stanach nagłych. 
W prezentacji przedstawione zostaną aktualne dane dotyczące przypadków stosowania substancji i metod 
zabronionych w sporcie w Polsce, oraz przykłady z praktyki postępowań antydopingowych w Polsce 
na przestrzeni ostatnich lat. 
Omówione zostaną praktyczne zasady stosowania leczenia przewlekłego i doraźnego u pacjentów 
endokrynologicznych zawodniczo uprawiających sport, zgodnie ze Światowym Kodeksem Antydopingowym. 

 
 

Elżbieta Lipska 

Poradnia Endokrynologiczna Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Young profesional athletes are among patients of pediatric endocrinologists and diabetologists. In sport 
competition they are univocally obliged to follow rules of The World Antidoping Code. Aim of the Code is to 
ensure equal rules of the clean sport and fair play as principle.
In the WADA International Standard Prohibited List 2021 there are number of medications used in pediatric 
endocrinology and diabetology, including: group S2.3 - growth hormone, group S4.4.2 - insulins and insulin-
mimetics, group S9 - glucocorticoids, group S4.1 - aromatase inhibitors, group S4.2 - anti-estrogens and 
selective estrogen receptor modulators (SERMs), group S.1 - anabolic androgenic steroids. The Code allows 
treatment of the chronic and urgent medical conditions in athletes, but certain requirements have to be fullfiled. 
In the presentation the current data of the doping rules violations in Poland will be presented, with main 
examples from last few years. Also, the comprehensive guide how to provide chronic and acute treatment of our 
patients, who are profesional athletes, in accordance with the World Antidoping Code, will conclude the 
presentation.
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Badanie przesiewowe TSH u dziewcząt w 18–19 roku życia, 
na terenie miasta Szczecina, celem określenia częstości 
występowania chorób tarczycy w populacji młodych kobiet
Anna Fabian-Danielewska1, Elżbieta Petriczko2 

1. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Studium Doktoranckie Wydziału 
Lekarskiego

2. Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego, Pomorski 
Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Wstęp:
Choroby tarczycy są najczęstszą endokrynopatią wśród młodych kobiet, a patologia tego gruczołu wpływa 
na szeroko rozumianą prokreację. Nieleczona niedoczynność tarczycy (NT) może powodować liczne problemy 
w ciąży, m:in. powodować porody przedwczesne i poronienia, oraz wpływa negatywnie na rozwój płodu, 
szczególnie jego układu nerwowego..
Cel pracy:
• Ocena częstości ch. tarczycy wśród młodych kobiet i przydatności włączenia badania TSH do badania 

bilansowego ucznia ostatniej klasy szkoły średniej
• Analiza zależności między st. TSH a subiektywnymi objawami NT, obrazem USG tarczycy i wywiadem 

rodzinnym. 
• Próba wyznaczenia st. TSH dla młodych kobiet, powyżej którego znacząco wzrasta ryzyko ch. tarczycy. 
Materiał i metody:
Grupę badaną stanowiło 314 kobiet ur. w latach 1997-1999. Kryterium wyłączenia to wcześniej rozpoznaną 
dysfunkcją tarczycy. Podczas bilansu ucznia ostatniej klasy szkoły średniej przeprowadzono wywiad w kierunku 
objawów NT (senność, suchość skóry, przyrost masy ciała, zaparcia, obecność obrzęków, chrypki, trudności 
szkolnych, zaburzeń koncentracji) i chorób tarczycy w rodzinie i zlecono badanie st. TSH. 
Pacjentki podzielono w zależności od stężenia TSH:
Gr. 1. — TSH 0,4–2,49 µIU/ml; n=151,
Gr. 2. — TSH 2,50–3,99 µIU/ml; n=47,
Gr. 3. — TSH ≥4,0 µIU/ml; n=22,
Gr. 4. — bez oznaczonego TSH; n=70,
Gr. 5. — z wcześniej rozpoznaną chorobą tarczycy; n=24. 
Pacjentkom z grupy 2 i 3 wykonano dodatkowo badania: fT3, fT4, anty-TPO, anty-TG (metodą ECLIA) oraz USG 
tarczycy. 
Wyniki badań:
Analiza grup 1-3: 
Wykazano różnice istotne statystycznie. dla objawów: senność, suchość skóry, trudności szkolne, zaburzenia 
koncentracji miedzy grupami. 
Obciążony wywiad rodzinny w kierunku chorób tarczycy - 28,13% gr. 1.; 41,67% gr. 2. oraz 68,75% gr. 3.
Wole guzowate rozpoznano u 6,62% osób z gr 1, w grupie 2 u 14,89% osób, w grupie 3 u 9,09% - różnice 
nieistotne statystycznie.
Nowe rozpoznania dysfunkcji tarczycy inne niż wole: w grupie 1. - 1 os.(0,66% gr); w gr. 2. -1. os. (2,13% gr.); w gr. 
3. - 10 chorych (45,45% gr.). 
Częstość dysfunkcji tarczycy wśród grup 1-5 wynosi 17,5%. 
U chorych z rozpoznanym wolem guzowatym śr. st. TSH wyniosło 2,63 µIU/ml (n=19), a bez rozpoznania. wola 
-2,32 µIU/ml (n=201)-różnice nieistotne statystycznie. 
Wśród osób z rozpoznaniem innym niż wole (n=12) śr. st. TSH wyniosło 5,55 µIU/ml, a u pozostałych badanych 
(n=201) 2,16 µIU/ml – różnice były istotne statystycznie (p=0,000). 
Na podstawie krzywej ROC dla osób z nowym rozpoznaniem innym niż wole najlepszym przedziałem była 
wartość st. TSH ≥3,63 dla którego czułość wynosiła 54,8% a 1 – Swoistość 6,9%. 
Wnioski:
1. Częstość chorób tarczycy wśród badanych młodych kobiet jest znacząca i wynosi około 17,5% 
2. Subiektywnymi objawami NT najlepiej korelującymi ze st. TSH są senność, suchość skóry, trudności szkolne, 

zaburzenia koncentracji. Dodatni wywiad rodzinny w kierunku ch. tarczycy stanowi czynnik ryzyka 
zwiększonych wartości st. TSH.

3. W badanej grupie wyznaczono wartość st TSH 3,63 mlU/l, powyżej której wzrasta ryzyko zaburzeń 
czynności tarczycy innych niż wole guzowate.

4. Badanie przesiewowe st TSH powinno być dodane do bilansu ostatniej klasy szkoły średniej dla dziewcząt. 
5. Proste metody diagnostyczne takie jak wywiad w kierunku subiektywnych objawów NT, wywiad rodzinny 

w kierunku ch. tarczycy oraz stężenie TSH są wystarczające do wyselekcjonowania grupy pacjentów 
z wysokim ryzykiem ch. tarczycy.

 
 

Anna Fabian-Danielewska1, Elżbieta Petriczko2 

1. Pomeranian Medical University in Szczecin, PhD study at the Faculty of Medicine
2. Department of Pediatrics, Endocrinology, Diabetology, Metabolic Disorders and Cardiology of Developmental Age, 

Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland

Introduction:
Thyroid diseases are the most common endocrinopathy among young women, and they affect the whole 
proctreation process. Until about the 14th week of pregnancy, the fetus is completely dependent on the 
mother’s thyroid hormones. Untreated hypothyroidism (NT) can cause numerous problems in pregnancy, 
including: cause premature births and miscarriages, and negatively affect the development of the fetus, 
especially its nervous system
Aim:
• Estimate the frequency of thyroid diseases among young women and the usefulness of including the TSH 

test in the balance study.
• Analysis of the relationship between TSH and subjective symptoms of hypothyroidism and family history.
• Try to determine the level of TSH for young women, above which the risk of thyroid disease increases 

significantly.
Material and methods:
The study group consisted of 314 women born. in 1997-1999. The exclusion criterion is previously diagnosed 
thyroid dysfunction. During the balance sheet of a student of the last year of high school, an interview was made 
for the symptoms of hypothyroidism (drowsiness, dry skin, weight gain, constipation, the presence of edema, 
hoarseness, school difficulties, concentration disorders) and thyroid diseases in the family was made and the 
examination of the state of TSH was ordered. 
Patients were divided according to TSH:
Group 1. — TSH 0.4–2.49 µIU / ml; n = 151,
Gr. 2 — TSH 2.50–3.99 µIU / ml; n = 47,
Gr. 3 — TSH ≥4.0 µIU / ml; n = 22,
Gr. 4. — without designated TSH; n = 70,
Gr. 5. — with previously diagnosed of thyroid disease; n = 24.
Patients from groups 2 and 3 were additionally offered the following tests: fT3, fT4, anti-TPO, anti-TG (ECLIA 
method) and thyroid ultrasound.
Results:
Group 1-3 analysis:
Statistically significant differences were found for symptoms: drowsiness, dry skin, school difficulties, and 
disturbance in concentration between groups.
Burdened family history of thyroid diseases - 28.13% group. 1; 41.67% of the gr. 2. and 68.75% of the gr. 3.
Nodular goiter was diagnosed in 6.62% of people from group 1, in group 2 in 14.89%, in group 3 in 9.09% - 
statistically insignificant differences.
New diagnoses of thyroid dysfunction other than goiter: in group 1 - 1 person (0.66% group); in gr. 2. -1. person 
(2.13% of the gr.); in gr. 3. - 10 patients (45.45% of the group).
The incidence of thyroid dysfunction among groups 1-5 is 17.5%.
In patients with diagnosed nodular goiter, the mean TSH level was 2.63 µIU / ml (n = 19), and without diagnosis, 
goiter was -2.32 µIU / ml (n = 201) - statistically insignificant differences.
Among patients with a diagnosis other than goiter (n = 12), the mean TSH concentration was 5.55 µIU/ml, and 
in the remaining subjects (n = 201), 2.16 µIU / ml - the differences were statistically significant (p = 0.000).
Based on the ROC curve for people with a new diagnosis other than goiter, the best range was the value of TSH 
concentration ≥3.63 µIU / ml for which the sensitivity was 54.8%, and 1 - Specificity 6.9%.
Conclusions:
1. The frequency of thyroid diseases among the surveyed young women is about 17.5%
2. Subjective symptoms of hypothyroidism that best correlate with TSH levels are drowsiness, dry skin, school 

difficulties, and concentration disorders. A positive family history of thyroid disease is a risk factor for 
increased TSH levels.

3. In the study group the TSH concentration value of 3.63 µIU/ml was determined, above which the risk of 
thyroid dysfunction other than nodular goitre increases.

4. The TSH screening test should be added to the balance sheet of the final year of girls’ high school.
5. Simple diagnostic methods, such as a history of subjective symptoms of hypothyroidism, a family history of 

thyroid disease and the level of TSH are sufficient to select a group of patients at high risk of thyroid disease.
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Odpowiedź na leczenie rekombinowanym ludzkim hormonem 
wzrostu (rhGH) dzieci urodzonych jako zbyt małe w stosunku 
do czasu trwania ciąży (SGA) w populacji polskiej
Marta Glińska1, Mieczysław Walczak1, Beata Wikiera2, Beata Pyrżak3, Anna Majcher3, 
Monika Paluchowska3, Aneta Gawlik4, Aleksandra Antosz4, Marcin Kusz4, Artur Bossowski5, 
Karolina Stożek5, Anna Wędrychowicz6, Jerzy Starzyk6, Elżbieta Petriczko1 

1. Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego, Pomorski 
Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska

2. Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław, 
Polska

3. Klinika Pediatrii i Endokrynologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
4. Oddział Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej z Pododdziałem Zaburzeń Rozwoju Płci, Górnośląskie Centrum Zdrowia 

Dziecka, Katowice, Polska
5. Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologicznym, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 

Białystok, Polska
6. Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska 

Wstęp:
Jako jedną z częstszych przyczyn niskorosłości w wieku dziecięcym wymienia się fakt, że dziecko rodzi się jako 
zbyt małe do czasu trwania ciąży (SGA). W Polsce od 2015 r. SGA jest obligatoryjnym wskazaniem do leczenia 
przy pomocy rhGH. 
Cel pracy:
Celem pracy była ocena odpowiedzi na leczenie rhGH pacjentów z rozpoznaniem SGA. 
Materiał i metody:
Do analizy wykorzystano dane auksologiczne pacjentów leczonych rhGH w latach 2016-2020 w 6 
uniwersyteckich ośrodkach klinicznych w Polsce. W badaniu uwzględniono dane okołoporodowe, chorobowe, 
wywiad rodzinny oraz dane antropometryczne. W trakcie analizy oceniono ponownie wysokość ciała (Ht), SDS 
Ht, tempo wzrastania (Hv) oraz ΔHv odpowiednio po 12 i 24 (± 3) miesiącach terapii -ΔHt12SDS, ΔHt24SDS, 
ΔHv12, ΔHv24. Do dalszej analizy wyszczególniono podgrupy pacjentów z cechami dysmorfii (DYSM), 
płodowym zespołem alkoholowym (FAS) oraz z. Silvera-Russela (SRS). Grupę badaną stanowiło 240 dzieci (141 
chłopców), 194 spośród nich w 1 fazie pokwitania. Śr. początkowy wiek  wynosił 9,13 lat. Jako złą odpowiedź 
na leczenie przyjęto ΔHt SDS<0,3 i/lub ΔHv≤3 cm/rok. 
Wyniki:
Wszyscy pacjenci poprawili wzrastanie ΔHt SDS (±SD) śr. o 0,56 (±0,34) przez pierwsze 12 m-cy trwania 
terapii. W drugim roku ΔHt SDS wyniosła 0,37 (±0,34); p<0,001. W grupie ΔHt SDS<0,3  po pierwszym roku 
terapii znalazło się 40 pacjentów (16,67%), po drugim roku 67 chorych (43,51%). 126 pacjentów (56,5%) po 12 
miesiącach  zakwalifikowano do grupy Δ Hv≤3 cm/rok oraz 101 (72,66%) w drugim roku; p<0,05.
Pacjenci z DYSM stanowili najliczniejszą podgrupę (n=54). Włączono do niej pacjentów z SRS (n=9). Dzieci z DYSM 
istotnie wcześniej rozpoczęły leczenie GH – 8,34lat (±2,76); p<0,05. Pacjenci z DYSM wykazali ΔHt12SDS 
0,53 (± 0,4) oraz ΔHt24SDS  0,44  (±0,33). ΔHt12SDS<0,3 stwierdzono u 11  pacjentów (20%), natomiast 
ΔHt24SDS wśród 10 (30,3%). 30 pacjentów (60%) wykazało Δ Hv12 ≤3 cm/rok oraz 18 (62,07%) ΔHv24.
Pacjenci z SRS byli znacząco młodsi na początku terapii – 7 lat vs 9,13 lat, p<0,05. Żaden z pacjentów z SRS nie 
spełnił kryterium ΔHt SDS<0,3. 6 pacjentów (75%) w ciągu 12 m-cy oraz 4 pacjentów (66,67%) w ciągu 
drugiego roku nie przyspieszyło Hv o 3 cm/rok. 
Wnioski: 
Pomimo szczegółowej kwalifikacji pacjentów do programu 17% z nich nie osiąga korzyści z pierwszego roku 
terapii, a 46% z drugiego, uwzględniając parametr ΔHt SDS<0,3. Kryterium Δ Hv≤3 cm/rok pokazuje wyższy 
odsetek pacjentów ze złą odpowiedzią na leczenie (odpowiednio 56,5% po 12 m-cach oraz 72,66% po 24 
m-cach). Pacjenci z DYSM byli szybciej diagnozowani i kwalifikowani do leczenia. Pacjenci z SRS najlepiej 
odpowiedzieli na leczenie. Analiza dowodzi, że w zależności od przyjętego kryterium oceny odpowiedzi 
na leczenie, istotny odsetek chorych z SGA nie prezentuje zadowalającego przyspieszenia wzrastania.

Growth response to treatment with recombinant human growth 
hormone (rhGH) in children born small for gestational age (SGA) 
in the Polish population
Marta Glińska1, Mieczysław Walczak1, Beata Wikiera2, Beata Pyrżak3, Anna Majcher3, 
Monika Paluchowska3, Aneta Gawlik4, Aleksandra Antosz4, Marcin Kusz4, Artur Bossowski5, 
Karolina Stożek5, Anna Wędrychowicz6, Jerzy Starzyk6, Elżbieta Petriczko1 

1. Department of Paediatrics, Endocrinology, Diabetology, Metabolic Disorders, and Cardiology of Developmental Age, 
Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland 

2. Department of Endocrinology and Diabetology of Children and Adolescents, Wroclaw Medical University, Wroclaw, 
Poland

3. Department of Paediatrics and Endocrinology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
4. Department of Paediatrics  and Paediatric Endocrinology with Division of Sex Development Disorders, Medical 

University of Silesia, Upper Silesian Child Health Centre, Katowice, Poland
5. Department of Paediatrics, Endocrinology, and Diabetology with Cardiology Division, Medical University of Bialystok, 

Bialystok, Poland
6. Department of Endocrinology of Children and Young Adults, Jagiellonian Medical University, Collegium Medicum, 

Krakow, Poland

Introduction:
The fact that the child is born too small for the gestational age (SGA) is mentioned as one of the most common 
causes of short stature in children. In Poland, since 2015, SGA is an obligatory indication for treatment with 
rhGH.
Aim:
The aim of the study was to assess the response to rhGH treatment in patients diagnosed with SGA.
Material and methods:
Auxological data of patients treated with rhGH in 2016-2020 in 6 university clinical centers in Poland were 
used for the analysis. The study included perinatal and medical background, family history and anthropometric 
data. During the analysis, height (Ht), SDS Ht, height velocity (Hv) and ΔHv were re-assessed after 12 and 24 (± 
3) mths of treatment (ΔHt12SDS, ΔHt24SDS, ΔHv12, ΔHv24), respectively. Subgroups of patients with 
dysmorphic features (DYSM), fetal alcohol syndrome (FAS) and Silver-Russel syndrome (SRS) were selected for 
further analysis. The study group consisted of 240 children (141 boys), 194 of them in the first phase of puberty. 
Avg. initial age was 9.13 years. Poor response to treatment was defined as ΔHt SDS <0.3 and/or ΔHv≤3cm/
year. 
Results:
All patients improved growth ΔHt SDS (±SD) avg. by 0.56 (±0.34) during the first 12 mths of treatment. In the 
second year, avg. ΔHt SDS was 0.37 (±0.34); p <0.001. 40 patients (16.67%) met the ΔHt SDS <0.3 criterion 
after first year, and 67 patients (43.51%) after the second year. 126 patients (56.5%) after 12 mths were 
classified as Δ Hv ≤3 cm/year and 101 (72.66%) after 24 mths; p <0.05.
Patients with DYSM constituted the most numerous subgroup (n=54). Patients with SRS (n=9) were included. 
Children with DYSM started GH treatment significantly earlier - 8.34 yrs (±2.76); p <0.05. DYSM patients 
showed ΔHt12SDS 0.53 (±0.4), and ΔHt24SDS 0.44 (±0.33). ΔHt12SDS <0.3 was found in 11 patients (20%), 
and ΔHt24SDS among 10 (30.3%). 30 patients (60%) showed Δ Hv12 ≤3 cm / year and 18 (62.07%) ΔHv24.
SRS patients were significantly younger at the start of therapy - 7 years vs 9.13 years, p<0.05. None of the SRS 
patients met the criterion of ΔHt SDS <0.3. 6 patients (75%) in 12 mths and 4 patients (66.67%) in the second 
year did not increase Hv by 3 cm/year.
Conclusions:
Despite the detailed qualification to the therapeutic program, 17% of patients do not benefit from the first year 
of therapy, and 46% from the second, considering ΔHt SDS <0.3. The criterion of ΔHv ≤3 cm/year shows 
a higher percentage of patients with a poor response (56.5% after 12 mths and 72.66% after 24 mths, 
respectively). Patients with DYSM were diagnosed and qualified earlier for treatment. Patients with SRS 
responded best. The analysis shows that, depending on the adopted criterion for assessing the response to 
treatment, a significant percentage of patients with SGA does not present a satisfactory growth acceleration.
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Neurotrofiny, metaloproteinazy macierzowe i czynnik wzrostu 
śródbłonka naczyniowego jako markery stanu metabolicznego 
u dziewcząt z zespołem Turnera
Ewa Błaszczyk1, Jakub Gawlik2, Joanna Gieburowska1, Agnieszka Tokarska1, 
Małgorzata Kimsa-Furdzik3, Grzegorz Hibner3, Tomasz Francuz3, Aneta Gawlik1 

1. Department of Pediatrics and Pediatric Endocrinology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of 
Silesia, 

2. Student Scientific Society, Department of Biophysics, Jagiellonian University Medical College, 
3. Department of Biochemistry, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia

Wprowadzenie. 
Zespół Turnera (ZT) predysponuje do otyłości i związanych z nią zaburzeń metabolicznych oraz wiąże się 
z wysokim ryzykiem wrodzonych wad serca, potencjalnych czynników odpowiadających za skrócenie 
oczekiwanej długości życia. Terapia hormonem wzrostu (GH) stosowana u dziewcząt z ZT wpływa również 
na parametry gospodarki węglowodanowo-lipidowej. Nie jest jasne, czy ryzyko kardiometaboliczne w ZT jest 
bardziej konsekwencją wrodzonych predyspozycji, czy też wynikiem modyfikowalnych czynników ryzyka. 
Uzasadnione wydaje się więc poszukiwanie nowych markerów jako potencjalnych wczesnych predyktorów 
zespołu metabolicznego (MetS) i chorób sercowo-naczyniowych u chorych z ZT.
Cel pracy: 
Ocena i porównanie stężeń MMP-1,2,9 (metaloproteinaza macierzy-1,-2,-9), BDNF (neurotroficzny 
mózgopochodny czynnik wzrostu), GDNF (glejopochodny neurotroficzny czynnik wzrostu), VEGF (czynnik 
wzrostu śródbłonka naczyniowego) oraz podstawowych parametrów metabolicznych (cholesterol całkowity, 
cholesterol HDL, triglicerydy, glukoza, aminotransferazy, IGF1, TSH i fT4) u dziewcząt z ZT.
Materiał i metody: 
Ocena powyższych parametrów u 12 nieleczonych (przed terapią GH) dziewcząt z ZT w porównaniu do 17 
zdrowych niskich dziewcząt (grupa kontrolna). Kolejno, ocena zmian stężeń wybranych markerów 
metabolicznych u 9 dziewcząt ZT po co najmniej 3-miesięcznym okresie leczenia GH.
Wyniki: 
Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w średnim wieku, masie ciała, BMI Z-Score ani hSDS między 
grupą badaną a kontrolną; grupy różniły się jednak wartościami wyjściowymi ALT (18,2±4,2 vs 14,2±4,1, 
p=0,02), BDNF [29951,5 (26176,9 – 41271,9) vs. 23131,7 (18392,4 – 28313,3), p=0,01] i MMP-2 [ 91,8 (71,7 
– 111,0) vs. 143,6 (123,7 – 244,5), p< 0,001]. Analiza regresji wykazała dodatnią korelację między stężeniem 
MMP-2 i HDL (β = 0,502, t(17) = 2,393, p = 0,029), podczas gdy BDNF istotnie i dodatnio przewidywał BMI 
z-score (β = 0,582, t(17) = 2,948, p = 0,009) i ALT (β = 0,703, t(17) = 4,074, p = 0,0008) u wszystkich pacjentów. 
U pacjentek leczonych GH stwierdzono istotnie wyższe stężenie MMP-2 niż przed rozpoczęciem terapii 
(132,1±42,3 vs 105,0±45,5, p=0,045). Nie było statystycznie istotnych różnic pomiędzy grupami nieleczonymi 
i leczonymi GH w stężeniach pozostałych markerów.
Wnioski:
Predyspozycja do wyższych stężeń BDNF i niższych MMP-2 u dziewcząt z ZT bez MetS może mieć potencjalny 
wpływ na przyszłościowe spontaniczne kształtowanie się ich stanu metabolicznego. Zmiany stężenia MMP-2 
w trakcie terapii GH można uznać za związane ze zmianami metabolicznymi.

Neurotrophins, matrix metalloproteinases and vascular 
endothelial growth factor  as markers of metabolic status in 
Turner syndrome girls
Ewa Błaszczyk1, Jakub Gawlik2, Joanna Gieburowska1, Agnieszka Tokarska1, 
Małgorzata Kimsa-Furdzik3, Grzegorz Hibner3, Tomasz Francuz3, Aneta Gawlik1 

1. Department of Pediatrics and Pediatric Endocrinology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of 
Silesia, 

2. Student Scientific Society, Department of Biophysics, Jagiellonian University Medical College, 
3. Department of Biochemistry, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia

Wprowadzenie. 
Turner syndrome (TS) predisposes to obesity and related metabolic disorders, and presents a high risk of 
congenital heart defects. These factors could cause shorter life expectancy in the group of TS patients. Growth 
hormone (GH) treatment used in TS girls also affects the parameters of carbohydrate-lipid metabolism. It 
remains unclear whether cardiometabolic risks in TS are more a consequence of intrinsic factors or the result of 
modifiable metabolic risk factors. Hence the search for new markers as potential early predictors of the 
metabolic syndrome (MetS) and cardiovascular diseases appears warranted.
Aim of the study: 
The assessment and comparison of MMP-1, MMP-2, MMP-9 (matrix metalloproteinase-1, -2, -9), BDNF (brain-
derived neurotrophic factor), GDNF (glial cell line derived neurotrophic factor), VEGF (vascular endothelial 
growth factor) and basic clinical makers (total cholesterol, HDL cholesterol, triglycerides, glucose, 
aminotransferases-ALT, IGF1, TSH and fT4) in TS girls.
Material and methods:
Evaluation of above mentioned parameters in 12 untreated (before GH therapy) TS girls vs. 17 healthy short 
stature girls (control group). Consecutively evaluation of shifts in markers concentrations in 9 TS girls after at 
least 3-month GH treatment period. 
Results:
There were no differences in mean age, weight, BMI Z-Score, or hSDS between the studied group and the 
controls; however, they differed in baseline values of ALT (18.2 ± 4.2 vs. 14.2 ± 4.1, p= 0.02), BDNF [29951.5 
(26176.9 – 41271.9) vs. 23131.7 (18392.4 – 28313.3), p=0.01] and MMP-2 [91.8 (71.7 – 111.0) vs. 143.6 
(123.7 - 244.5), p< 0.001]. The regression analysis of clinical and biochemical status markers revealed a positive 
correlation between MMP-2 and HDL concentration (β = 0.502, t(17) = 2.393, p = 0.029), while BDNF 
significantly and positively predicted BMI Z-score (β = 0.582, t(17) = 2.948, p = 0.009) and ALT (β = 0.703, t(17) 
= 4.074, p = 0.0008) in all patients.. A significantly higher concentration of MMP-2 was found in patients 
undergoing GH treatment than before the onset of therapy (132.1 ±42.3 vs. 105.0±45.5, p=0.045). There 
were no statistically significant differences between the untreated vs.GH- treated groups in the concentrations 
of remaining markers. 
Conclusions:
The higher concentrations of BDNF and lower of MMP-2 in TS girls without metabolic syndrome could have 
a major impact on the future “natural” development of the metabolic status. Shifts in MMP-2 concentration 
during GH therapy may be considered as connected with metabolic alterations.

Key words:
Turner syndrome, metabolic status, MMP-1/matrix metalloproteinase-1, MMP-2/matrix metalloproteinase-2, 
MMP-9/matrix metallopeptidase-9, BDNF/brain-derived neurotrophic factor, GDNF/glial cell line-derived 
neurotrophic factor, VEGF/vascular endothelial growth factor
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Opinia na temat macierzyństwa wśród kobiet z Zespołem 
Turnera – badanie ankietowe
Małgorzata Więcek1, Maja Zięba-Domalik2, Aneta Gawlik2 

1. Szkoła Doktorska, Oddział Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej z Pododdziałem Zaburzeń Rozwoju Płci, Wydział Nauk 
Medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2. Oddział Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej z Pododdziałem Zaburzeń Rozwoju Płci, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach

Wstęp: 
Zespół Turnera (ZT) jest rozpoznawany u jednej na 2500 żywo urodzonych dziewcząt. U jego podłoża leży 
całkowity lub częściowy brak jednego z chromosomów X. Poza charakterystycznym fenotypem występowanie 
ZT wiąże się z licznymi powikłaniami narządowymi, w tym z przedwczesnym wygasaniem czynności jajników 
będącym przyczyną bezpłodności u większości pacjentek. Niezdolność do posiadania biologicznego potomstwa 
stanowi duży problem dla kobiet z tej grupy. U pacjentek z wystarczającą ilością pęcherzyków jajnikowych 
stosuje się pobieranie i zamrażanie oocytów. Jednak coraz częściej mówi się o pobieraniu fragmentów gonady. 
W związku z utratą funkcji jajników w bardzo młodym wieku, procedury te powinny być przeprowadzone jak 
najwcześniej. Oznacza to, że decyzja o przeprowadzeniu inwazyjnego zabiegu powinna być podjęta przez 
pacjentkę nie będąca w pełni świadomą swoich potrzeb reprodukcyjnych.
Cel pracy:
Celem pracy jest pozyskanie opinii dorosłych pacjentek z ZT na temat macierzyństwa i wnioskowanie                       
o potrzebie dalszych badań w tym kierunku.
Materiały i metody:
Badanie powstało w oparciu o anonimową ankietę internetową opublikowaną na forach internetowych 
zrzeszających kobiety z ZT. Ankieta została opublikowana w dwóch wersjach – polskiej oraz angielskiej. Była 
przeznaczona dla kobiet powyżej 18 roku życia. Składała się z 12 krótkich pytań zamkniętych. Udział w ankiecie 
był dobrowolny i bezpłatny.
Wyniki: 
W badaniu wzięło udział 98 kobiet z ZT. 19 (19,4%) z ankietowanych miesiączkowało spontanicznie. Na pytanie, 
czy kiedykolwiek lekarz przedyskutował z nimi dostępne opcje posiadania potomstwa 41 (41,8%) odpowiedziało 
negatywnie, 31 (31,6%) odbyło taką rozmowę przed ukończeniem 18. roku życia, 7 (7,2%) po 18 roku życia, a 19 
(19,4%) dopiero, jak same zainteresowały się tematem. 16 (16,3%) pacjentek odpowiedziało negatywnie 
na pytanie o chęć posiadania potomstwa. 58 (59,2%) chciałoby posiadać potomstwo, 3 (3,1%) wciąż nie wie. 21 
(21,4%) wychowuje dzieci (w tym również potomstwo biologiczne). 50 (51,0%) pytanych chciałoby wykorzystać 
zabezpieczone tkanki, gdyby były pobrane w dzieciństwie. 22 (22,5%) pacjentek nie skorzystałoby z takiej 
opcji, 26 (26,5%) nie miało opinii na ten temat. Spośród 79 pacjentek, które odpowiedziały pozytywie na pytanie 
o chęć posiadania potomstwa lub są matkami/wychowują dzieci 48 (60,8%) wykorzystałoby zachowane 
komórki. 
Wnioski: 
Większość kobiet z Zespołem Turnera, które wyraziły chęć posiadania potomstwa, skorzystałoby z możliwości 
wykorzystania tkanek jajnikowych zamrożonych w dzieciństwie. Wyniki badania jednoznacznie wskazują 
na konieczność dalszych badań nad zabezpieczaniem płodności w tej grupie pacjentek.

Słowa kluczowe:
Zespół Turnera, płodność, zabezpieczanie płodności, macierzyństwo, opinia

Opinion on motherhood among women with Turner Syndrome 
– online survey
Małgorzata Więcek1, Maja Zięba-Domalik2, Aneta Gawlik2 

1. Doctoral School, Department of Pediatrics and Pediatric Endocrinology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, 
Medical University of Silesia, Katowice, Poland

2. Department of Pediatrics and Pediatric Endocrinology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland

Introduction: 
Turner Syndrome (TS) is diagnosed in one of 2500 live born females. The diagnosis is made in females with total 
or partial absence of X chromosome. Besides characteristic phenotype TS is associated with multiple conditions 
including ovarian dysgenesis and premature ovarian failure leading to infertility in most of the cases. The 
inability of having biological children remains the main concern in that population. There are some options of 
fertility preservation within patients with sufficient follicles number. The most recently studied are oocyte 
preservation and ovarian tissue preservation. Due to premature ovarian failure among TS girls, the procedure 
should be performed as early as possible. It means that the patient involved cannot be completely conscious of 
own body and reproductive needs.
Aim:
The aim of this study is to gain the opinion of women with TS on motherhood and draw the conclusions about 
the need of further research on this topic.
Material and methods:
A web-based questionnaire was designed and submitted at online forums associating women with TS – one for 
the women with TS living in Poland and second - the international one. The questionnaire was dedicated to 
women with Turner Syndrome over the age of 18 years old.  It consisted of 12 questions. The participation was 
voluntary and there was no obligation to take part in the survey. By anonymously completing the questionnaire 
and submitting the information, participants agreed for it to be used for the study purposes.
Results:
98 women with TS have answered the questions. 19 (19.4%) of Respondents menstruated spontaneously.  
Asked if they had motherhood options discussed with physicians 41 (41.8%) of participants responded 
negatively, 31 (31.6%) answered they had such conversation before the age of 18, 7 (7.2%) after the age of 18 
and 19 (19.4%) after they had become interested in the topic.
16 (16.3%) Respondents do not want to have children, 58 (59.2%) would like to have children, 21 (21.4) have 
some and 3 (3.1%) do not know yet. Asked about the will of use ovarian tissues if they had been preserved in the 
adolescence 50 (51.0%) Respondents would be interested in such procedure, 22 (22.5%) would not be, and 26 
(26.5%) do not know. Among 79 women who previously had expressed a desire of having children or have some 
48 (60.8%) would use preserved cells, 13 (16.4%) would not and 18 (22.8%) do not know.
Conclusions:
The most of TS women who would like to have children would use preserved cells if they had such option. 
Therefore the further investigation of fertility preservation among TS patients is highly requested. 

Key words:
Turner Syndrome, fertility, fertility preservation, motherhood, opinion
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Wrodzony hiperinsulinizm jako przyczyna przetrwałej 
hipoglikemii – leczenie i monitorowanie pacjenta
Sylwia  Krawczyk1, Wiktoria Osiak1, Małgorzata Pacholska2, Andrzej Igor Prokurat2, 
Iwona Beń-Skowronek1 

1. Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2. Oddział Chirurgii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy

Wstęp: 
Hipoglikemia w okresie noworodkowym  i  niemowlęcym jest stosunkowo powszechnym problemem 
o zróżnicowanej etiologii. Jedną z rzadszych jej przyczyn jest przetrwała hipoglikemia hiperinsulinemiczna 
(PHHI). W zależności od czasu pojawienia się objawów możemy rozpoznać postać noworodkową, niemowlęcą 
lub dziecięcą, natomiast biorąc pod uwagę rozmieszczenie nieprawidłowych komórek beta w obrębie trzustki-
postać ogniskową lub rozsianą. PHHI ma różne przyczyny genetyczne. Problemem jest nie tylko sprawna 
diagnoza, ale również utrzymanie pacjenta w normoglikemii  i zapewnienie prawidłowego rozwoju 
zarówno w okresie noworodkowym i niemowlęcym jak i w późniejszym czasie po pankreatektomii. 
Cel pracy: 
Przedstawienie  metod leczenia PHHI w różnym wieku dziecka
Opis przypadku:
Noworodek płci męskiej, dziecko zdrowych, młodych rodziców  z masą urodzeniową 4 530g w pierwszej 
godzinie po urodzeniu miał napad drgawek uogólnionych z powodu krytycznej hipoglikemii 6 mg/dl. Pacjent  dla 
utrzymania normoglikemii  wymagał  ciągłego wlewu dożylnego stężonej glukozy, podawania maksymalnych 
dawek diazoksydu, hydrocortisonu i somatostatyny. Badanie genetyczne wykazało mutację genu ABCC8, 
która jest charakterystyczna dla rozsianej formy rozplemu komórek beta trzustki i oporności na leczenie 
farmakologiczne. Z tego względu zadecydowano o konieczności leczenia operacyjnego po ciągłej 6- miesięcznej 
hospitalizacji. Po wykonaniu badania PET, które potwierdziło postać  rozsianą  choroby, dziecko poddane 
zostało zabiegowi subtotalnej pankreatektomii, co pozwoliło na stopniowe odstawienie leków i zakończenie 
podaży dożylnych wlewów glukozy. Obecnie pacjent wymaga zbilansowanej diety, systemu skanowania 
glikemii. Nie wymaga substytucji enzymów trzustkowych. Analiza poziomów glikemii wskazuje, że pacjent 
ponad 90%  czasu przebywa w normoglikemii. 10% czasu to epizody hiperglikemii i niewielkich , nieistotnych 
klinicznie hipoglikemii. Rozwój psychomotoryczny postępuje prawidłowo. Zatrzymał się rozwój kardiomiopatii 
przerostowej.
Wnioski:
W każdym przypadku hipoglikemii u dzieci, zwłaszcza noworodków i niemowląt, należy rozważyć hiperinsulinizm 
wrodzony. Badanie genetyczne warunkuje dalsze postępowanie. W przypadku konieczności pankreatektomii 
po zabiegu ważna jest zbilansowana dieta i ciągłe skanowanie glikemii. Miarą prawidłowego leczenia jest 
prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy dziecka.

Słowa kluczowe: 
Hiperinsulinizm wrodzony, przetrwała hipoglikemia hiperinsulinemiczna

Congenital hyperinsulinism as a cause of persistent 
hypoglycemia –the treatment and monitoring  of the patient
Sylwia  Krawczyk1, Wiktoria Osiak1, Małgorzata Pacholska2, Andrzej Igor Prokurat2, 
Iwona Beń-Skowronek1 

1.     Department of Pediatric Endocrinology and Diabetology, Medical University, Lublin, Poland
2.     Department of Pediatric Surgery, Voivodeship Children’s Hospital in Bydgoszcz

Introduction: 
Hypoglycemia in the neonatal and infant period is a relatively common and etiologically heterogeneous problem. 
One of  its causes is persistent hyperinsulinemic hypoglycemia (PHHI). Depending on the time of appearance of 
the symptoms, we can identify a neonatal, infant or childhood form of hyperinsulinemic hypoglycemia. 
Depending on the distribution of the abnormal beta cells within the pancreas –focal and diffuse forms can be 
distinguished. PHHI is genetic caused. The challenge is not only to efficiently diagnose but also to maintain the 
patient in normoglycemia and to maintain normal development in the neonatal and infant period, as well as later 
after a pancreatectomy.
Aim: 
To present methods of the treatment of a child with PHHI at different stages of his early life
Case report:
A newborn boy, child of young, healthy parents, 4530g birth weight, in first hour of life presented seizure 
caused by critical hypoglycemia 6mg/dl. The patient in order to maintain normoglycemia required continuous  
glucose infusion and medication with maximal doses of diazoxid, hydrocortisone and somatostatin. Genetic 
testing was done  and confirmed the mutation of ABCC8 gen, which is typical of diffuse form of PHHI and 
resistance to pharmacotherapy. After 6-months hospitalization the decision about surgical treatment was 
made. PET confirmed a diffuse form. Subtotal pancreatectomy was performed, which allowed for gradual 
reduction and eventually withdrawal from medicines and intravenous glucose infusions. Currently, the patient 
requires a balanced diet and flash glucose monitoring. He does not required substitution of pancreatic enzymes. 
Analysis of glucose levels indicates that the patient maintains normoglycemia for over 90% of time. For only 
10% of time episodes of hyperglycemia and not clinically significant hypoglycemia were observed. The 
psychomotor development is normal. Development of hypertrophic cardiomyopathy was stopped.
Conclusions: 
In all cases of hypoglycemia in children, especially neonates and infants, congenital hyperinsulinism should be 
considered. The therapeutic options  depend on the results of genetic tests. After subtotal  pancreatectomy is 
performed, a balanced diet and flash glucose monitoring are very important. A proper psychomotor 
development is an indicator of adequate treatment.

Key words: 
Congenital hyperinsulinism, persistent hyperinsulinemic hypoglycemia
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Ocena zależności OPG-sRANKL z wybranymi parametrami 
kardiometabolicznymi u dzieci nadwagą i otyłością
Małgorzata Rumińska, Ewa Witkowska-Krawczak, Aleksandra Szydło, Ewelina Witkowska-Sędek,  
Beata Pyrżak  

Klinika Endokrynologii i Pediatrii DSK UCK WUM

Wstęp:
Osteoprotegryna (OPG) jest białkiem należącym do rodziny czynników martwicy nowotworu (TNF). 
W połączeniu z ligandem aktywatora receptora jądrowego czynnika kappa B (sRANKL) stanowi jeden 
z ważniejszych regulatorów metabolizmu kości. Układ OPG-RANKL odgrywa rolę w patogenezie miażdżycy. 
Stężenia OPG i sRANKL korelują z poszczególnymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego i wydają się 
mieć istotne znaczenie w przewidywaniu ryzyka rozwoju chorób układu krążenia.
Cel Pracy: 
Celem pracy była ocena stężenia OPG i sRANKL u dzieci z nadwagą i otyłością oraz ich korelacji z wybranymi 
parametrami metabolicznymi.  
Materiały i Metody:
Do badania zakwalifikowano 70 dzieci (średni wiek 13.0 ± 2.8) z nadwagą lub otyłością  oraz 35 rówieśników 
(średni wiek 13,8 ± 2.8) z prawidłową masą ciała. U wszystkich dzieci wykonano pomiary antropometryczne 
oraz badania laboratoryjne. Oznaczono stężenia (pmol/l) OPG i sRANKL za pomocą testu 
immunoenzymatycznego ELISA. U pacjentów z nadmiarem masy ciała wykonano dodatkowo doustny test 
obciążenia glukozą (OGTT) i obliczono wskaźniki aterogenności i insulinooporności.
Wyniki: 
Stężenia OPG nie różniły się istotnie pomiędzy dziećmi z nadwagą i otyłością a dziećmi z prawidłową masą 
ciała, podczas gdy stężenia sRANKL były istotnie niższe (mediana: 276,00 vs 325,90, p=0,011) u dzieci 
z nadmiarem masy ciała. Stężenia sRANKL ujemnie korelowały z glikemią na czczo (R = -0,26, p = 0,034), 
glikemią w 60. i 90. minucie OGTT (odpowiednio R = - 0,36, p = 0,001; R = -0,31, p = 0,015), stężeniem insuliny 
w 60. minucie OGTT (R = - 0,31, p = 0,12) oraz stężeniem kwasu moczowego (R = -0,34, p = 0,010). Podobne 
zależności wykazano pomiędzy OPG/sRANKL a wyżej wymienionymi parametrami.
Wnioski: 
1. Zarówno sRANKL jak i OPS/sRANKL korelują z wybranymi parametrami gospodarki węglowodanowej 

u dzieci z nadwagą i otyłością.  
2. Stężenie sRANKL jest istotnie niższe u dzieci z nadmiarem masy ciała w porównaniu ze zdrowymi 

rówieśnikami.
3. Stężenie OPG wydaje się być niezależne od masy ciała. 

Słowa kluczowe: 
Dzieci, Nadwaga, Otyłość, Osteoprotegryna (OPG), Ligand aktywatora receptora jądrowego czynnika kappa B 
(RANKL)

Evaluation of the correlation of OPG-sRANKL with selected 
cardiometabolic parameters in overweight and obese children
Małgorzata Rumińska, Ewa Witkowska-Krawczak, Aleksandra Szydło, Ewelina Witkowska-Sędek,  
Beata Pyrżak  

Klinika Endokrynologii i Pediatrii DSK UCK WUM

Introduction: 
Osteoprotegrin (OPG) is a protein belonging to the tumor necrosis factor (TNF) family. Binded to kappa B 
nuclear factor receptor activator ligand (sRANKL), is one  of the most important regulators of bone metabolism. 
The OPG-RANKL system has an impact on the development of atherosclerosis. Serum OPG and sRANKL 
levels correlate with particular cardiovascular risk factors and appear to have an important role in predicting 
the risk of developing cardiovascular disease.
Aim of the study: 
The aim of the study was to determine the serum levels of OPG and sRANKL in overweight and obese children 
and to evaluate their associations with selected metabolic parameters.
Material and methods:
In our study we enrolled 70 overweight or obese children(mean age 13.0 ± 2.8) and 35 pears (mean age 13.8 ± 
2.8 years) with normal body weight. Anthropometric measurements and laboratory tests were performed in all 
subjects. Concentration of OPG (pmol/l) and sRANKL(pmol/l) were determined using an enzyme immunoassay 
- ELISA test. In patients with excess body weight Oral glucose tolerance test (OGTT) was additionally performed 
and atherogenic and insulin resistance indicators were calculated.
Results: 
OPG levels did not differ notably between overweight and obese children and their peers with normal body 
weight, however the concentration of sRANKL  was considarably lower (median: 276.00 vs.325.90, p = 0.011] 
in childer with excess body weight. Serum sRANKL levels correlated negatively with fasting blood glucose (R = 
-0.26, p = 0.034), glycemia at 60 and 90 minutes of OGTT (respectively, R = - 0.36, p = 0.001, R = -0, 31, 
p+0,015), insulin level at 60 minute of OGTT (R = - 0.31, p = 0.12) and uric acid concentration (R = -0.34, p = 
0.010). Similar relations were observed between OPG/ sRANKL and the above-mentioned parameters.  
Conclusions: 
1. Both sRANKL and OPS /sRANKL levels correlate with selected parameters of carbohydrate metabolism in 

overweight and obese children.
2. The concentration of sRANKL is significantly lower in children with excess body weight compared to healthy 

peers.
3. The concentration of OPG seems to be independent of body weight. 

Keywords:
Children, Overweight, Obesity, Osteoprotegerin (OPG), Receptor activator of nuclear factor-κB ligand 
(RANKL)
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Ocena zależności między α1-defensyną, metabolizmem 
kostnym, cytokinami systemu RANKL/RANK/OPG i gęstością 
mineralną kości u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym
Małgorzata Morawiecka-Pietrzak, Katarzyna Ziora, Elżbieta Świętochowska, 
Wojciech Pluskiewicz, Zofia Ostrowska 

Katedra i Klinika Pediatrii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wstęp:
Ubytek masy kostnej jest częstym powikłaniem jadłowstrętu psychicznego u dorastających dziewcząt. 
W przebiegu AN często obserwuje się także zaburzenia w układzie immunologicznym, a ostatnie badania 
sugerują, że α1-defensyna może być pośrednim biomarkerem osteoporozy.
Cele pracy:
1. Ustalenie, czy ewentualne zmiany w stężeniach α1-defensyny mogą wpływać na metabolizm kostny oraz 

stan szkieletu. 
2. Wyjaśnienie, czy OPG, sRANKL i/lub relacja między tymi cytokinami mogą mieć znaczenie w mechanizmie 

ewentualnej zależności między α1-defensyną a tkanką kostną. 
3. Wykazanie, czy α1-defensyna może być biomarkerem ubytku masy kostnej u dziewcząt z AN. 
Materiał i metody:
Badaniami objęto 73 dziewczęta hospitalizowane z powodu AN oraz 40 zdrowych ochotniczek. Wiek badanych 
wynosił 12,6-17,8 lat. U wszystkich dziewcząt oznaczono w osoczu (metodą ELISA) stężenia α1-defensyny 
oraz biochemicznych markerów obrotu kostnego (OC – marker kościotworzenia oraz CTx, NTx i ICTP – markery 
resorpcji kości). Stan szkieletu u dziewcząt z AN oceniono na podstawie pomiarów s- i TB-BMD metodą DXA. 
Wyniki: 
Wykazano, że istotnemu obniżeniu wskaźników odżywienia u dziewcząt z AN towarzyszył wzrost stężenia α1-
defensyny, supresja BMD, OC, ICTP, OC/ICTP, OPG/sRANKL oraz wzrost OPG i sRANKL. U dziewcząt z AN 
wartości TB-Z-score korelowały istotnie ujemnie z α1-defensyną. Istotne zależności wykazano między α1-
defensyną a OC, OC/ICTP, OPG/sRANKL (ujemne) oraz sRANKL i OPG (dodatnie); wyższe wartości 
współczynników korelacji były na ogół u pacjentek z s- i TB-Z-score ≤ -2,0. α1-defensyna okazała się być jednym 
z istotnych predyktorów zmienności TB-BMD, OC, OPG, sRANKL, OC/ICTP i OPG/sRANKL.
Wnioski: 
Uzyskane wyniki wskazują, że u dziewcząt z AN może dochodzić do zaburzenia stanu szkieletu pod postacią 
zmniejszenia BMD oraz supresji zarówno procesów tworzenia tkanki kostnej, jak i jej resorpcji. Wzrost 
wydzielania α1-defensyny u dziewcząt z AN może prowadzić do naruszenia równowagi między metabolizmem 
kostnym a systemem RANKL/RANK/OPG, co może skutkować upośledzeniem mechanizmu kompensującego 
zaburzenia w przebudowie kośćca. Wyniki analizy regresji sugerują, że α1-defensyna może być markerem 
ubytku masy kostnej u dziewcząt z AN, wykazano bowiem, że jest predyktorem gęstości mineralnej kości, 
znamiennym głównie w odniesieniu do warstwy korowej.

Słowa kluczowe: 
α1-defensyna, BMD, markery kostne, OPG, sRANKL, jadłowstręt psychiczny, dziewczęta

The relationship between chemerin, bone metabolism, RANKL/
RANK/OPG system and bone mineral density in girls with 
anorexia nervosa 
Małgorzata Rumińska, Ewa Witkowska-Krawczak, Aleksandra Szydło, Ewelina Witkowska-Sędek,  
Beata Pyrżak  

Klinika Endokrynologii i Pediatrii DSK UCK WUM

Introduction: 
Bone mass loss is a common complication of anorexia nervosa in adolescent girls. In the course of AN, disorders 
in the immune system are also observed, and latest studies suggest that α1-defensin may be an indirect 
biomarker of osteoporosis.
Aim: 
1) To determine whether any changes in α1-defensin concentrations may affect the bone metabolism as well as 
the skeletal condition. (2) To explain of whether the OPG, sRANKL and/or the relationship between these 
cytokines may be relevant to the mechanism of possible relationship between α1-defensive and bone tissue. (3) 
To indicate whether α1-defensin can be a biomarker of bone mass loss in girls with AN. 
Material and methods: 
The study involved 73 girls with AN and 40 healthy girls. The age range was 12.6-17.8 years. All the girls had 
determined (by the ELISA method) the concentrations of α1-defensin and biochemical metabolism markers in 
plasma. In girls with AN the condition of the skeleton was  evaluated on the basis of s-BMD and TB-BMD 
measurements by the DXA method. 
Results: 
A significant decrease in the value of nutrition indicators in girls with AN was accompanied by increase in 
concentrations of α1-defensin and suppression of BMD, OC, ICTP, OC/ICTP and OPG/sRANKL and an 
increase of OPG and sRANKL. In girls with AN TB-Z-score values correlated significantly and negatively with 
α1-defensin. The significant correlations between the concentrations of α1-defensin and OC, OC/ICTP and 
OPG/sRANKL (negative) and sRANKL and OPG (positive) has been demonstrated; higher correlation 
coefficient values were generally in patients with s- and TB-BMD values ≤ -2.0. α1-defensin were one of 
significant independent predictors of TB-BMD, OC, OPG, sRANKL, OC/ICTP and OPG/sRANKL variability 
were BMI and α1-defensin. 
Conclusions: 
The results indicate that in girls with AN, skeletal disorders in the form of BMD reduction, suppression of both 
the bone tissue formation process and that of bone tissue resorption may be found. An observed increase in 
α1-defensin secretion in girls with AN may lead to an imbalance between bone metabolism and the RANKL/
RANK/OPG system, which may result in the impairment of the mechanism compensating for the disorders in 
skeletal remodelling. The results of regression analysis suggest that α1-defensin may be a marker of bone mass 
loss in girls with AN since it has been shown to be a predictor of bone mineral density, significant mainly in 
relation to the cortical layer.

Key words:
 α1-defensin, BMD, bone metabolism markers, OPG, sRANKL, anorexia nervosa, girls
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Czwartek, 21 października 2021
08.00-09.00 I SESJA PREZENTACJI PLAKATOWYCH

Przewodniczący sesji: Dr hab. Małgorzata Wójcik, Dr hab. Agnieszka Zachurzok

Genetyczne uwarunkowania niskorosłości u dzieci – badania nad 
etiopatogenezą oraz próba korelacji fenotypowo – genotypowej 
Elżbieta Lipska 

Częstość przejściowego niedoboru hormonu wzrostu jest zależna od płci 
pacjentów i niezależna od spełnienia aktualnych kryteriów zakończenia 
terapii promującej wzrastanie 
Joanna Smyczyńska, Urszula Smyczyńska, Maciej Hilczer, Andrzej Lewiński, 
Renata Stawerska

Stężenie iryzyny u dzieci z niedoborem hormonu wzrostu: przed i po 6 
miesiącach terapii rhGH
Monika Seifert, Anna Noczyńska, Beata Wikiera

Dysfunkcja tylnego płata przysadki i spowolnienie tempa wzrastania 
jako objawy nowotworu zlokalizowanego w lewej półkuli i strukturach 
pośrodkowych mózgu, w tym w podwzgórzu
Maria Klatka, Witold Kołłątaj

Dziewczynka z wielohormonalną niedoczynnością przysadki oraz 
białaczką lifoblastyczną
Joanna Chrzanowska, Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska, Monika Seifert, 
Anna Noczyńska

Wyrzynanie zębów stałych u dzieci z somatotropinową niedoczynnością 
przysadki i idiopatycznie niskim wzrostem 
Natalia Torlińska-Walkowiak, Katarzyna Anna Majewska, Anna Sowińska, 
Andrzej Kędzia, Justyna Opydo-Szymaczek

Zespół oporności na hormony tarczycy u chłopca z ciężką, złożoną wadą 
serca wymagającą wieloetapowego leczenia kardiochirurgicznego - czy 
i jak przygotować dziecko do zabiegu? 
Anna Fedorczak, Marzena Kolasa-Kicińska, Beata Pawłowicz, Anna Mazurek-Kula, 
Maciej Hilczer, Andrzej Lewiński, Renata Stawerska

Rola hormonów płciowych w patogenezie AZT u nastoletnich dziewcząt 
z PCOS 
Karolina  Skrzyńska, Agnieszka Zachurzok, Aneta Gawlik 

Piątek, 22 października 2021
08.00-09.00 II SESJA PREZENTACJI PLAKATOWYCH

Przewodniczący sesji: Dr hab. Maria Klatka, Dr Bożenna Klonowska

Stężenie cystatyny C i zaburzony dobowy rytm ciśnienia tętniczego są 
czynnikami ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży 
z cukrzycą typu 1 
Iwona Pietrzak, Aleksander Kowal, Marta Lasota, Olga Racińska, 
Jędrzej Chrzanowski, Agnieszka Szadkowska

Porażenie nerwu strzałkowego i piszczelowego jako rzadkie powikłanie 
ciężkiej kwasicy ketonowej w przebiegu nowo rozpoznanej cukrzycy - 
opis 2 przypadków
Joanna Chrzanowska, Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska, Barbara Salmonowicz, 
Anna Noczyńska

Abdominal skin necrobiosis as a complication of diabetes type 1 – case 
study
Ewa Ledwoń, Agnieszka Ochab, Krystyna Gębuś-Dinter, Agata Chobot

Ocena limfocytów T (CD8) i limfocytów B CD19 z ekspresją receptora 
TLR9 u dzieci leczonych z powodu cukrzycy typu 1
Katarzyna Kurianowicz, Anna Hymos, Maria Klatka

Wpływ pandemii COVID-19 na wyrównanie metaboliczne cukrzycy typu 
1 u dzieci i młodzieży
Aleksandra Olejniczak,  Aleksandra Ryk,  Weronika Pokora,  Marta Marcinkowska,   
Karolina Pendrasik,  Weronika Gromek, Arkadiusz Michalak,  
Agnieszka Szadkowska

Zespół Mauriaca jako powikłanie cukrzycy typu 1 u nastoletniego 
pacjenta – opis przypadku
Agnieszka Ochab, Paula Szten, Sławomir Rak, Ewa Ledwoń, Anna Malatyńska, 
Agata Chobot

Występowanie nadciśnienia tętniczego wśród ukraińskich uczniów: 
porównanie europejskich i amerykańskich wytycznych 
Halyna Pavlyshyn, Viktoriya Furdela, Nataliya Haliyash, Tetiana Kovalchuk,  
Nataliia Luchyshyn, Kateryna Kozak, Kateryna Hlushko

Sobota, 23 października 2021
08.00-09.00 III SESJA PREZENTACJI PLAKATOWYCH

Przewodniczący sesji: Dr hab. Anna Wędrychowicz, Dr Beata Wikiera

Ocena czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki w teście oddechowym 
ze znakowanymi 13C mieszanymi triglicerydami (MTG-BT) oraz analiza 
zależności pomiędzy wynikiem MTG-BT, a stężeniem leptyny i greliny  
u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym
Żaneta Malczyk, Katarzyna Ziora, Joanna Oświęcimska

Czy zaburzenia metaboliczne związane są z rodzajem zaburzeń 
miesiączkowania występujących u nastoletnich dziewcząt? 
Elżbieta Foryś, Agnieszka Zachurzok, Paweł Matusik, Adrianna Baran, 
Aleksandra Dziurdzia, Ewelina Jarosz-Wójcik, Aneta Gawlik

Krwawienie z dróg rodnych przed okresem pokwitania – jeden objaw, 
cztery różne przyczyny/studium przypadków 
Dorota Karbowska, Karolina Skrzyńska, Grzegorz Kudela, Aneta Gawlik

Duży potworniak jajnika u 9-letniej pacjentki 
Estera Zagojska-Sobkowicz, Wiktoria Osiak, Paweł Nachulewicz, 
Igor Lewandowski, Iwona Beń-Skowronek

Ocena markerów obrotu kostnego u pacjentów z zespołami Alströma 
i Bardeta Biedla
Krzysztof Jeziorny, Krystyna Wyka, Aleksandra Pyziak-Skupień, Maciej Borowiec,  
Agnieszka Szadkowska, Agnieszka Zmysłowska

Kostniejące mięśnie czyli postępująca heteroplazja kostna – opis 3 
przypadków
Anna Łupińska, Izabela Michałus, Renata Stawerska, Andrzej Lewiński 

Zatrucie witaminą D przyczyną opóźnienia rozwoju psychoruchowego 
u niemowlęcia 
Anna Rakuś-Kwiatosz, Beata Kulik-Rechberger

PREZENTACJE PLAKATOWE
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Genetyczne uwarunkowania niskorosłości u dzieci – 
badania nad etiopatogenezą oraz próba korelacji 
fenotypowo-genotypowej
Elżbieta Lipska 

Poradnia Endokrynologiczna, Instytut Matki i Dziecka

Cel pracy:
Celem pracy jest ocena genetycznych przyczyn niskorosłości idiopatycznej z zastosowaniem sekwencjonowania 
następnej generacji (NGS). 
Materiał i metody:
Do badania włączono 17 dzieci - 10 dziewcząt i 7 chłopców - w wieku 3-16 lat, po wykluczeniu innych przyczyn 
niskorosłości. Identyfikację submikroskopowej aberracji chromosomowej wykonano metodą aCGH, 
weryfikację zmian w genomie metodą MLPA lub FISH. W przypadku stwierdzenia niezrównoważenia w genomie 
wykonano badanie u rodziców. Sekwencjonowanie eksomu przeprowadzono w CeGaT GmbH (Tybinga, 
Niemcy) – biblioteki przygotowano z użyciem Twist Core Exome Plus RefSeq, sekwencjonowanie na aparacie 
NovaSeq 6000 (Illumina). Po anotacji wariantów analizę pierwszego rzutu wykonano w kierunku identyfikacji 
wariantów w genach związanych z niskorosłością (baza OMIM i https://panelapp.genomicsengland.co.uk/). 
Wyniki:
Niezrównoważenie genomu (delecje) stwierdzono u 2 dzieci, u 1 potwierdzono rodzicielskie pochodzenie 
zmian. U pozostałych pacjentów wykonano sekwencjonowanie celowane z zastosowaniem panelu znanych 
genów korelowanych z niskorosłością: u jednego pacjenta stwierdzono obecność patogennych wariantów 
w genach ORC1 i PIK3R1. W 11 przypadkach identyfikowano warianty o niepewnym znaczeniu klinicznym, 
które nie znalazły potwierdzenia w fenotypie pacjentów. 
Wnioski: 
Zastosowanie badań genetycznych w diagnostyce idiopatycznej niskorosłości pozwala u części pacjentów 
ustalić przyczynę niskiego wzrostu u dziecka.

 
 

Elżbieta Lipska 

Poradnia Endokrynologiczna, Instytut Matki i Dziecka

Aim:
Aim of the study was an attempt to determine genetic etiology of idiopathic short stature (ISS) with 
implementation of the Next Generation Sequencing (NGS) method. 
Material and methods: 
We examined 17 children – 10 girls and 7 boys, aged 3 – 16, after exclusion of other etiologies of short stature. 
For initial assessment we used aCGH, followed by MLPA or FISH methods. In confirmed genome imbalance the 
parental testing was performed. NGS was performed at CeGaT GmbH (Tybinga, Germany), libraries generated 
with Twist Core Exome Plus RefSeq, sequencing – NovaSeq 6000 (Illumina). After completing annotations of 
detected variants we compare them with identified genes related to short stature (OMIM and https://panelapp.
genomicsengland.co.uk). 
Results: 
Genome imbalance was identified in 2 patients, with 1 confirmed parental origin. Others were sequenced with 
the gene panel correlated with short stature. In 1 patients we confirmed pathogenic variants in ORC1 and 
PIK3R1 genes. In 11 patients we found variants of uncertain significance, not confirmed with phenotypes. 
Conclusion: 
Genetic testing with NGS allows extending of the diagnostic spectrum and in some patients the etiology of 
short stature can be confirmed.



IX Zjazd – 
XXV Sympozjum
Polskiego Towarzystwa 
Endokrynologii  
i Diabetologii  
Dziecięcej

Łódź
21-23 października 2021
spotkanie on-line

IX Zjazd – 
XXV Sympozjum
Polskiego Towarzystwa 
Endokrynologii  
i Diabetologii  
Dziecięcej

Łódź
21-23 października 2021
spotkanie on-line

35 36

Częstość przejściowego niedoboru hormonu wzrostu jest 
zależna od płci pacjentów i niezależna od spełnienia aktualnych 
kryteriów zakończenia terapii promującej wzrastanie
Joanna Smyczyńska1, Urszula Smyczyńska2, Maciej Hilczer3, Andrzej Lewiński3,4, 
Renata Stawerska4,5 

1. Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2. Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
3. Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
4. Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
5. Klinika Endokrynologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wstęp: 
U większości dzieci leczonych hormonem wzrostu (GH) z powodu somatotropinowej niedoczynności przysadki 
(GHD) obserwuje się prawidłowe wydzielanie GH po osiągnięciu wzrostu końcowego (FH), nie jest jednak 
wyjaśnione, w którym momencie następuje normalizacja wydzielania GH.
Cel: 
Ocena częstości występowania przejściowego GHD według kryteriów pediatrycznych po zakończeniu terapii 
promującej wzrastanie u pacjentów z rozpoznanym w dzieciństwie izolowanym GHD, w zależności od momentu 
zakończenia terapii GH.
Materiał i metody: 
260 pacjentów (173 chłopców, 87 dziewcząt) z izolowanym GHD (SDS wzrostu <-2,0, wyrzut GH w 2 testach 
stymulacyjnych <10,0 µg/l), którzy zakończyli terapię GH przed (Grupa PRE – 121 pacjentów: 92 chłopców, 29 
dziewcząt) lub po (Grupa POST – 139 pacjentów: 81 chłopców, 58 dziewcząt) uzyskaniu tzw. near-FH  (wiek 
kostny >16 lat u chłopców, >14 lat u dziewcząt, tempo wzrastania <2,5 cm/rok) i mieli wykonany retesting (test 
tolerancji insuliny, w przypadku wyrzutu GH <10,0 µg/l drugi test farmakologiczny); wydzielanie GH 
w retestingu >10,0 µg/l było podstawą rozpoznania  przemijającego GHD. 
Wyniki:
Stwierdzono znamiennie (p<0,001) wyższe wydzielanie GH w retestingu (14,23±8,42 µg/l) niż przed leczeniem 
(6,69±2,04 µg/l), podobne w Grupach PRE i POST (13,85±8,99 vs 6,63±2,13 µg/l i 14,55±7,91 vs 6,73±1,97 
µg/l, odpowiednio). Korelacja między wydzielaniem GH przed i po leczeniu była słaba (r = 0,195, p<0,05). 
Stwierdzono przewagę chłopców (66,6%) wśród leczonych pacjentów. Przejściowy GHD według kryteriów 
pediatrycznych rozpoznano u 64,6% pacjentów, bez istotnej różnicy między grupami PRE i POST (62,8% vs 
66,2%, p=0,57), ale istotnie częściej (p<0,05) u chłopców (71,7%) niż u dziewcząt (50,6%) w obu Grupach (u 68,5% 
chłopców i 44,8% dziewcząt w Grupie PRE, a u 75,3% chłopców i 53,5% dziewcząt w Grupie POST). Przyrost 
SDS wzrostu podczas leczenia był istotnie większy (p<0,05) w Grupie PRE niż POST (2,09±0,75 vs 1,55±0,85). 
Wśród 19 pacjentów ze złą odpowiedzią na leczenie (całkowity przyrost SDS wzrostu podczas terapii <0,5), 
tylko 2 zakończyło terapię przed osiągnięciem near-FH i zostało zakwalifikowanych do Grupy PRE, podczas 
gdy tylko 6 z 17 pacjentów w Grupie POST  miało wyrzut GH w retestingu <10,0 µg/l. Ciężki GHD w retestingu 
(wyrzut GH <3,0 µg/l) stwierdzono w 9 przypadkach w Grupie PRE i tylko w 1 przypadku w Grupie POST.
Wnioski: 
U większości dzieci z izolowanym GHD normalizacja wydzielania GH w odniesieniu do kryteriów pediatrycznych 
następuje przed osiągnięciem near-FH. Wcześniejszy retesting może pomóc w uniknięciu niekoniecznej terapii, 
szczególnie u osób źle odpowiadających na leczenie. Nadreprezentacja chłopców i częstsze występowanie 
u nich przejściowego GHD sugeruje możliwość nadrozpoznawalności GHD u chłopców. 

Słowa kluczowe: 
terapia hormonem wzrostu, wzrost końcowy, retesting, przejściowy niedobór hormonu wzrostu

The incidence of transient growth hormone deficiency depends 
on the sex of the patients and does not depend on the fulfillment 
of current criteria for growth promoting therapy withdrawal 
Joanna Smyczyńska1, Urszula Smyczyńska2, Maciej Hilczer3, Andrzej Lewiński3,4, 
Renata Stawerska4,5 

1. Department of Pediatrics, Diabetology, Endocrinology and Nephrology, Medical University of Lodz, Poland
2. Department of Biostatistics and Translational Medicine, Medical University of Lodz, Poland
3. Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Polish Mother’s Memorial Hospital – Research Institute, Lodz, 

Poland
4. Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Medical University of Lodz, Poland
5. Department of Pediatric Endocrinology, Medical University of Lodz, Poland

Introduction:
Normal growth hormone (GH) secretion after the attainment of final height (FH) is observed in the majority of 
GH-treated children with GH deficiency (GHD), however it is unclear when such normalization of GH secretion 
occurs. 
Aim: 
Assessment of the incidence of transient GHD with respect to pediatric criteria fter completion of growth 
promoting therapy in the patients with isolated GHD diagnosed in childhood, depending on the moment of GH 
therapy withdrawal.
Material and methods:
260 patients (173 boys, 87 girls) with isolated GHD (height SDS <-2.0, GH peak in 2 stimulation tests <10.0 
µg/l), who completed GH therapy before (Group PRE – 121 patients: 92 boys, 29 girls) or after (Group POST 
– 139 patients: 81 boys, 58 girls) the attainment of near-FH (bone age >16 years in boys, >14 years in girls, 
height velocity <2.5 cm/year) and have performed retesting (insulin tolerance test followed by 2nd 
pharmacological test if GH peak <10.0 µg/l); GH peak >10.0 µg/l in retesting was diagnostic for transient GHD. 
Results:
Significantly higher (p<0.001) GH peaks were found in retesting (14.23±8.42 µg/l) with respect to pre-
treatment values (6.69±2.04 µg/l), being similar in PRE and POST Group (13.85±8.99 vs. 6.63±2.13 µg/l and 
14.55±7.91 vs. 6.73±1.97 µg/l, respectively). The correlation between pre- and post-treatment values of GH 
peak was weak (r = 0.195, p<0.05). Male predominance (66.6%) among treated patients was observed. 
Transient GHD with respect to pediatric criteria was diagnosed in 64.6% of patients, with no significant 
difference between PRE and POST Group (62.8% vs. 66.2%, p=0.57) but significantly more frequently (p<0,05) 
in boys (71.7%) than in girls (50.6%) in both Groups (in 68.5% boys and 44.8% girls in PRE, while in 75.3% boys 
and 53.5% girls in POST). Increase of height SDS during treatment was significantly (p<0.05) better in PRE than 
in POST Group (2.09±0.75 vs.  1.55±0.85). Among 19 non-responders (total height SDS increase during 
treatment <0.5), only 2 completed treatment before the attainment of near-FH and were qualified to PRE 
Group, while only 6 out of 17 ones in POST Group had GH peak in retesting <10.0 µg/l. Severe GHD in retesting 
(GH peak <3.0 µg/l) was observed in 9 cases in PRE and only 1 in POST Group.
Conclusions: 
In the majority of children with isolated GHD normalization of GH secretion with respect to pediatric criteria 
occurs before the attainment of near-FH. Earlier retesting of GH secretion could help to avoid overtreatment, 
that seems especially important in non-responders. Overrepresentation of boys and higher incidence of 
transient GHD in them suggests the possibility of overdiagnosing GHD in boys. 

Key words: 
growth hormone therapy, final height, retesting, transient growth hormone deficiency 
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Stężenie iryzyny u dzieci z niedoborem hormonu wzrostu: przed 
i po 6 miesiącach terapii rhGH
Monika Seifert, Anna Noczyńska, Beata Wikiera 

Streszczenie: 
W ostatnich latach jednym z najczęściej badanych tematów jest patofizjologia tkanki tłuszczowej i mięśniowej; 
w literaturze jednak brakuje doniesień, szczególnie w populacji dzieci, dotyczących roli bialek regulatorowych 
(miokin/adipomiokin), których ekspresja wpływa na metabolizm i komunikację między tkankami. Iryzyna (Ir) 
jest jedną z adipomiokin, która indukuje przemianę białych adipocytów w beżową tkankę tłuszczową, a niedobór 
Ir może być czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju chorób metabolicznych. Celem badania była ocena 
wpływu leczenia rhGH na stężenie Ir u dzieci z GHD w zależności od wybranych parametrów kostnych. 
Pacjenci i metody:
Przebadano prospektywnie 78 pacjentów (33 dziewczynki i 45 chłopców) z niedoborem hormonu wzrostu 
(GHD) zakwalifikowanych do terapii rhGH i leczonych rhGH przez 6 miesięcy. Rozpoznanie GHD potwierdzono 
szczytowym wydzielaniem GH poniżej 10 mg/dl w trzech przeprowadzonych badaniach. Wszyscy pacjenci 
zostali przebadani rezonansem magnetycznym przysadki mózgowej. Kryteriami wykluczenia były: guz okolicy 
podwzgórzowo-przysadkowej, wielohormonalna niedoczynność przysadki i inne choroby współistniejące, 
które mogą wpływać na metabolizm. Wszystkie dzieci otrzymywały wstrzyknięcia rhGH codziennie wieczorem 
w dawce 0,023 mg na kg masy ciała. Grupę kontrolną stanowiło 24 zdrowych dzieci (14 dziewczynek i 14 
chłopców) bez zaburzeń wzrastania, chorób autoimmunologicznych lub innych chorób wpływających na proces 
wzrostu, dobranych w zależności od wieku i płci grupy badanej. W próbkach krwi na czczo oznaczono stężenia: 
Ir, HbA1c, IGF-1, IGFBP-3, PTH, AP, P, Ca, 25OHD3, Mg, K i Na. W grupie dzieci z GHD wykonano oznaczenia 
dwukrotnie (przed leczeniem i po 6 miesiącach terapii). Uzyskane dane poddano analizie statystycznej. 
Wyniki:
Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy w stężeniu Ir pomiędzy dziećmi z GHD a grupą kontrolną. 
Spośród 78 dzieci z GHD (średnia wieku 7,43) nie zaobserwowaliśmy żadnej istotnej różnicy w poziomie Ir 
między grupami wiekowymi ani płcią (chłopcy i dziewczęta). Nie znaleźliśmy związku między Ir a BMI lub 
markerami kostnymi. 
Wnioski:
Substytucyjne dawki rhGH stosowane u dzieci z GHD nie wpływają istotnie na stężenie Ir. Celowe wydaje się 
wydłużenie okresu obserwacji podczas terapii rhGH. 

Irisin in the growth hormone deficient children: before and after 
6 months of rhGH therapy
Monika Seifert, Anna Noczyńska, Beata Wikiera 

Abstract:
In recent years, one of the most frequently studied focuses is the pathophysiology of adipose and muscle tissue; 
however, in the literature there is no report about regulatory proteins (myokines/adipomyokines), which 
expression affects the body’s metabolism and communication between tissues especially in children population. 
Irisin (Ir) is one of the adipomyokines, which induces the conversion of white adipocytes into beige adipose 
tissue, and Ir deficiency may be a factor contributing to the development of metabolic diseases. 
The aim of the project is to evaluate the effect of rhGH treatment on Ir concentration in children with GHD in 
relation to the selected bone parameters.
Participants and Methods:
78 patients (33 girls and 45 boys) with growth hormone deficiency (GHD) qualified for rhGH therapy and 
treated with rhGH for 6 months were prospectively studied.
The diagnosis of GHD was confirmed by a peak GH secretion below 10 mg/dl during three tests performed. All 
patients were examined with magnetic resonance imaging of the pituitary gland. 
The exclusion criteria were: a tumor of the hypothalamic-pituitary region, multiple pituitary hormone deficiency 
and other comorbidities that can affect metabolism. 
All children received GH injections daily in the evening at a dose of 0.023 mg per kg body weight.
The control group consisted of 24 healthy children (14 girls and 14 boys) without growth problems, autoimmune 
diseases or other diseases affecting the growth process selected according to age, and sex of the study group.
The fasting blood samples were taken to determine concentrations of: Ir, HbA1c, IGF-1, IGFBP-3, PTH, AP, P, 
Ca, 25OHD3, Mg, K, and Na. In a group of children with GHD a twice determinations were done (before 
treatment, and after 6 month therapy).
The obtained data was subjected to statistical analysis.
Results: 
We did not find statistically important difference in Ir concentration between GHD children and control group. 
Of the 78 children with GHD (mean age 7.43) we did not observed any significant difference in Ir levels between 
neither the age groups nor the sex (boys and girls). We did not find association between Ir and BMI or bones 
markers. 
Conclusions: 
The replacement doses of rhGH applied in children with GHD do not significantly affect the concentration of Ir. 
It seems valuable to extend the observation period during rhGH therapy.
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Dysfunkcja tylnego płata przysadki i spowolnienie tempa 
wzrastania jako objawy nowotworu zlokalizowanego w lewej 
półkuli i strukturach pośrodkowych mózgu, w tym 
w podwzgórzu
Maria Klatka, Witold Kołłątaj 

Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno-Metaboliczną. Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie

Wstęp:
Spowolnienie tempa wzrastania jest stosunkowo częstym objawem spotykanym w praktyce lekarza pediatry/ 
lekarza rodzinnego. Objaw ten bywa rzadko właściwie rozpoznawany (podczas badań bilansowych większość 
z lekarzy nie wykreśla krzywych wzrostowych) i często bagatelizowany dopóki wysokość ciała mieści się 
w granicach szerokiej normy wieku. 
Cel:
Celem pracy jest przedstawienie przypadku pacjentki, która przez 6 kolejnych lat życia stopniowo spowalniała 
tempo wzrostu, a objaw ten nie wzbudzał niepokoju lekarza rodzinnego. Tymczasem przyczyną były następstwa 
rozwoju nowotworu CUN, który w chwili postawienia rozpoznania osiągnął już znaczne rozmiary naciekając 
lewą półkulę mózgu, podwzgórze, skrzyżowanie wzrokowe, spoidło przednie, znaczną cześć ciała 
modzelowatego i  okolice lewej komory bocznej. 
Opis przypadku:
Dziewczynka l. 10 2/12 pozostająca pod opieką nefrologiczną przez pierwsze 3 lata życia z powodu 
nawracających infekcji dróg moczowych i odpływów pęcherzowo moczowodowych, od 4 rż stopniowo 
spowalniała tempo wzrastania (wysokość: 4 lata- 90 centyl, 6.5 roku 25-50 centyl, 10 lat < 3 centyla). Od 9 roku 
życia zgłaszała zwiększone pragnienie. Spożywała  3-3.5 litra płynów na dobę. W tym czasie ciężary właściwe 
moczu nie przekraczały 1015 g/l.  
Z chwilą ukończeniu 10 roku życia skierowana do poradni endokrynologicznej. Rozpoznanie: „spowolnienie 
tempa wzrastania, niskie ciężary właściwe moczu”. 
W badaniu fizykalnym podczas przyjęcia do poradni: proporcje ciała, jak u dziecka 8-9 letniego, dojrzewanie P1, 
M1, wysokość ciała  < 3 centyla, masa ciała 25-50 centyl. Zauważalne opadanie kącika ust po stronie P. Poza 
tym bez ewidentnych zaburzeń funkcji układu nerwowego.
Pacjentka skierowana do Oddziału Endokrynologicznego, gdzie po wykonaniu MRI centralnego układu 
nerwowego rozpoznano obecność dużego guza centralnego układu nerwowego naciekającego wiele struktur 
mózgu, m.in. podwzgórze, ale bez uszkodzenia przysadki mózgowej. Nie  obserwowano objawów nadciśnienia 
śródczaszkowego. IGF-1, LH, FSH –niskie wartości, prolaktyna  - norma, oś przysadkowo- nadnerczowa  – 
norma; profil TSH, fT3, fT4 - norma. Próba zagęszczania moczu: c. właściwy do 1015.
Wnioski:
1. Opóźnienie wzrostu należy traktować jako objaw wymagający rzetelnej diagnozy, a nie tylko 

długoterminowej obserwacji. 
2. Spowolnienie wzrastania powinno być diagnozowane nawet wtedy, gdy wysokość ciała mieści się jeszcze 

w szerokich granicach normy wieku.
3. Wśród przyczyn zaburzeń wzrastania są także schorzenia onkologiczne centralnego układu nerwowego.

Słowa kluczowe:
Spowolnienie wrastania, dysfunkcja przysadki, guz mózgu, późna diagnostyka

Dysfunction of the posterior pituitary lobe and delayed growth  
as symptoms of a tumour located in the left hemisphere and 
middle structures of the brain, including the hypothalamus
Maria Klatka, Witold Kołłątaj 

Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno-Metaboliczną. Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie

Introduction:
Delayed growth  is a relatively common symptom found in the practice of a paediatricians / family doctors. This 
symptom is rarely properly diagnosed (during well-child care procedures, most of doctors do not draw growth 
curves) and often underestimated as long as the height of the body is within the broad age norm. 
Aim:
The aim of the study is to present a case of a patient who, over the next 6 years of her life, gradually slowed 
down her growth rate, and this symptom did not cause concern for the family doctor. Meanwhile, the cause was 
the consequences of the presence of the CNS tumour, which at the time of diagnosis had already reached 
considerable dimensions, infiltrating the left hemisphere of the brain, the hypothalamus, the optic junction, 
anterior commissure, a significant part of the corpus callosum, and the area of   the left lateral ventricle. 
A case report:
The girl, 10 2/12 years old, under nephrological care for the first 3 years of life due to recurrent infections of the 
urinary tract and vesicoureteral outflow.
From 4 years of age a gradual slowing down of the growth rate (body height: 4 years - 90th percentile, 6.5 years 
-25-50 percentile, 10 years <3rd percentile). From the age of  9, increased thirst. She drinks 3-3.5 litres of fluid 
a day. Specific urine weights up to 1015 g/l.  
Only after the age of 10, she was referred to an endocrinology clinic.  Diagnosis: „ slowing in growth velocity, low 
urine specific gravity”. 
Important details of the physical examination recorded on admission to the clinic: body proportions as in an 8-9 
year old child. Body height <3 percentile, body weight 25-50 percentile. Maturation P1, M1. The right side 
mouth corner was drooping. Besides, without obvious disturbances in the nervous system functions.
The girl was referred to the Endocrinology Department, where after preforming MRI of the central nervous 
system, the presence of a large tumour of the central nervous system was diagnosed. The tumour was infiltrating 
many brain structures, among others – hypothalamus but not pituitary gland. There were not present any 
symptoms of intracranial hypertension. IGF-1, LH, FSH were low, prolactin – normal, pituitary-adrenal axis – 
normal; TSH, fT3, fT4 profile - normal. Urine concentrating test: urine specific gravity ≤1015 g/l. 
Conclusions:
1. Growth retardation should be treated as a symptom that requires reliable diagnosis, not only long-term 

follow-up.
2. Growth slowdown should be diagnosed even when the height of the body is still within the broad limits of 

the age norm.
3. Oncological diseases of the central nervous system are also among the causes of growth disorders. 

Keywords:
growth delay, pituitary dysfunction, brain tumour, late diagnosis
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Ryzyko zachorowania de novo na białaczkę limfoblastyczną 
u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki 
leczonych hormonem wzrostu wydaje się zbliżone 
do populacyjnego 
Joanna Chrzanowska, Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska, Monika Seifert, Anna Noczyńska 

Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Przedstawiamy przypadek  dziewczynki z  wielohormonalną  niedoczynnością  przysadki  oraz  moczówką 
prostą (diagnoza w 1 roku życia), u której w 6,5 roku życia rozpoznano białaczkę limfoblastyczną.  Pacjentka  
pozostaje pod  opieką Kliniki od 4,5 roku życia, wcześniej mieszkała w Norwegii. Od pierwszych miesięcy życia 
stale  leczona hydrokortyzonem, L-tyroksyną, hormonem wzrostu oraz desmopresyną. Ponadto pozostaje pod 
opieką neurologa (mózgowe porażenie dziecięce) oraz  okulisty ( hipoplazja n.II).  Od kilku miesięcy (X 2020 r.)  
mama obserwowała u dziewczynki osłabienie,  dolegliwości bólowe w zakresie kończyn oraz pogorszenie 
funkcji motorycznych.  Z tego powodu w 6 roku życia diagnozowana reumatologicznie (sugerowano poinfekcyjne 
tło dolegliwości), zalecono okresowo prednizon. W trakcie wizyty kontrolnej w naszej Klinice w badaniu 
przedmiotowym stwierdzono  nadmierny stan odżywienia, obustronnie powiększone węzły chłonne szyjne (po 
stronie lewej pakiet 4x3 cm, po stronie prawej pakiet 3x3 cm, skóra tej okolicy niezmieniona, powiększone 
węzły chłonne pachowe, gardło różowe, temperatura w normie, wątroba powiększona. W  rozmazie ręcznym  
znaczny odsetek blastów  oraz zwiększona aktywność LDH. Wobec podejrzenia choroby rozrostowej pacjentkę 
przekazano do Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej, gdzie rozpoznano białaczkę limfoblastyczną. Białaczkę 
rozpoznano 5,5 roku po rozpoczęciu leczenia hormonem wzrostu. W trakcie 2 letniej obserwacji pacjentki  w Polsce 
stężenie IGF1 zawsze mieściło się w granicach normy. W chwili wysunięcia podejrzenia choroby rozrostowej 
przerwano podawanie hormonu wzrostu. 
Wniosek:
Niewielkie ryzyko nowotworzenia związane z leczeniem hormonem wzrostu nie powinno uśpić czujności 
onkologicznej każdego pediatry.

Słowa kluczowe:
niedoczynność przysadki, białaczka limfoblastyczna, hormon wzrostu 

The risk of developing lymphoblastic leukemia in children with 
hypopituitarism treated with growth hormone seems to be 
similar to the population risk
Joanna Chrzanowska, Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska, Monika Seifert, Anna Noczyńska 

Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

We present the case of a girl with panhypopituitarism (diagnosed at 1 year of age), who presented with 
lymphoblastic leukemia at 6.5 years of age. From the first months of life, she was constantly treated with 
hydrocortisone, L-thyroxine, growth hormone and desmopressin. Moreover, it is under the care of a neurologist 
due to cerebral palsy and an ophthalmologist hypoplasia of the optic nerve. For several months (October 2020), 
mother had been observing weakness, pain in the limbs and deterioration of motor functions in the girl. For this 
reason, she diagnosed rheumatologically, post-infection background of symptoms was suggested and 
prednisone was recommended periodically. During the follow-up visit,  excessive nutritional status, enlarged 
bilateral cervical lymph nodes (on the left side: 4x3 cm packet, on the right side: 3x3 cm packet, unchanged skin, 
enlarged axillary lymph nodes, pink throat, normal temperature, enlarged liver were present. In laboratory 
examinations in the manual blood smear a significant percentage of blasts and increased LDH activity were 
found. Due to the suspicion of a proliferative disease, the patient was referred to the Department of Pediatric 
Oncology and Hematology, where lymphoblastic leukemia was diagnosed and appropriate treatment was 
initiated. Leukemia occurred 5,5 years after the start GH treatment. During the 2-year observation in Poland, 
the concentration of IGF1 was within the normal range. Growth hormone therapy was discontinued with the 
suspicion of proliferative disease.
Conclusion:
The low risk of cancer associated with growth hormone treatment should not reduce the oncological alertness 
of every pediatrician.

Keywords:
hypopituitarism, leukemia, growth hormone
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Wyrzynanie zębów stałych u dzieci z somatotropinową 
niedoczynnością przysadki i idiopatycznie niskim wzrostem
Natalia Torlińska-Walkowiak1, Katarzyna Anna Majewska2,3, Anna Sowińska4, Andrzej Kędzia2,3, 
Justyna Opydo-Szymaczek1 

1. Klinika Stomatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2. Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
3. Zakład Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu
4. Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wstęp:
Wyrzynanie zębów to proces złożony, na który wpływa szereg czynników miejscowych i ogólnych. Normalny 
przebieg wyrzynania może być modyfikowany zarówno w fazie przedrupcyjnej, jak i poerupcyjnej m.in. przez 
choroby ogólnoustrojowe, oddziaływanie układu dokrewnego, czy problemy miejscowe. Działanie hormonu 
wzrostu (GH) jest złożone i obejmuje także dojrzewanie oraz wyrzynanie zębów. Wykazano, że GH może 
indukować różnicowanie preameloblastów i dalsze tworzenie szkliwa, wpływać na odontoblasty, zębinę, 
cement komórkowy. 
Cel pracy:
Cel pracy obejmował ocenę wyrzynania zębów stałych oraz porównanie wieku zębowego z wiekiem 
szkieletowym u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki (SNP) i idiopatycznie niskim wzrostem 
(ISS).
Materiał i metody:
Badaniem objęto 46 dzieci z niskorosłością (27 chłopców i 19 dziewcząt), w tym 15 z ISS i 31 z SNP (17 przed 
leczeniem GH i 14 w trakcie leczenia). Grupę badaną stanowiło 46 zdrowych dzieci o prawidłowym wzroście.  
Badanie stomatologiczne obejmowało ocenę wyrzynania się uzębienia stałego. Określono stopień 
zaawansowania wyrznięcia zębów, typ uzębienia, wiek zębowy. Uzyskano dane dotyczące aktualnego wzrostu 
oraz wieku kostnego. 
Wyniki:
Opóźnienie wieku zębowego było najbardziej zaznaczone w podgrupie z SNP przed leczeniem hormonem 
wzrostu. Różnica wyniosła 1,17 roku, p=0,039. Stwierdzono istotne różnice w stopniu wyrznięcia zębów dla 
wszystkich siekaczy centralnych (p=0,01), siekaczy bocznych (p=0,001) oraz pierwszych trzonowców 
(p=0,00002), drugich trzonowców (p=0,017) pomiędzy grupą badaną a kontrolną. Analiza zaawansowania 
stopnia wyrzynania zębów stałych na poziomie łuków zębowych wykazała istnienie istotnych statystycznie 
różnic w następujących grupach: siekaczy przyśrodkowych szczęki (p<0,000), siekaczy bocznych żuchwy 
(p<0,000), pierwszych zębów trzonowych szczęki (p<0,006) pomiędzy grupą badaną a kontrolną.
Wnioski: 
Dzieci niskorosłe zarówno z SNP, jak i ISS cechowały się mniej zaawansowanym stopniem wyrzynania zębów 
stałych niż zdrowe dzieci o prawidłowym wzroście, jednak opóźnienie wieku zębowego okazało się mniej 
zaznaczone niż opóźnienie wieku kostnego.

Słowa kluczowe:
wyrzynanie zębów, niskorosłość, hormon wzrostu, dzieci

Tooth eruption in children with growth hormone deficiency and 
idiopathic short stature
Natalia Torlińska-Walkowiak1, Katarzyna Anna Majewska2,3, Anna Sowińska4, Andrzej Kędzia2,3, 
Justyna Opydo-Szymaczek1 

1. Klinika Stomatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2. Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
3. Zakład Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu
4. Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Introduction:
Dental eruption is a complex process that is influenced by a number of  local and systemic factors. Endocrine 
factors, systemic diseases and  local dental problems are known to modify normal pattern of  tooth emergency, 
both during preeruptive as  posteruptive stages. Growth hormone action is associated with tooth maturation 
and eruption. It may influence preameloblast differentiation and further enamel  formation, as well as affect 
odontoblasts, dentine, cellular cementum. 
Aim:
The aim of this study was to present data on permanent tooth eruption and to compare dental age delay and 
bone age delay, in children with growth hormone deficiency (GHD) and idiopathic short stature (ISS).
Material and methods:
The study group included 46 short stature patients (27 boys and 19 girls): 15 with ISS and 31 with GHD (17 
before GH treatment and 14 in the course of the treatment). The control group included and 46 age and sex-
matched healthy children of normal height. A full mouth basic dental examination was performed to estimate 
clinical eruption stage of permanent dentition. Stage of dentition and dental age was established. Data regarding 
current height and bone age have been obtained. 
Results:
Patients with GHD before treatment had significantly more pronounced dental age delay  as compared to 
healthy age-mates. The difference was 1,17 year, p=0,039. The significant differences have been found in the 
degree of emergency for all central incisors ( p=0.01), lateral incisors (p=0.001) and first molars (p=0.00002), 
second molars ( p=0.017) between the examined and the control group. The comparison of the degree of 
eruption of permanent teeth at the level of the dental arches showed the existence of statistically significant 
differences in the group of maxillary central  incisors ( p<0,000); mandibular lateral incisors (p<0,000), maxillary 
first molars (p<0,006) between examined and control group.
Conclusions:
The degree of tooth eruption was less advanced in both ISS and GHD children, when compared to healthy 
children with normal height. However, dental age delay was less pronounced in comparison to bone age delay. 

Słowa kluczowe:
tooth eruption, short stature, growth hormone, children
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Zespół oporności na hormony tarczycy u chłopca z ciężką, 
złożoną wadą serca wymagającą wieloetapowego leczenia 
kardiochirurgicznego - czy i jak przygotować dziecko 
do zabiegu? 
Anna Fedorczak1, Marzena Kolasa-Kicińska1, Beata Pawłowicz2, Anna Mazurek-Kula2, 
Maciej Hilczer1, Andrzej Lewiński1,3, Renata Stawerska1,4 

1. Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
2. Klinika Kardiologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
3. Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
4. Klinika Endokrynologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wstęp:
Hormony tarczycy (TH) działają przez receptory α (THRα) i β (THRβ), ich rozkład jest zmienny i zależy 
od rodzaju tkanki; w mózgu przeważa typ α, w wątrobie typ β, w mięśniu sercowym występują zaś oba typy. 
Zespół oporności na HT (RTH) jest rzadką, genetycznie uwarunkowaną chorobą, cechującą się zmniejszoną 
wrażliwością tkanek na działanie HT. Najczęstszą przyczyną są punktowe mutacje w genie kodującym THRβ. 
U pacjentów stwierdza się podwyższone stężenie HT przy niezahamowanym TSH, przy czym mogą występować 
zarówno objawy niedoczynności (np. niskorołość), jak i nadczynności tarczycy (np. tachykardia - czynność 
serca zależy od wpływu HT na nieobarczony defektem THRα). W większości przypadków objawy są skąpe, 
pacjenci nie wymagają leczenia, a obserwowane odchylenia w wynikach badań nie stanowią przeciwwskazania 
do wykonywania zabiegów operacyjnych.
Opis przypadku: 
Przedstawiamy przypadek obecnie 4-letniego chłopca ze złożoną, siniczą wadą serca pod postacią podwójnego 
odejścia dużych naczyń z prawej komory z ubytkiem przegrody międzykomorowej, ze zwężeniem drogi 
odpływu z prawej komory, z hipoplazją lewej komory, wymagającego wieloetapowego leczenia 
kardiochirurgicznego. W 12 mż (przed zabiegiem kardiochirurgicznym) stwierdzono podwyższone stężenia 
HT: fT3-6,39 pg/m (N: 2,41-5,5) i fT4-2,3 ng/ml (N: 0,96-1,77) przy braku supresji TSH-2,93 mIU/l (N: 0,7-
5,97). Wysunięto podejrzenie RTH. Twierdzono mutację p.Arg316His(c.947G>A) w jednym allelu genu THRβ, 
co potwierdziło rozpoznanie. Z powodu klinicznych cech nadczynności tarczycy (tachykardii) w przygotowaniu 
do zabiegu kardiochirurgicznego podjęto próbę zastosowania tiamazolu w dawce 2 mg/kg przez okres 7 dni 
uzyskując normalizację fT4-1,65 ng/ml i fT3-4,71 pg/ml i prawidłową czynność serca. Jednocześnie 
obserwowano nadmierne wydzielanie TSH-12,1 mIU/l. Przebieg zabiegu był pomyślny, nie obserwowano 
zaburzeń rytmu ani innych powikłań; w okresie pooperacyjnym leczenie stopniowo odstawiono, a wyniki badań 
powróciły do stanu wyjściowego. Wobec skuteczności zaproponowanego leczenia, wdrażano je przed 
kolejnymi etapami leczenia złożonej wady serca. W 4 rż zakończono leczenie etapowe operacją Fontana. 
W okresach między zabiegami pacjent nie otrzymuje żadnego leczenia endokrynologicznego.  U chłopca 
obserwuje się cechy nadpobudliwości, przy prawidłowym rozwoju intelektualnym, tempo wzrastania jest 
prawidłowe.
Wnioski:
Jednoczesne występowanie ciężkiej złożonej wady serca i RTH u dziecka prezentującego wybiórcze objawy 
kliniczne nadczynności tarczycy skłoniło nas do przedoperacyjnego zastosowania nietypowego leczenia (leki 
przeciwtarczycowe), dzięki którym uzyskano normalizację wpływu fT4 i fT3 na receptor α dla HT. Postępowanie 
w RTH jest wyzwaniem dla klinicystów i musi być indywidualizowane. 

Resistance to thyroid hormone in a boy with a severe complex 
congenital heart defect (CHD) requiring multiple cardiac 
surgeries – whether and how to prepare child ready for the 
surgery? 
Anna Fedorczak1, Marzena Kolasa-Kicińska1, Beata Pawłowicz2, Anna Mazurek-Kula2, 
Maciej Hilczer1, Andrzej Lewiński1,3, Renata Stawerska1,4 

1. Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Polish Mother’s Memorial Hospital - Research Institute, Lodz
2. Department of Cardiology, Polish Mother’s Memorial Hospital - Research Institute, Lodz
3. Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Medical University of Lodz 
4. Department of Pediatric Endocrinology, Medical University of Lodz

Introduction:
Thyroid hormones (TH) act through α (THRα) and β (THRβ) receptors, their distribution is variable and depends 
on the type of tissue; α type predominates in the brain, β type in the liver and both types are present in the 
myocardium. TH resistance syndrome (RTH) is a rare, genetically determined disease characterized by reduced 
tissue sensitivity to TH. The most common cause is point mutations in the gene encoding THRβ. Patients 
present with elevated TH levels with uninhibited TSH level, and symptoms of both hypothyroidism (e.g. short 
stature) and hyperthyroidism (e.g. tachycardia - heart rate depends on the effect of TH on the non-defective 
THRα) may be present. In most cases, symptoms are sparse, patients do not require treatment, and observed 
abnormalities in test results are not considered as a contraindication to surgery.
Case report: 
We present a case of a currently 4-year-old boy with a complex, cyanotic congenital heart defect in the form of 
double outlet right ventricle with ventricular septal defect, right ventricular outflow obstruction, left ventricular 
hypoplasia (univentricular heart), requiring multistage cardiac surgery. At 12 months (before cardiac surgery) 
elevated TH levels were found: fT3-6.39 pg/m (N: 2.41-5.5) and fT4-2.3 ng/ml (N: 0.96-1.77) with no 
suppression of TSH-2.93 mIU/l (N: 0.7-5.97). Resistance to thyroid hormone was suspected. A p.
Arg316His(c.947G>A) mutation in one allele of the THRβ gene was claimed, which confirmed the diagnosis. 
Due to clinical features of hyperthyroidism (tachycardia) in preparation for cardiac surgery, thiamazole 2 mg/kg 
for 7 days was administered, resulting in normalization of fT4-1.65 ng/ml and fT3-4.71 pg/ml and normal heart 
rate. At the same time, excessive secretion of TSH-12.1 mIU/l was observed. The procedure was successful, no 
arrhythmias or other complications were observed; in the postoperative period the treatment was gradually 
reduced and the test results returned to baseline. Due to the effectiveness of proposed treatment, it was 
further introduced before further stages of cardiac surgeries. In age of 4, the staged treatment was completed 
with the Fontan operation. In the periods between surgeries the patient does not receive any endocrine 
treatment. Hyperactivity features are observed in boy, with normal intellectual development and normal 
growth rate.
Conclusions:
The simultaneous occurrence of severe complex heart defect and RTH in a child presenting with selective 
clinical symptoms of hyperthyroidism prompted us to apply preoperative atypical treatment (antithyroid 
drugs), thanks to which normalization of fT4 and fT3 effect on the α-receptor for HT was achieved. The 
management of RTH is a challenge for clinicians and must be individualized. 
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Rola hormonów płciowych w patogenezie AZT u nastoletnich 
dziewcząt z PCOS 
Skrzyńska Karolina, Zachurzok Agnieszka, Gawlik Aneta 

Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wstęp: 
Większe rozpowszechnienie autoimmunizacyjnego zapalenia tarczycy (AZT) u kobiet, a także opisywane 
w piśmiennictwie częstsze występowanie AZT u kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS) nasuwają 
przypuszczenie o potencjalnym wpływie hormonów płciowych na patomechanizm współwystępowania tych 
dwóch jednostek chorobowych. Hormony płciowe (estrogeny, progesteron i testosteron) mogą odgrywać 
istotną rolę w regulacji systemu immunologicznego. U kobiet z PCOS zwiększony stosunek stężeń estradiolu 
do progesteronu z powodu długich okresów oligo lub bezowulacyjnych oraz niewydolności lutealnej może być 
zaangażowany w stymulację układu odpornościowego, a w konsekwencji w rozwój AZT.
Cel pracy:
Ocena hormonalnych czynników ryzyka współwystępowania AZT u nastoletnich dziewcząt z PCOS. 
Materiał i metodyka: 
Do badania zakwalifikowano łącznie 80 pacjentek z PCOS (wiek chronologiczny 16,5±1,0 lat, BMI 24,6±4,2 kg/
m2, wiek menarche 12,0±1,0 lat, wiek ginekologiczny 3.8±0,9 lat). Spośród nich do grupy badanej 
zakwalifikowano 18 dziewcząt z rozpoznanym AZT, a do grupy kontrolnej pozostałe 62 dziewczęta. U każdej 
wykonano pełny panel diagnostyczny, łącznie z przeciwciałami przeciwko peroksydazie tarczycowej (anty-
TPO) oraz przeciwko tyreoglobulinie (anty-Tg), a także USG tarczycy.
Wyniki: 
Zarówno stężenie LH, FSH jak i stosunek LH/FSH nie wykazywał istotnych różnic pomiędzy grupami. Stężenie 
estradiolu było istotnie wyższe w grupie z AZT niż w grupie kontrolnej (203,0±217,0 pmol/l vs. 152,0±78,5 
pmol/l, p=0,02). W grupie z AZT obserwowano także istotnie wyższe stężenia DHEAS w porównaniu do grupy 
bez AZT (odpowiednio 391,3±176,4 vs. 317,9±114,3 µg/dl, p=0,04). Zarówno stężenie T jak i 17OHP były 
nieco wyższe w grupie z AZT, ale nie różniły się istotnie pomiędzy grupami (p>0,05)
Wnioski: 
Wysokie stężenie estrogenów występujące u dziewcząt z PCOS i AZT może świadczyć o ich roli w rozwoju 
procesu autoimmunizacyjnego. Potrzeba jednak badań na większej grupie pacjentek, aby potwierdzić powyższe 
wnioski. 

Słowa klucze: 
zespół policystycznych jajników, autoimmunizacyjne zapalenie tarczycy, hormony płciowe, nastoletnie 
dziewczęta

The role of sex hormones in the pathogenesis of AT in 
adolescent girls with PCOS
Skrzyńska Karolina, Zachurzok Agnieszka, Gawlik Aneta 

Department of Pediatrics and Pediatric Endocrinology, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, 
Katowice, Poland

Introduction: 
The greater prevalence of autoimmune thyroiditis (AT) in women, as well as the more frequent occurrence of AT 
in women with polycystic ovary syndrome (PCOS), reported in the literature, suggest a potential influence of 
sex hormones on the pathomechanism of the coexistence of these two diseases. Sex hormones (estrogens, 
progesterone and testosterone) may play an important role in regulating the immune system. In women with 
PCOS, an increased ratio of estradiol to progesterone, due to long oligo or anovulatory periods and luteal 
insufficiency, may be involved in the stimulation of the immune system and, consequently, the development of 
AT.
Aim of the study: 
Assessment of hormonal risk factors for AT coexistence in adolescent girls with PCOS.
Material and methods: 
A total of 80 PCOS patients were enrolled in the research (chronological age 16.5±1.0 years, BMI 24.6±4.2 kg/
m2, menarche age 12.0±1.0 years, gynecological age 3,8±0.9 years). Among them, 18 girls diagnosed with AT 
were qualified to the study group, and the remaining 62 girls to the control group. Each patient underwent a full 
diagnostic panel, including anti-thyroid peroxidase (anti-TPO) and anti-thyroglobulin (anti-TG) antibodies, as 
well as ultrasound of the thyroid gland.
Results: 
Neither the concentration of luteinizing hormone (LH), follicle stimulating hormone (FSH) nor the LH/FSH ratio 
showed significant differences between the groups. The estradiol concentration was significantly higher in the 
AT group than in the control group (203.0±217.0 pmol/l vs. 152.0±78.5 pmol/l, p=0.02). Significantly higher 
dehydroepiandrosterone sulfate (DHEAS) concentrations were also observed in the AT group compared to the 
group without AT (391.3±176.4 vs. 317.9±114.3 µg/dl, p=0.04, respectively). Both testosterone (T) and 
17hydroxyprogesterone (17OHP) concentrations were slightly higher in the AT group, but did not differ 
significantly between the groups (p>0.05).
Conclusions: 
The high concentration of estradiol found in girls with PCOS and AT may indicate the role of this hormone in the 
development of the autoimmune process. However, the numbers are small and more research is needed to 
confirm our findings.

Key words: 
polycystic ovary syndrome, autoimmune thyroiditis, sex hormones, adolescent girls
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Stężenie cystatyny C i zaburzony dobowy rytm ciśnienia 
tętniczego są czynnikami ryzyka rozwoju nadciśnienia 
tętniczego u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1
Iwona Pietrzak1, Aleksander Kowal1, Marta Lasota1, Olga Racińska1, Jędrzej Chrzanowski2, 
Agnieszka Szadkowska1 

1. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii, 
2. Uniwersy tet Medyczny w Łodzi, Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej

Wstęp: 
Podwyższone ciśnienie tętnicze pogarsza rokowanie u pacjentów diabetologicznych i jest ważnym czynnikiem 
ryzyka ich przedwczesnej śmierci.
Cel pracy: 
Określenie czynników ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 (DM1).
Materiał i metody: 
Przeprowadzono retrospektywną ocenę wyników całodobowej automatycznej rejestracji ciśnienia tętniczego 
(ABPM) u dzieci i młodzieży z DM1. Na podstawie wyniku ABPM określono wskaźnik sztywności tętnic (AASI-
ambulatory arterial stiffness index) i zachowanie dobowego rytmu ciśnienia tętniczego (dipping status). 
Oceniono parametry antropometryczne i biochemiczne. 
Wyniki badań: 
Badaniem objęto 131 pacjentów (F57, M74) w wieku 12,2±2,0 lat, z czasem trwania DM1 3,96±3,97 roku 
i HbA1c 7,35±1,35%, bez wcześniej zdiagnozowanego nadciśnienia tętniczego, nie otrzymujących leków 
wpływających na wartość ciśnienia tętniczego. U każdego pacjenta trzykrotnie przeprowadzono ABPM 
w odstępach 1,8±0,7 roku. Na podstawie pierwszego ABPM u 4 pacjentów rozpoznano nadciśnienie tętnicze 
(HT), a u 35 - stan przednadciśnieniowy (preHT); u 92 ciśnienie tętnicze było prawidłowe (NT). Wśród 
pacjentów z NT na podstawie kolejnych badań ABPM u 47 osób stwierdzono preHT lub HT, a u 45 - prawidłowe 
ciśnienie tętnicze. Pacjenci z preHT i HT mieli wyższe średnie stężenie cholesterolu całkowitego (4,53 vs 4,09 
mmol/l; p= 0,008) i wartość HbA1c (7,5 vs 6,9%; p=0,005) niż pacjenci z NT. Nie stwierdzono różnic pod 
względem średniego wieku, czasu trwania DM1, BMI z-score i AASI. U osób początkowo normotensyjnych 
utrzymywanie się zaburzonego dobowego rytmu ciśnienia tętniczego (non-dipping) wiązało się z większym 
ryzykiem rozwoju HT lub preHT (p<0,001) w przyszłości. Średnie stężenie cystatyny C było istotnie 
statystycznie wyższe u pacjentów, u których rozwinęło się HT (p<0,001).
Wnioski: 
Poziom kontroli metabolicznej cukrzycy, stężenie cholesterolu i cystatyny C są czynnikami ryzyka 
podwyższonego ciśnienia tętniczego u młodych pacjentów z cukrzycą typu 1. Utrzymywanie się zaburzonego 
dobowego rytmy ciśnienia tętniczego poprzedza rozwój nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży z DM1.

Słowa kluczowe: 
cukrzyca typu 1, nadciśnienie tętnicze, dzieci, cystatyna C, nieprawidłowy nocny spadek ciśnienia

Cystatin C level and persistent non-dipping status are the risk 
factors of high blood pressure in  pediatric population with type 
1 diabetes mellitus 
Iwona Pietrzak1, Aleksander Kowal1, Marta Lasota1, Olga Racińska1, Jędrzej Chrzanowski2, 
Agnieszka Szadkowska1 

1. Medical University of Lodz, Department of Pediatrics, Diabetology, Endocrinology and Nephrology, Lodz, Poland, 
2. Medical University of Lodz, Department of Biostatistics and Translational Medicine, Lodz, Poland

Introduction: 
Elevated blood pressure worsens the prognosis in diabetic patients and is a risk factor for their premature 
death.
Aim: 
To determine risk factors of the development of high blood pressure in young type 1 diabetic patients.
Material and methods: 
The study was a retrospective longitudinal analysis of pediatric population evaluated using automatic 24 hours 
blood pressure monitoring (ABPM). Each patients’ ABPM records with matching biochemical and biometric 
parameters were collected. Ambulatory arterial stiffness index (AASI-ambulatory arterial stiffness index) and 
dipping status were calculated for each observation based on the ABPM records.
Results: 
The study included 131 (F57, M74) patients, in average age 12.2±2.0 years, with the mean duration of diabetes 
3.96±3.97 years and mean HbA1c 7.35±1.35%, without established arterial hypertension and drugs affecting 
blood pressure value. Each patient had ABPM three times, the average time between ABPM records was 
1.8±0.7 years. Based on the first ABPM hypertension (HT) was diagnosed in 4 patients and preHT in 35 
patients; 92 ones were normotensive (NT). In these NT patients on the basis of the results of consecutive 
ABPM preHT or HT were found in 47 persons and normal blood pressure in 45. PreHT and HT children had 
significantly higher mean level of total cholesterol (4.53 vs 4.09 mmol/l; p=0.008) and HbA1c (7.5 vs 6.9 %; 
p=0.005) than NT patients. No significant differences were found in mean age, median duration of diabetes, 
mean BMI z-score and mean AASI retrospectively. Survival analysis of baseline NT patients indicated that 
persistent non-dipping status is a risk factor of developing HT or preHT (p<0.001). Mean level of cystatin C was 
significantly higher in the group which developed HT (p<0.001). 
Conclusions: 
Dyslipidemia, increased HbA1c and cystatin C level are the risk factors of a development of elevated blood 
pressure in previously normotensive young type 1 diabetic patients. The persistent non-dipping status precedes 
the development of HT in children and adolescents with DM1.

Key words: 
type 1 diabetes, hypertension, children, cystatin C, non-dipping status
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Porażenie nerwu strzałkowego i piszczelowego jako rzadkie 
powikłanie ciężkiej kwasicy ketonowej w przebiegu nowo 
rozpoznanej cukrzycy – opis 2 przypadków
Joanna Chrzanowska, Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska, Barbara Salmonowicz, Anna Noczyńska 

Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Wstęp: 
Do porażenia nerwu strzałkowego i piszczelowego w chwili manifestacji cukrzycy typu 1  dochodzi bardzo 
rzadko. Do neuropatii może dojść w mechanizmie klasycznego zespołu uciskowego  np. podczas znieczulenia 
czy śpiączki (nerw strzałkowy)  czy w wyniku ucisku miejscowych nieprawidłowych struktur występujących 
w tylnym przedziale mięśni podudzia ( nerw piszczelowy).
Cel pracy: 
Przedstawiamy 2 przypadki  dzieci, u których  stwierdzono jednostronne porażenie nerwu  strzałkowego oraz 
piszczelowego w przebiegu ciężkiej kwasicy ketonowej w chwili ujawnienia się cukrzycy typu 1.
Pacjent 1: Aktualnie 14,5 letnia dziewczynka: choruje na cukrzycę typu 1 od 7 roku życia Początek choroby 
w postaci  ciężkiej kwasicy ketonowej  (glikemia 407 mg/dl, pH 6.96, pCO2 nieoznaczalny, HCO3 7.2 mmol/l, BE 
(-) 27.3) ze wstrząsem wymagającym podaży dopaminy. W trakcie pobytu w OITD dziewczynka zaintubowana 
i pod wpływem sedacji. Po wybudzeniu zaobserwowano niedowład stopy prawej z niedoczulicą poprzedzone 
przemijającym bólem przyśrodkowej powierzchni stopy, oraz brak prawego odruchu skokowego. W badaniu 
neurograficznym brak odpowiedzi przy stymulacji włókien ruchowych n. strzałkowego i piszczelowego 
w kończynie dolnej prawej. Wykluczono   zakrzepicę. Wykonane badania obrazowe w zakresie kończyny dolnej 
prawej bez zmian (usg, rtg).
Pacjent 2: Aktualnie 12 letni chłopiec: choruje na cukrzycę typu 1 od 11 roku życia, początek choroby w postaci 
ciężkiej kwasicy ketonowej  (glikemia 1980 mg/dl, pH 6.92, BE -27.3). Przed przyjęciem do szpitala 
najprawdopodobniej chłopiec  przez 4 godziny leżał w jednej pozycji  na prawym boku, następnie w OITD 
sedowany i wentylowany mechanicznie. Po wybudzeniu skarżył się na dolegliwości bólowe w prawej kończynie 
dolnej. Przy przyjęciu do Kliniki na pośladku prawym oraz pięcie zmiany o charakterze odleżyn, niemożność 
zgięcia grzbietowego stopy, zaburzenia ruchomości w stawie kolanowym z towarzyszącym bólem kolana. 
W badaniu neurograficznym ciężkiego stopnia uszkodzenie włókien ruchowych nerwu strzałkowego prawego 
oraz aksonalne uszkodzenie włókien ruchowych nerwu piszczelowego prawego. Wykluczono zakrzepicę. 
W badaniu usg uwidoczniony pod skórą w ½ dalszej uda prawego i okolicy mięśnia brzuchatego łydki prawej 
zlewające się przestrzenie płynowe do głębokości 1.5 cm powodujące ucisk na naczynia.  
Wnioski
Neuropatia może być obserwowana nie tylko jako przewlekłe powikłanie cukrzycy typu 1  ale może pojawić się 
również w chwili manifestacji choroby. Patogeneza ostrego porażenia nerwu strzałkowego i piszczelowego 
w przebiegu kwasicy ketonowej jest niejednoznaczna. Do rozwoju neuropatii  może przyczynić się 
nieprawidłowe ułożenie kończyny dolnej w trakcie śpiączki ketonowej.

Słowa kluczowe: 
kwasica ketonowa, porażenie nerwu strzałkowego 

Peroneal and tibial nerves palsy as a rare complication of severe 
ketoacidosis in the course of newly diagnosed diabetes – 
a report of 2 cases
Joanna Chrzanowska, Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska, Barbara Salmonowicz, Anna Noczyńska 

Department of Pediatric Endocrinology and Diabetology, Wrocław Medical University

Introduction: 
The palsy of the peroneal and tibial nerves at the presentation of type 1 diabetes are described in the literature, 
however scarce. Peroneal and tibial neuropathy can occur as a result of the classic compression syndrome, e.g. 
during anesthesia or coma (peroneal nerve) or as a result of compression of local abnormal structures in the 
posterior muscle of the shin (tibial nerve).
Aim of the study:
We present 2 cases of children with unilateral peroneal and tibial nerve palsy in the course of severe ketoacidosis.
Patient 1: Currently a 14.5-year-old girl with type 1 diabetes from the age of 7. At the presentation of type 1 
diabetes severe ketoacidosis was diagnosed (glycemia 407 mg / dl, pH, 6.96, pCO2 undetectable, HCO3 7.2 
mmol / l, BE -27.3), complicated with shock requiring dopamine supply. During ICU stay, the girl was intubated 
and sedated. After awakening, paresis of the right foot with hypoesthesia was observed, preceded by transient 
pain in the medial surface of the foot, and the absence of the right ankle reflex. In neurography examination, 
there was no response with stimulation of the motor fibers of the sagittal and tibial nerves in the right lower 
limb. Thrombosis was excluded. The results of radiological examinations (ultrasound, radiography) were 
unremarkable.
Patient 2: Currently a 12-year-old boy with type 1 diabetes from the age of 11, at the presentation of diabetes 
severe ketoacidosis was diagnosed (glycemia 1980 mg / dl, pH 6.92, BE -27.3). Before admission to the hospital, 
the boy was most likely lying in one position on his right side for approximately 4 hours, then was sedated and 
mechanically ventilated in the ICU. Afterwards, he complained of pain in his right lower limb. On admission to 
the Clinic, physical examination revealed pressure ulcers of the right buttock and heel, impossibility of 
dorsiflexion of the foot, disturbances in mobility in the knee joint accompanied by pain in the knee. In 
neurography severe damage to the right sagittal nerve motor fibers and axonal damage to the right tibial nerve 
motor fibers were found. Thrombosis was excluded. Ultrasound examination revealed confluent fluid spaces up 
to a depth of 1.5 cm under the skin in the of the distal right thigh and the area of   the gastrocnemius muscle of 
the right calf, causing pressure on the vessels.
Conclusions:
Neuropathy can be observed not only as a chronic complication of type 1 diabetes but it can also appear at the 
time of disease manifestation. The pathogenesis of acute paralysis of the peroneal and tibial nerves in the 
course of ketoacidosis is ambiguous. Malposition of the lower limb during coma may contribute to the 
development of neuropathy.

Key words: 
ketoacidosis,  peroneal nerve palsy, tibial nerve palsy
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Abdominal skin necrobiosis as a complication of diabetes type 1 
– case study
Ewa Ledwoń1, Agnieszka Ochab1,2, Krystyna Gębuś-Dinter1, Agata Chobot1,2 

1. Department of Pediatrics, University Clinical Hospital in Opole, Poland
2. Department of Pediatrics, Institute of Medical Sciences, University of Opole, Poland; 

Introduction: 
Necrobiosis is a microangiopathic skin complication, mainly seen in adults with long, decompensed diabetes, 
mostly developing on the lower extremities, chest or arms, in areas prone to abrasion.
Objective: 
To present a case of abdominal skin necrobiosis in a teenager with type 1 diabetes (T1D).
Methods: 
A 17-year-old girl with juvenile idiopathic arthritis (methotrexate treatment) since the age of 5 and T1D for 7 
yrs, treated with functional intensive insulin therapy using an insulin pump (till 2019), and then by multiple 
injections (insulin aspart & detemir). Despite numerous reeducation sessions, support of psychologist and 
social worker she never achieved optimal glycemic control. Latest HbA1c results were: July 2019 - 8.2%, Nov 
2019 - 9.8%, Apr 2021 - 10.8%. At the age of 15 yrs she developed necrobiosis-like skin lesions in the umbilical 
region, on the thighs and arms (figure). The girl had no other microangiopathic complications.
Results:
In 2020 (17 yrs old) after a dermatological consultation topical treatment of the lesions was started: natamycin, 
neomycin, and hydrocortisone. Tight contact of the center resulted in a  short improvement in glycemic control 
(several weeks). After 3 months form initiating this treatment the lesions were more pale, the oozing of serous 
and purulent secretion subsided (figure). The lesions turned into a dry discoloration. She decreased the contact 
frequency with the center and stopped visits few months after she turned 18.
Conclusions:
Necrobiosis may develop even in pubertal patients and must be considered in the differential diagnosis of skin 
lesions of various locations. Properly treated necrobiosis will never disappear, but may heal by scar formation 
and cessation of enlarging oozing ulcers. Only early treatment accompanied by improved metabolic control can 
inhibit the formation of new lesions.

Key words: 
diabetes complication, microangiopathy, skin lesions, necrobiosis, type 1 diabetes 
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Ocena limfocytów T (CD8) i limfocytów B CD19 z ekspresją 
receptora TLR9 u dzieci leczonych z powodu cukrzycy typu 1
Katarzyna Kurianowicz1, Anna Hymos2, Maria Klatka1 

1. Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2. Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp:
Receptory Toll- podobne (TLR, ang. Toll- like receptors) generują alternatywny sygnał kostymulujący, 
odpowiedzialny za proliferację i przeżycie limfocytów. Aktywacja receptorów TLR na limfocytach 
autoreaktywnych może spowodować reakcję immunologiczną w kierunku antygenów trzustki. Brak 
mechanizmów hamujących te procesy i przewlekła aktywacja receptorów TLR może prowadzić do rozwoju 
chorób autoimmunologicznych. Sygnalizacja, w której uczestniczą receptory TLR indukuje wytwarzanie cytokin 
prozapalnych, co aktywuje odpowiedź układu immunologicznego. Wydaje się, że szlak TLR- zależny może 
odgrywać rolę w rozwoju cukrzycy typu 1.
Cel:
Celem badań była ocena limfocytów T (CD8) i limfocytów B CD19 z ekspresją receptora TLR9 u dzieci leczonych 
z powodu cukrzycy typu 1 w zależności od czasu trwania choroby w porównaniu do osób zdrowych. 
Materiał i metody:
Do grupy badanej zakwalifikowano 53 dzieci chorych na cukrzycę typu 1 będących pacjentami Kliniki 
Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Grupa badana została 
podzielona na chorych ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1 (zdiagnozowana w czasie do 3 miesięcy 
od włączenia do badania)- 31 pacjentów w wieku od 4 do 17 lat) oraz przewlekle chorych (czas trwania choroby 
powyżej 3 miesięcy)- 22 osoby w wieku od 3-17 lat. Grupę kontrolną stanowiło 19  dzieci zdrowych w wieku 
od 5- 17 lat. Materiał do badań stanowiła krew żylna- 10 ml. Pobrany materiał został niezwłocznie wykorzystany 
do oceny immunofenotypu limfocytów ze szczególnym uwzględnieniem receptora TLR9. 
Wyniki badań:
W naszych badaniach wykazano istotne różnice w liczbie limfocytów T (CD8) i limfocytów B (CD19) ekspresji 
receptora TLR9, co sugeruje możliwy udział tego receptora w rozwoju cukrzycy typu 1.
Wnioski: 
1. Obniżenie liczby limfocytów T CD8+ i B CD19+ z ekspresją receptora TLR9 u chorych we wczesnym etapie 

choroby w porównaniu do chorych leczonych przewlekle potwierdza, że zmiany ekspresji tego receptora 
mogą brać udział w regulacji metabolizmu glukozy u chorych z cukrzycą typu 1. 

2. Stwierdzenie istotnie wyższej liczby limfocytów B CD19+, limfocytów T o fenotypie CD8+ u chorych 
z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 przy braku istotnych zmian liczby tych komórek u chorych leczonych 
przewlekle, potwierdza tezę o udziale tych komórek we wczesnym etapie choroby, co może przyczyniać się 
do destrukcji komórek beta trzustki.

Assessment of T (CD8) lymphocytes and CD19 B lymphocytes 
with TLR9 expression in children treated for type 1 diabetes
Katarzyna Kurianowicz1, Anna Hymos2, Maria Klatka1 

1. Department of Pediatric Endocrinology and Diabetology, Medical University of Lublin
2. Department of Clinical Immunology and Immunotherapy, Medical University of Lublin

Introduction:
Activation of TLRs on autoreactive lymphocytes may cause an immune response to pancreatic antigens. The 
lack of mechanisms to inhibit these processes and the chronic activation of TLR receptors may lead to the 
development of autoimmune diseases. 
Aim:
The aim of the study was to evaluate T (CD8) lymphocytes and CD19 B lymphocytes with TLR9 expression in 
children treated for type 1 diabetes depending on the duration of the disease compared to healthy subjects.
Material and methods:
The study group included 53 children with type 1 diabetes who were patients of the Department of Pediatric 
Endocrinology and Diabetology of the Medical University of Lublin. The study group was divided into patients 
with newly diagnosed type 1 diabetes (diagnosed within 3 months from the inclusion in the study) - 31 patients 
aged 4 to 17 years) and chronically ill (duration of the disease over 3 months) - 22 people in ages 3-17. The 
control group consisted of 19 healthy children aged 5-17 years. The material for the research was venous blood 
- 10 ml
Results:
Our research confirm significant differences in the number of T lymphocytes (CD8) and lymphocytes B (CD19) 
expression of TLR9 receptor, suggesting possible involvement of this receptor in the development of type 1 
diabetes.
Conclusions:
1. The reduction in the number of CD8 + and B CD19 + T cells with TLR9 expression in patients in the early 

stage of the disease compared to patients treated chronically confirms that changes in the expression of 
this receptor may be involved in the regulation of glucose metabolism in patients with type 1 diabetes.

2. The finding of a significantly higher number of CD19 + B lymphocytes, CD8 + T lymphocytes in patients 
with newly diagnosed type 1 diabetes, with no significant changes in the number of these cells in chronic 
patients, confirms the thesis that these cells are involved in the early stage of the disease, which may 
contribute to destroy pancreatic beta cells. 
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Wpływ pandemii COVID-19 na wyrównanie metaboliczne 
cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży
Aleksandra Olejniczak1, Aleksandra Ryk1, Weronika Pokora1, Marta Marcinkowska1, 
Karolina Pendrasik1, Weronika Gromek1, Arkadiusz Michalak1,2, Agnieszka Szadkowska1 

1. Medical University of Lodz, Department of Pediatrics, Diabetology, Endocrinology and Nephrology, Lodz, Poland, 
2. Medical University of Lodz, Department of Biostatistics and Translational Medicine, Lodz, Poland

Wstęp: 
Pierwsza fala pandemii COVID-19 miała ogromny wpływ na przebieg leczenia wielu chorób przewlekłych, 
jednak jej wpływ na wyniki terapii cukrzycy typu 1 (T1D) wymaga weryfikacji.
Cel: 
Ocena wyrównania metabolicznego cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży z T1D podczas pierwszej fali pandemii 
COVID-19 z uwzględnieniem trzech okresów: przed, w trakcie i po okresie obowiązywania restrykcyjnego 
lockdown-u. Ocena zadowolenia rodziców pacjentów diabetologicznych z prowadzonej w tym czasie opieki 
telemedycznej.
Materiał i metody: 
Przeprowadzono jednoośrodkowe badanie obserwacyjne. Do badania włączono pacjentów w wieku 1-18 lat 
z T1D, leczonych za pomocą osobistych pomp insulinowych z użyciem systemu ciągłego monitorowania glikemii 
(CGM). Dane z CGM zostały ocenione retrospektywnie pod względem parametrów zmienności glikemii. 
Uwzględniono po 30 dni z najbardziej kompletnymi danymi z dwumiesięcznych okresów: przed, w trakcie i po 
lockdown-nie. Metodą ankietową zbadano opinie rodziców na temat wpływu lockdown-u na przebieg leczenia 
T1D u ich dzieci oraz poziom zadowolenia z teleporad.
Wyniki badań: 
Zbadano 86 pacjentów w wieku 11,52 (9,31-14,41) lat, z czasem trwania T1D 3,34 (1,75-5,12) lat, średnią 
roczną HbA1c 6,94 (6,33-7,45) %. Tylko współczynnik zmienności glikemii zmieniał się znacząco (p=0,0213) - 
zmniejszając się podczas lockdown-u [mediana zmiany w stosunku do wartości początkowej -2% (-8% - 3%), 
post hoc p<0,05] i nieznacznie wzrastając później [1% (-1% - 3%), post-hoc p>0,05]. Średnia glikemia, czas <70, 
czas w zakresie 70-180, czas powyżej >180 nie zmieniły się. Średnia wartość TIR (czas w zakresie 70-180) 
wynosiła 73 - 75% we wszystkich punktach czasowych. 47,67% rodziców pacjentów diabetologicznych 
zgłaszało zwiększony stres, a 30,23% występowanie trudności związanych z opieką nad swoim dzieckiem. 
Większość rodziców pozytywnie oceniła diabetologiczną opiekę telemedyczną.
Wnioski: 
W okresie pandemii COVID-19 wyrównanie metaboliczne T1D u dzieci i młodzieży nie uległo pogorszeniu 
pomimo zgłaszanego przez ich rodziców zwiększonego stresu i - w niektórych przypadkach - trudności 
w opiece. Rodzice pacjentów docenili uzyskiwaną podczas pandemii specjalistyczną pomoc diabetologiczną.

The impact of the COVID-19 pandemic on metabolic control in 
type 1 diabetic children and adolescents
Aleksandra Olejniczak1, Aleksandra Ryk1, Weronika Pokora1, Marta Marcinkowska1, 
Karolina Pendrasik1, Weronika Gromek1, Arkadiusz Michalak1,2, Agnieszka Szadkowska1 

1. Medical University of Lodz, Department of Pediatrics, Diabetology, Endocrinology and Nephrology, Lodz, Poland, 
2. Medical University of Lodz, Department of Biostatistics and Translational Medicine, Lodz, Poland

Introduction: 
The first wave of COVID-19 pandemic had a great impact on management of many chronic diseases, however, 
its effect on type 1 diabetes (T1D) has been not clear.
Aim: 
This study attempted to evaluate the glucose control in children and adolescents with T1D during the first wave 
of COVID-19 pandemic. We focused on three periods in relative to state-imposed restrictions: before, during 
and after lockdown. Moreover, we assessed the parent`s perspective on telehealth care in that period.
Material and methods: 
This was an observational, single-centre study. We included patients aged 1-18 treated using both insulin 
pumps and continuous glucose monitoring (CGM). Data from CGM were collected retrospectively and 
processed by software to calculate parameters of glycemic variability. In the analysis we included the most 
complete 30 days of the 2-months periods before, during, and after lockdown. The parents of patients 
completed a questionnaire regarding the impact of lockdown on T1D treatment as well as satisfaction with 
telehealth care.
Results: 
We included 86 patients [median age 11.52 (9.31-14.41)   years, T1D duration 3.34 (1.75-5.12) years, yearly-
averaged HbA1c 6.94% (6.33-7.45)].  Only coefficient of variation (CV) changed significantly over time 
(p=0.0213), decreasing during the lockdown [median change vs baseline -2% (-8% - 3%), post-hoc p<0.05], and 
slightly increasing afterwards [1% (-1% - 3%), post-hoc p>0.05]. Mean glucose, TBR<70, TIR70-180, TAR>180 
did not change significantly, with mean TIR remaining between 73 and 75% across all timepoints. 47.67% of 
parents reported increased stress related to caring for their child. However, minority encountered difficulties 
with childcare (30.23%). Most parents were positive about telehealth care.
Conclusions: 
In our group, glucose control of T1D did not deteriorate over the analyzed time, despite increased stress and in 
some cases difficulties in providing care for a child with T1D. Parents also appreciated the physician’s extensive 
assistance in treating T1D.
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Zespół Mauriaca jako powikłanie cukrzycy typu 1 
u nastoletniego pacjenta – opis przypadku
Agnieszka Ochab1,2, Paula Szten1, Sławomir Rak1, Ewa Ledwoń1, Anna Malatyńska1,  
Agata Chobot1,2 

1. Department of Pediatrics, University Clinical Hospital in Opole, Poland
2. Department of Pediatrics, Institute of Medical Sciences, University of Opole, Poland;

Wstęp: 
Zespół Mauriaca to rzadki zespół objawów: głównie niedoboru wzrostu, hepatomegalii oraz cech 
cushingoidalnych, rozwijający się w przypadku przewlekłego, istotnego deficytu insuliny w okresie rozwojowym 
(długotrwale, skrajnie niewyrównanej cukrzycy typu 1 (CT1) u dziecka).   
Cel:
Celem pracy jest przedstawienie przypadku nastoletniego pacjenta z CT1 powikłaną zespołem Mauriaca.
Materiał i metody: 
U 9-letniego chłopca ujawnieniu CT1 towarzyszyła kwasica ketonowa (DKA). Ultrasonograficznie - mierna 
splenomegalia. Pomiary antropometryczne: wzrost 134cm (10-25pc), masa ciała 23kg (<3pc), BMI 12,81kg/
m2 (<3pc). Leczony metodą wielokrotnych wstrzyknięć. W 2021 roku chłopiec przyjęty w stanie ciężkim, 
z DKA. Z wywiadu: od hospitalizacji przy rozpoznaniu CT1 bez opieki w poradni diabetologicznej, insulina 
przepisywana w POZ, często na wizytach bez obecności chłopca. Rodzina pod kontrolą kuratora. W badaniu 
fizykalnym: przerosty tkanki podskórnej na brzuchu, niedobór wzrostu (wzrost 140cm (<3pc), masa ciała 36kg 
(<3pc), BMI 18,4kg/m2 (35pc)). Po ustabilizowaniu stanu pacjenta stwierdzono hipertransaminazemię oraz 
wysokie stężenie HbA1c (9,9%). USG brzucha ujawniło hiperechogeniczną, powiększoną wątrobę. Rozpoczęto 
intensywną reedukację, rodzinę objęto opieką pracownika socjalnego i psychologa. Po miesiącu ponownie 
hospitalizowany w trybie pilnym z powodu bólów brzucha, moszny, kończyn dolnych, bólu podczas mikcji i zaparć. 
Przy przyjęciu stan ogólny dość dobry, fizykalnie tkliwość brzucha i moszny, spadek masy ciała 6 kg, obecne 
zaburzenia czucia dotyku i temperatury. W badaniach: hiperglikemia, glikozuria, ketonuria, normalizacja 
aktywności transaminaz. W USG nadal hepatomegalia, cechy stłuszczenia wątroby. Gastroskopia bez 
nieprawidłowości. Stwierdzono nadciśnienie tętnicze oraz tachykardię zatokową – oba bez zaznaczonej 
dobowej zmienności. Wykluczono retinopatię.
Wyniki: 
Stwierdzony niedobór wzrostu, stłuszczenie wątroby i hepatomegalia łącznie z całością obrazu klinicznego 
pozwoliły na rozpoznanie zespołu Mauriaca. Dolegliwości bólowe kończyn oraz brak dobowej zmienności 
ciśnienia i akcji serca sugerują polineuropatię, w tym autonomiczną – zaplanowana poszerzona diagnostyka 
neurologiczna. Kontynuowano intensywną insulinoterapię, włączono β-bloker, ACI – inhibitor i amlodypinę, 
doraźnie podawano płyny nawadniające i makrogol. Intensywne leczenie przeciwbólowe złagodziło nieco 
dolegliwości bólowe. Zaplanowano dołączenie pregabaliny.
Wnioski:
Zespół Mauriaca i powikłania neurologiczne są niezwykle rzadkie wśród dzieci z CT1 w Polsce, zwłaszcza przy 
aktualnym dostępie do opieki diabetologicznej, jednak ważne jest informowanie już od czasu rozpoznania 
o konieczności stałej opieki specjalistycznej.

Słowa kluczowe: 
powikłanie cukrzycy, neuropatia,  zespół Mauriaca, cukrzyca typu 1

Mauriac syndrome as a complication of diabetes type 1 – case 
study
Agnieszka Ochab1,2, Paula Szten1, Sławomir Rak1, Ewa Ledwoń1, Anna Malatyńska1,  
Agata Chobot1,2 

1. Department of Pediatrics, University Clinical Hospital in Opole, Poland
2. Department of Pediatrics, Institute of Medical Sciences, University of Opole, Poland;

Introduction:
Mauriac syndrome is a currently rare syndrome characterized mainly by growth deficiency, hepatomegaly and 
cushingoid features, as a result of chronic, significant insulin deficiency during the developmental period - long-
term, poorly controlled T1D in a child.   
Objectives:
The aim of this study is to present the case of an adolescent patient with type 1 diabetes (T1D) complicated by 
Mauriac syndrome.
Material and methods:
In a 9 year old boy new onset T1D was accompanied by diabetes ketoacidosis (DKA). Ultrasound revealsed 
mediocre splenomegaly. Anthropometric measurements: height 134cm (10-25pc), weight 23kg (<3pc), BMI 
12.81kg/m2 (<3pc). Multiple daily injections of insulin were started. In 2021, the boy was admitted to hospital 
with severe DKA. In anamnesis: since T1D onset the boy did not attend the diabetes clinic, insulin was prescribed 
by the GP, often as part of visits on which the boy was not present. Family under probationary supervision. 
Physical examination revealed lipohypertrophy on the abdomen, growth deficiency (height 140cm (<3pc), 
weight 36kg (<3pc), BMI 18.4kg/m2 (35pc)). After the patient was stabilized, hypertransaminasemia and 
elevated HbA1c (9.9%) were found. Abdominal ultrasound revealed a hyperechoic, enlarged liver. Intensive re-
education was started, the family was referred to a social worker and a psychologist. After a month he was again 
hospitalized urgently because of pain in the abdomen, scrotum and lower limbs, painful micturition and 
constipation. On admission he was in fairly good general condition, on physical examination abdominal and 
scrotal tenderness, weight loss of 6 kg, and slight abnormalities of touch and temperature were described. 
Laboratory findings included hyperglycemia, glycosuria, ketonuria. normalization of liver enzymes. Ultrasound 
still hepatomegaly, features of hepatic steatosis. Gastroscopy without abnormalities. Arterial hypertension and 
sinus tachycardia were found - both without marked diurnal variability. Diabetic retinopathy was excluded.
Results:
Growth deficiency, hepatic steatosis and hepatomegaly, together with the whole clinical picture allowed to put 
forward the diagnosis of Mauriac syndrome. Based on the complaints and the lack of RR drop at night, a suspicion 
of sensory and autonomic polyneuropathy was raised - further neurological diagnostics is planned. Intensive 
insulin therapy was continued, β-blocker, ACI – inhibitor i amlodipine were started. The boy received also 
rehydration fluids and macrogol. Intensive analgesic treatment relieved the pain. The addition of pregabalin is 
planned. 
Conclusions:
Mauriac syndrome and neurological complications are extremely rare among children with T1D in Poland, 
especially given the current access to diabetes care and treatment options. It is important that children with 
diabetes are informed as widely as possible about the obligation of both general practitioners and staff of 
supporting institutions (social care, probation officers and others) to have regular specialist diabetes checks.

Key words:
diabetic complication, neuropathy, Mauriac syndrome, type 1 diabetes mellitus
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Występowanie nadciśnienia tętniczego wśród ukraińskich 
uczniów: porównanie europejskich i amerykańskich wytycznych
Halyna Pavlyshyn, Viktoriya Furdela, Nataliya Haliyash, Tetiana Kovalchuk, Nataliia Luchyshyn, 
Kateryna Kozak, Kateryna Hlushko 

I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Department of Pediatrics No 2 

Wstęp:
W ostatnim dziesięcioleciu nadciśnienie (HTN) wśród dzieci stopniowo wzrasta. Zjawisko to doprowadziło do         
zaktualizowania wytycznych dotyczących nadciśnienia u dzieci przez Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia 
(ESH) w 2016 r. i Amerykańską Akademię Pediatrii (AAP) w 2017 r., a ich progi dla nadciśnienia tętniczego 
różnią się. Niedługo po opublikowaniu obu wytycznych wypowiedzi te wywołały ożywioną dyskusję, zbadano 
ich wrażliwość, a odsetek przeklasyfikowanych dzieci różnił się w niektórych populacjach. Na przykład wyższe 
średnie ciśnienie krwi w populacji skutkuje większą liczbą reklasyfikacji i otwtrotnie. Opublikowane dane 
dotyczące częstości występowania nadciśnienia tętniczego wśród ukraińskich dzieci są niewystarczające.
Cel:
Celem obecnych badań jest porównanie częstości występowania nadciśnienia tętniczego u ukraińskich 
nastolatków przy użyciu dwóch różnych wytycznych oraz ocena wpływu płci, wieku oraz nadwagi 
na nadciśnienie.
Materiał i metody: 
Badanie przeprowadzono na 540 ukraińskich uczniach dwóch miejskich szkół podstawowych w wieku 10-17 
lat. Wykonano pomiary ciśnienia krwi i pomiary antropometryczne i porównano je z tabelami centylowymi.
Wyniki: 
Średnia wieku badanych dzieci wynosiła (13,83±0,08) lat. Wśród nich 277 to chłopcy (51,3%). Większość 
dzieci w próbie była w wieku powyżej 13 lat (70,4%) z proporcjonalną budową ciała (74,4%). Częstość 
występowania wysokiego ciśnienie krwi (11,3% i 15,2%) i HTN (1,9% i 4,1%) u dzieci oznaczono kolejno za 
pomocą wytycznych ESH i AAP i dowiedziono, że jest ona wysoce zależna od zastosowanych definicji 
i kryteriów. Chłopcy są trzykrotnie bardziej narażeni na nieprawidłowości ciśnienie krwi. Porównując 
zastosowanie obu wytycznych nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy częstości występowania HTN 
u dzieci w wieku 10-12 lat, jednakże wg AAP HTN występuje częściej u dzieci po 13 roku życia. Nadmierną 
masę ciała stwierdzono u 17,2% dzieci w wieku szkolnym, dwukrotnie częściej u chłopców.  Nadciśnienie 
tętnicze było znacznie częściej rejestrowane wśród dzieci z nadwagą i dodatnimi markerami otyłości brzusznej 
według obu wytycznych. Stosowanie progów AAP do identyfikacji HTN jest bardziej czułe, jednak nasze 
badanie nie wykazało preferencji dla dzieci z otyłością w szczególności.
Wnioski: 
W y n i k i 
wykazały większą częstość występowania nadciśnienia tętniczego u chłopców, nastolatków i dzieci z nadwagą 
oraz z dodatnimi markerami otyłości brzusznej. Brak jest istotnej różnicy w częstości występowania HTN po 
aktualizacji obu wytycznych, jednak zalecenia AAP mogą być bardziej preferowane. 

Słowa kluczowe: 
częstość występowania nadciśnienia, wdrażanie wytycznych, młodzież, nadwaga

Prevalence of arterial hypertension among ukrainian students: 
the comparison of european and american guidelines 
Halyna Pavlyshyn, Viktoriya Furdela, Nataliya Haliyash, Tetiana Kovalchuk, Nataliia Luchyshyn, 
Kateryna Kozak, Kateryna Hlushko 

I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Department of Pediatrics No 2 

Introduction: 
Arterial hypertension (HTN) among children progressively increases and significant target organ damage in 
children and cardiovascular morbidity in adulthood. These concerns have led to an update of guidelines about 
childhood hypertension by the European Society of Hypertension (ESH) in 2016 and the American Academy of 
Pediatrics (AAP) in 2017 and their thresholds for HTN differ. Shortly after the publication of both guidelines 
these statements caused active discussion, their sensitiveness was tested and the percentage of re-classified 
children differed in some populations. For example, higher mean population blood pressure (BP) results in more 
reclassifications and vice versa. The published data on the prevalence of HTN in Ukrainian children are 
insufficient.
Aim:
The current research aims to compare the prevalence of hypertension in Ukrainian teenagers using two 
different guidelines and to check the impact of gender, age, and excess weight on hypertension.
Material and methods: 
The sample includes 540 Ukrainian students of two secondary urban schools, aged 10-17 years. Blood pressure 
and anthropometrical measurements were taken and compared with percentile tables. 
Results:
The average age of subjects was (13.83±0.08) years. Among them, 277 were boys (51.3 %). Most children in the 
sample were above 13 years of age (70.4%) with proportional body build (74.4%). The prevalence of high BP 
(11.3% and 15.2%) and HTN (1.9% and 4.1%) was determined with both ESH and AAP guidelines respectively 
and it strongly depends on which definitions and criteria were used. Boys are three times more predisposed to 
abnormal BP. Comparing both guidelines there is no significant difference in HTN prevalence in children aged 
10-12, nevertheless, AAP recognizes HTN almost twice often in teenagers aged ≥13. Excess body weight was 
identified in 17.2% of the school-age children, twice more frequent in males. The HTN was registered much 
more often between children with excess weight and positive markers of abdominal obesity by both guidelines. 
Using AAP thresholds for HTN identification is more sensitive, however, our study didn’t realize preference for 
children with obesity in particular.
Conclusions: 
The results have shown a higher prevalence of HTN in teenagers and children with excessive weight more 
significant in boys and between children with positive markers of abdominal obesity due to both guidelines, 
without a significant difference in prevalence after re-classification, however, AAP recommendations might be 
preferable as a tool for alertness to the children at risk of HTN.

Key words:
Prevalence of Hypertension, Guidelines implementation, Adolescents, Excess weight
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Wpływ prowadzenia interdyscyplinarnej opieki nad dziećmi 
z nadmierną masą ciała na zmianę wskaźnika BMI, a także 
parametrów biochemicznych krwi-bprzedstawienie wyników 
badań na podstawie populacji dzieci szczecińskich
Dominika Raducha, Joanna Ratajczak, Mieczysław Walczak, Elżbieta Petriczko 

Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego SPSK1 
w Szczenienie ,Pomorski Uniwersytet Medyczny 
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński

Działając w duchu odpowiedzialności społecznej, widząc potrzebę wprowadzania programów pozwalających 
na dokonanie pozytywnych zmian w zachowaniach zdrowotnych społeczności dziecięcej Gmina Szczecin 
w latach 2016-2018 realizowała i sfinansowała w całości ze środków własnych program polityki zdrowotnej 
„Odważna Ósemka” -Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 i 9 lat uczęszczających 
do szczecińskich szkół podstawowych. Program był realizowany przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
nr 1 PUM w Szczecinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie, 
Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, ,,SZKOLMED’’ s.c. w Szczecinie. Projekt składał się z dwóch 
zasadniczych etapów. Pierwszy z nich to kompleksowa analiza zdrowotna (KAZ), czyli tzn. etap badań 
przesiewowych. Był on realizowany przez zespół wykwalikowanych i specjalnie przeszkolonych pań pielęgniarek 
we wszystkich  szkołach podstawowych: publicznych, prywatnych i specjalnych w Szczecinie, które wyraziły 
chęć współpracy. Wyżej wymienione badania obejmowały pomiary podstawowych wskaźników 
antropometrycznych, pomiar ciśnienia tętniczego, analizę składu ciała oraz test wydolności krążeniowo-
oddechowej Do drugiego etapu programu były zakwalifikowane te dzieci, u których wartość BMI wynosiła  
>/=90 centyl w pierwszym etapie.  Pacjenci zostali objęci roczną, interdyscyplinarną opieką lekarza, dietetyka, 
psychologa i specjalisty aktywności fizycznej. Wykroczyliśmy również swoimi działaniami poza szkoły i szpital 
aby dodatkowo zaktywizować i zmotywować pacjentów i ich rodziny do modyfikacji stylu życia . Równolegle 
edukowaliśmy całe rodziny prowadząc specjalistyczne warsztaty o charakterze edukacyjnym  celem poprawy 
świadomości  w zakresie ogólnej wiedzy na temat otyłości, jej powikłań, zasad racjonalnego żywienia, istoty 
aktywności fizycznej oraz przyczyn  i powikłań psychologicznych otyłości. Celem promocji aktywności 
fizycznej oraz pokazania alternatyw aktywnego spędzania czasu wolnego organizowane były w różnej formie 
wydarzenia sportowe dla dzieci i/lub ich rodzin: wielozadaniowe wycieczki po lesie, rajdy rowerowe, zajęcia 
pływackie na basenie, zajęcia ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej i chyba cieszący się największym 
uznaniem trening piłki nożnej z piłkarzami szczecińskiego klubu sportowego Pogoń Szczecin. W międzyczasie 
edukowaliśmy również nauczycieli i personel pracujący na stołówkach szkolnych. . Wszystkie dane zarówno te 
z etapu badań przesiewowych jak i specjalistycznego były wprowadzane do specjalnie przygotowanego 
programu komputerowego, co istotnie poprawiało pracę i ułatwiało analizę danych pacjentów. Istotą pracy 
była analiza i porównanie parametrów biochemicznych szczególnie stężenia glukozy, insuliny i lipidów 
na początku interwencji specjalistycznych oraz po roku jej trwania. Interesowały nas także tendencje 
w zmianach wskaźników HOMA, BMI, WHR oraz związki między parametrami biochemicznymi a wyżej 
wymienionymi wskaźnikami. Kolejnymi celami było m.in. pozyskanie odpowiedzi na następujące pytania: w której 
grupie dzieci z nadwagą czy otyłością , chłopców czy dziewczynek lepiej jest widoczny trend redukcji masy ciała 
i poprawy parametrów biochemicznych krwi? Czy odnotowuje się spadek masy ciała (wskaźnika BMI) 
u rodziców dzieci? Aktualnie analiza statystyczna oraz wnioski końcowe są w opracowaniu. Program był 
realizowany na licencji Polskiego Towarzystwa Programów zdrowotnych  w Gdańsku.
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Ocena czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki w teście 
oddechowym ze znakowanymi 13C mieszanymi triglicerydami 
(MTG-BT) oraz analiza zależności pomiędzy wynikiem MTG-BT, 
a stężeniem leptyny i greliny  u dziewcząt z jadłowstrętem 
psychicznym
Żaneta Malczyk1, Katarzyna Ziora1, Joanna Oświęcimska1  

Katedra i Klinika Pediatrii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wstęp:
Niedożywienie może doprowadzić do upośledzenia funkcji egzokrynnej trzustki, ale patomechanizm tego 
zjawiska nie został do tej pory w pełni wyjaśniony. Badania dotyczące czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki 
w jadłowstręcie psychicznym (AN) są bardzo skąpe, a ich wyniki często rozbieżne. 
Cel pracy: 
Ocena czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym oraz w grupie 
kontrolnej dziewcząt zdrowych w teście oddechowym ze znakowanymi 13C mieszanymi triglicerydami (MTG-
BT). Analiza zależności pomiędzy wynikiem MTG-BT, a stężeniem leptyny i greliny w badanych grupach 
dziewcząt.
Materiał i metody: 
Grupę badaną (AN) stanowiło 31 dziewcząt (średni wiek 15,1 ± 1,6 lat) z jadłowstrętem psychicznym typu 
restrykcyjnego, a grupę kontrolną (K) 38 zdrowych dziewcząt (średni wiek 15,9 ± 0,9 lat). U wszystkich 
badanych oznaczono stężenie leptyny, rozpuszczalnego receptora leptynowego, greliny acylowanej 
i desacylowanej metodą ELISA przy użyciu komercyjnie dostępnych zestawów firmy Biovendor (Praga, 
Republika Czeska). Na podstawie przeprowadzonych oznaczeń obliczono współczynnik HOMA-IR, indeks 
wolnej leptyny (FLI) oraz stężenie greliny całkowitej. W badanych grupach przeprowadzono test oddechowy ze 
znakowanymi 13C mieszanymi triglicerydami (MTG-BT). Analizę wydychanego powietrza przeprowadzono 
na aparacie IRIS firmy Wagner GmbH (Brema, Niemcy).
Wyniki: 
Średnia kumulacyjna dawka 13C-triglicerydów odzyskana z powietrzem wydechowym (%CD) była podobna 
w badanych grupach, natomiast średni czas od podania 13C-triglicerydów do uzyskania szczytowego wydalania 
13CO2 w powietrzu wydychanym (TTP) w grupie AN był istotnie statystycznie dłuższy w porównaniu z K. 
W obu badanych grupach  obserwowano silną ujemną korelację pomiędzy %CD a FLI. W grupie K TTP korelował 
ujemnie ze stężeniami insuliny i wartościami współczynnika HOMA-IR. W grupie AN wykazano znamienne 
ujemne korelacje pomiędzy TTP a stężeniami LH, rozpuszczalnego receptora leptynowego i FLI. W grupie K 
stwierdzono także istotnie statystycznie ujemne korelacje pomiędzy %CD a stężeniem greliny desacylowanej 
i  całkowitej.
Wnioski: 
1. U dziewcząt z AN wydolność trzustki w zakresie wydzielania lipazy jest prawidłowa, natomiast stwierdza 

się zaburzenia kinetyki wydzielania tego enzymu; 
2. Zaburzenia kinetyki wydzielania lipazy trzustkowej w AN mogą wynikać z zaburzeń funkcjonowania osi 

adipo-insularnej i wyspowo-pęcherzykowej.

Słowa kluczowe: 
jadłowstręt psychiczny; niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki; test oddechowy; hormony; leptyna; 
grelina

Assessment of exocrine pancreatic function in the breath test 
with 13C-labeled mixed triglycerides (MTG-BT) and analysis of 
the relationship between the MTG-BT result and the 
concentration of leptin and ghrelin in girls with anorexia nervosa
Żaneta Malczyk1, Katarzyna Ziora1, Joanna Oświęcimska1  

Katedra i Klinika Pediatrii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Introduction: 
Undernutrition may lead to impairment of the pancreatic exocrine function, but the pathomechanism of this 
phenomenon has not been fully elucidated, yet. Studies on exocrine pancreatic activity in anorexia nervosa 
(AN) are very scarce and their results often diverge.
Aim of the study: 
Assessment of exocrine pancreatic function in patients with AN and control group of healthy girls using the 
breath test with 13C-labeled triglycerides (MTG-BT).  Analysis of the relationship between MTG-BT results 
and concentration of leptin and ghrelinin the studied groups of girls.
Material and methods: 
The study group (AN) consisted of 31 girls (mean age 15.1 ± 1.6 years) with anorexia nervosa and control group 
(K) of 38 healthy girls (mean age 15.9 ± 0.9 years). In all subjects serum leptin, soluble leptin receptor, acylated 
and desacylated ghrelin assays were performed by ELISA using commercially available sets ny Biovendor 
(Prague, Czech Republic).The HOMA-IR, the free leptin index (FLI) and the total ghrelin concentration were 
calculated. A breath test with 13C-labeled triglycerides (MTG-BT) was carried out in both examined groups. 
Exhaled air analysis was performed on the Wagner GmbH IRIS apparatus (Bremen, Germany).
Results: 
The mean cumulative dose of 13C-triglycerides recovered with expiratory air (% CD) was similar in the study 
groups, while the mean time to peak of 13C-triglycerides in exhaled air (TTP) was statistically significantly 
longer in the AN group compared to K. In both groups a strong negative correlation between% CD and FLI was 
observed. In the K group, TTP correlated negatively with insulin concentrations and HOMA-IR. In the AN group 
significant negative correlations between TTP and LH concentrations, soluble leptin receptor and FLI were 
noted. In the K group, statistically significant negative correlations between% CD and serum desacylated as 
well as total ghrelin were also found.
Conclusions:
1. In girls with AN, the pancreatic capacity of lipase secretion is normal, whereas disturbances in the kinetics 

of this enzyme secretion are noted;
2. Disorders of the kinetics of pancreatic lipase secretion in AN may result from impaired function of the 

adipo-insular and islet-acinar axes.

Key words:
anorexia nervosa; exocrine pancreatic insufficiency; breath test; hormones; leptin; ghrelin
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Czy zaburzenia metaboliczne związane są z rodzajem zaburzeń 
miesiączkowania występujących u nastoletnich dziewcząt? 
Elżbieta Foryś1, Agnieszka Zachurzok1, Paweł Matusik1, Adrianna Baran2, Aleksandra Dziurdzia2, 
Ewelina Jarosz-Wójcik2, Aneta Gawlik1 

1. Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska
2. Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach, Polska

Wstęp:
Zaburzenia miesiączkowania są znaczącym problemem klinicznym u młodych kobiet i nastoletnich dziewcząt. 
Szacuje się, że u ok. 50% dziewcząt, u których w okresie nastoletnim występuje oligomenorrhea, rozwinie się 
zespół policystycznych jajników w przyszłości. W jego obrazie obserwuje się często, poza zaburzeniami owulacji 
i hiperandrogenizmem, nadmierną masę ciała, zaburzenia gospodarki lipidowej, węglowodanowej, 
insulinooporność i cukrzycę typu 2. Stwierdzono, że już u nastoletnich dziewcząt z zaburzeniami 
miesiączkowania istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń gospodarki lipidowej, węglowodanowej 
i zespołu metabolicznego.
Cel pracy: 
Ocena profilu metabolicznego nastoletnich dziewcząt z zaburzeniami miesiączkowania typu oligomenorrhea 
i wtórnym brakiem miesiączki.
Pacjenci i metody: 
Do badania włączono 133 dziewczęta z zaburzeniami miesiączkowania i 31 dziewcząt regularnie 
miesiączkujących bez hiperandrogenizmu klinicznego (REG). Ze względu na rodzaj zaburzeń miesiączkowania 
grupę badaną podzielono na: 1) dziewczęta z rzadkimi miesiączkami (OLIGO, n=91) i 2) dziewczęta z wtórnym 
brakiem miesiączki (SA, n=42). U wszystkich dziewcząt oceniono parametry gospodarki lipidowej, 
węglowodanowej i profil hormonalny.
Wyniki: 
Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy grupami w wieku chronologicznym, ginekologicznym i BMI z-score 
(p>0,05). W grupie SA stężenie cholesterolu całkowitego (TC) i LDL było najwyższe i istotnie wyższe niż w REG 
(193,2±35,2 vs. 160,3±25,4mg/dl; p=0,005; 113,6±29,2 vs. 86,8±20,4mg/dl; p=0,005) i OLIGO (193,2±35,2 
vs. 165,7±32,8mg/dl; p=0,002; 113,6±29,2 vs. 90,3±28,3mg/dl; p<0,001). Stężenie trójglicerydów (TG) było 
najwyższe w SA i istotnie wyższe niż w REG (132,3±53,3 vs. 95,6±43,4mg/dl; p=0,04). Również częstość 
występowania zaburzeń gospodarki lipidowej była największa w SA [29 dziewcząt (69,6%)] w porównaniu 
do REG [17 dziewcząt (55%), p>0,05] i OLIGO [50 dziewcząt (55%), p>0,05]. Nie stwierdzono istotnych różnic 
pomiędzy grupami w stężeniu glukozy (GLU) i insuliny (INS) na czczo i w OGTT, jak również w HOMA-IR. 
Częstość występowania podwyższonego stężenia GLU i/lub INS była najwyższa u dziewcząt z SA [28 dziewcząt 
(42,9%)] w porównaniu z REG [9 dziewcząt (29%), p=0,02] i OLIGO [36 dziewcząt (40%), p=0,005]. BMI 
z-score istotnie korelowało ze stężeniem TG (r=0,50; p<0,001), LDL (r=0,26; p=0,006), INS na czczo (r=0,49; 
p<0,001) oraz GLU (r=0,29; p=0,001) i INS w OGTT (r=0,35; p<0,001), HOMA-IR (r=0,47; p<0,001), a także 
negatywnie z HDL (r=-0,47; p<0,001). Dodatkowo, stężenie testosteronu korelowało z podwyższonym 
stężeniem GLU na czczo i/lub w OGTT (rγ=0,3; p=0,03) i negatywnie z LDL>100mg/dl (rγ=-0,2; p=0,045), 
a stężenie estradiolu korelowało negatywnie z hipertrójglicerydemią (rγ=-0,2; p=0,04) i LDL>100mg/dl (rγ=-
0,3; p=0,02).
Wnioski: 
U nastoletnich dziewcząt zaburzenia miesiączkowania, szczególnie wtórny brak miesiączki, jest związany  
z zaburzeniami gospodarki lipidowej. Zaburzenia metaboliczne obserwowane u tych dziewcząt związane są 
głównie z BMI, jednakże nie można wykluczyć wpływu hormonów płciowych na gospodarkę lipidową 
i węglowodanową. 

Słowa klucze: nastoletnie dziewczęta, zaburzenia metaboliczne, rzadkie miesiączki, wtórny brak miesiączki

Are metabolic disturbances related to severity of menstrual 
disorders in adolescent girls?
Elżbieta Foryś1, Agnieszka Zachurzok1, Paweł Matusik1, Adrianna Baran2, Aleksandra Dziurdzia2, 
Ewelina Jarosz-Wójcik2, Aneta Gawlik1 

1. Department of Pediatrics and Pediatric Endocrinology, Medical University of Silesia, School of Medicine in Katowice, 
Poland

2. Student Scientific Association, Department of Pediatrics and Pediatric Endocrinology, Medical University of Silesia, 
School of Medicine in Katowice, Poland

Introduction: 
Menstrual disorders in young women and girls are a significant clinical problem. It is estimated that approximately 
50% of adolescent girls with oligomenorrhea may develop polycystic ovary syndrome (PCOS) in the future. It is 
characterized by ovulation disorders and androgen excess. Additionally, in patients with PCOS excessive 
weight, dyslipidemia, insulin resistance, impaired glucose tolerance and type 2 diabetes appear more often than 
in general population. It was found that adolescent girls with irregular cycles are at higher risk of glucose and 
lipids disturbances as well as metabolic syndrome. 
Aim:
The aim of the study was to investigate metabolic profile of adolescent girls with oligomenorrhea and secondary 
amenorrhea.
Patients & methods: 
The study included 133 adolescent girls with menstrual disturbances and 31 regularly menstruating girls 
without clinical symptoms of hyperandrogenism (REG). According to menstrual disturbances the subjects from 
study group were divided into 2 subgroups: 1) girls with oligomenorrhea (OLIGO, n=91) and 2) girls with 
secondary amenorrhea (SA, n=42). The hormonal, lipid and carbohydrate metabolism profiles were assessed.
Results: 
The differences in chronological age, gynecological age, BMI z-score between the groups were insignificant 
(p>0.05). In SA the concentrations of total cholesterol (TC) and LDL were the highest and significantly higher 
than in REG (193.2±35.2 vs. 160.3±25.4mg/dl, p=0.005; 113.6±29.2 vs. 86.8±20.4mg/dl, p=0.005) and 
OLIGO (193.2±35.2 vs. 165.7±32.8mg/dl, p=0.002; 113.6±29.2 vs. 90.3±28.3mg/dl, p<0.001). Triglycerides 
(TG) level was also the highest in SA and significantly higher than in REG (132.3±53.3 vs. 95.6±43.4mg/dl; 
p=0.04). The incidence of lipids disturbances was the highest in SA [29 patients (69.6%)] compared to REG [17 
patients (55%), p>0.05] and OLIGO [50 patients (55%), p>0.05]. The subgroups did not differ significantly in 
terms of fasting and OGTT glucose and insulin (INS) concentration as well as HOMA-IR. However, the incidence 
of carbohydrate and insulin disturbances was the highest in SA [28 patients (42.9%)] compared to REG [9 
patients (29%), p=0.02] and OLIGO [36 patients (40%), p=0.005].
BMI z-score was positively corelated with TG (r=0.50, p<0.001), LDL (r=0.26, p=0.006), fasting INS (r=0.49, 
p<0.001) and OGTT glucose (r=0.29, p=0.001) and INS level (r=0.35, p<0.001), HOMA-IR (r=0.47, p<0.001) 
and negatively with HDL concentration (r=-0.47, p<0.001). Moreover, testosterone level was related to 
increase fasting or/and OGTT glucose level (rγ=0.3, p=0.03) and negatively with LDL>100mg/dl (rγ=-0.2, 
p=0.045), whereas estradiol correlated negatively with hypertriglyceridemia (rγ=-0.2, p=0.04) and 
LDL>100mg/dl (rγ=-0.3, p=0.02).
Conclusion: 
It is concluded that in adolescent girls menstrual disorders, especially secondary amenorrhea, are related to 
lipids disturbances. However metabolic disturbances in girls with menstrual disorders are associated mainly to 
BMI and only some relationship with hormones level cannot be excluded.

Key words: 
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Krwawienie z dróg rodnych przed okresem pokwitania – jeden 
objaw, cztery różne przyczyny/studium przypadków
Dorota Karbowska1,  Karolina Skrzyńska1, Grzegorz Kudela2, Aneta Gawlik1 

1. Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet 
Medyczny

2. Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny

Przyczyny krwawienia z dróg rodnych u dziewczynek przed okresem pokwitania mogą być różne - od łagodnej 
infekcji sromu i pochwy, centralne i obwodowe dojrzewanie płciowe, urazy, obecność ciała obcego po nadużycie 
seksualne, czy toczący się proces nowotworowy. Stanowi mniej niż jedną dziesiątą manifestacji klinicznych 
przedwczesnego dojrzewania i może występować jako izolowany, jednorazowy lub nawracający epizod 
krwawienia z dróg rodnych.
Przedstawiamy przypadki czterech pacjentek (D.K., K.W., S.P., Z.L.), które zgłosiły się do GCZD w Katowicach 
z powodu krwawienia z dróg rodnych. Wszystkie bez obciążonego wywiadu chorobowego. U najmłodszej 
(D.K.), 10-miesięcznej, obserwowano dodatkowo zwiększenie obwodu brzucha, powiększenie gruczołów 
piersiowych oraz zmianę zachowania dziecka, a plamienie było jednorazowe i bardzo skąpe. 3,5 – letnią K.W., 
diagnozowano początkowo z powodu podejrzenia krwiomoczu. W badaniu fizykalnym przy przyjęciu do kliniki 
endokrynologii u dziewczynki stwierdzono liczne, duże plamy „cafe au lait” na skórze szyi, klatki piersowej, 
pośladku prawym i całej kończynie dolnej prawej, a dojrzewanie oceniono na M3A1P1 w skali Tannera. Kolejne 
dwie pacjentki (S.P., Z.L.), obie w wieku 8,5 lat, poza menarche praecox nie zgłaszały innych niepokojących 
objawów. W badaniu fizykalnym nie stwierdzono u nich istotnych odchyleń, ani cech dojrzewania płciowego 
(Tanner M1A1P1). U S.P. krwawienie było jednorazowe, u Z.L. incydenty powtarzały się. U wszystkich 
dziewcząt przeprowadzono dokładną diagnostykę laboratoryjną i obrazową. Wykluczono u nich zaburzenia 
krzepnięcia. U każdej z nich udokumentowano inną przyczynę zgłaszanych dolegliwości, każda wymagała 
innego postępowania. Dwie dziewczynki (D.K., S.P.) wymagały interwencji chirurgicznej, co wyeliminowało 
przyczyny krwawienia, u jednej zastosowano farmakoterapię z dobrym efektem, a jedna wymagała 
wielodyscyplinarnego postępowania.

Słowa kluczowe: 
krwawienie z dróg rodnych, przedwczesne dojrzewanie

Prepubertal vaginal bleeding – one symptom, four different 
reasons/case studies
Dorota Karbowska1,  Karolina Skrzyńska1, Grzegorz Kudela2, Aneta Gawlik1 

1. Department of Pediatrics and Pediatric Endocrinology, Faculty of Medical Sciences, Medical University of Silesia in 
Katowice, Poland

2. Department of  Pediatric  Surgery and Urology, Faculty of Medical Sciences, Medical University of Silesia in Katowice, 
Poland

Causes of prepubertal vaginal bleeding include vulvovaginitis, central and peripheral precocious puberty, 
trauma, foreign bodies, sexual abuse, or malignancy. It constitutes less than 10% of clinical manifestations of 
sexual precocity in girls. The condition usually presents with isolated or repeated periodic episodes of menses.
We present the cases of four patients (D.K., K.W., S.P., Z.L.) admitted to the Department of Pediatric 
Endocrinology due to premature vaginal bleeding. All without any significant past medical history. In the 
youngest (D.K.), a 10-month-old, increase in the circumference of the abdomen, enlargement of the mammary 
glands and change in the child’s behavior were additionally observed. 3.5-year-old K.W., initially diagnosed with 
suspected haematuria, was transferred to our department. Physical examination revealed numerous large 
„cafe au lait” spots on the skin of the nape, back, right buttock and the entire right lower limb, additionally 
maturation was assessed as M3A1P1 according to Tanner scale. Another two patients (S.P., Z.L.), both at the 
age of 8.5 years, did not report any other disturbing symptoms, apart from menarche praecox. Physical 
examination revealed no significant abnormalities or signs of sexual maturation (Tanner M1A1P1). S.P. 
experienced only a single episode of bleeding, whereas Z.L. reported repeating incidents. All girls underwent 
thorough laboratory and radiological diagnostics. Coagulation disorders have been excluded. Each of them had 
a different cause of the reported ailments and required a different treatment. Two girls (D.K., S.P.) required 
surgical intervention, which eliminated the cause of bleeding, one was successfully treated with 
pharmacotherapy, and one required multidisciplinary management.

Key words: 
prepubertal vaginal bleeding, menarche praecox, premature puberty
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Duży potworniak jajnika u 9-letniej pacjentki
Estera Zagojska-Sobkowicz1, Wiktoria Osiak1, Paweł Nachulewicz2, Igor Lewandowski2, 
Iwona Beń-Skowronek1 

1. Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2. Klinika Chirurgii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Wstęp: 
Guzy jajnika stanowią rzadki problem w populacji pediatrycznej. Wśród nich dominują rozwijające się z komórek 
germinalnych potworniaki. Nowotwory te, w zależności od budowy histologicznej, dzielą się na dojrzałe 
i niedojrzałe. Towarzyszące im objawy kliniczne wynikają z obecności guza w jamie brzusznej i towarzyszącego 
mu efektu masy. Niekiedy obserwuje się zaburzenia hormonalne wynikające z aktywności endokrynnej tkanki 
nowotworowej. Podstawę leczenia potworniaków stanowi leczenie operacyjne. 
Cel pracy: 
Przedstawienie przypadku 9-letniej dziewczynki z potworniakiem jajnika i zwrócenie uwagi na konieczność 
uwzględnienia tego rozpoznania w diagnostyce różnicowej guzów zlokalizowanych w jamie brzusznej.
Opis przypadku: 
9-letnia dziewczynka została przyjęta do Oddziału Endokrynologii z powodu wykrytej badaniem USG torbieli 
zlokalizowanej zapęcherzowo, o wymiarach 16,06 x 7,64 x 14,67 cm. Badanie USG zostało zlecone przez 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który wykrył zmianę w trakcie badania palpacyjnego brzucha 
wykonanego w czasie kwalifikacji do szczepień. U pacjentki obserwowano jedynie naglące parcia na mocz 
i nawracające wzdęcia brzucha, bez dolegliwości bólowych, nudności, wymiotów i zaburzeń rytmu wypróżnień. 
W badaniu fizykalnym brzuch był lekko wzdęty, układający się asymetrycznie wyżej po stronie prawej, 
niebolesny, w nadbrzuszu, śródbrzuszu i podbrzuszu prawym i środkowym badalny był miękki, przesuwalny 
guz. W badaniach laboratoryjnych nie stwierdzono istotnych odchyleń. Diagnostykę obrazową poszerzono 
o CT jamy brzusznej i miednicy stwierdzając w obrębie nadbrzusza i śródbrzusza po stronie prawej torbiel 
o wym. 84 x 141 x 153mm – obraz mógł odpowiadać torbieli enterogennej. Dziewczynka została poddana 
laparotomii, podczas której wyłuszczono torbiel wychodzącą z jajnika prawego. W badaniu histopatologicznym 
rozpoznano potworniaka dojrzałego jajnika. 
Wnioski: 
W każdym przypadku zmiany o charakterze guza/torbieli zlokalizowanej w sąsiedztwie jajnika, ale również 
w wyższych piętrach jamy brzusznej, w procesie diagnostycznym należy brać pod uwagę potworniaka jajnika. 
Nawet duże potworniaki wychodzące z jajnika mogą dawać subtelne objawy kliniczne.

Słowa kluczowe: 
nowotwór jajnika, torbiel skórzasta, potworniak jajnika, potworniak dojrzały

A large ovarian teratoma in a 9-year old patient
Estera Zagojska-Sobkowicz1, Wiktoria Osiak1, Paweł Nachulewicz2, Igor Lewandowski2, 
Iwona Beń-Skowronek1 

1. Department of Paediatric Endocrinology and Diabetology, Medical University of Lublin 
2. Department of Paediatric Surgery and Traumatology, Medical University of Lublin

Introduction: 
Ovarian tumors  are a rare problem in the pediatric population. Teratomas, tumors derived from germ cells, are 
the most common ovarian tumors. Depending on their histological structure, teratomas can be divided into two 
types: mature and immature. Associated symptoms are caused by the presence of a tumor in the abdominal 
cavity and the mass effect. Sometimes hormonal disturbances are also observed due to endocrine activity of 
the tumor tissue. Surgery constitutes the treatment of choice. 
Aim: 
To present the case of nine-year old girl with ovarian teratoma and to emphasize the need to consider teratomas 
in the differential diagnosis of tumors of the abdominal cavity.
Case report: 
A 9 year old girl was admitted to the Endocrinology Department of Children University Hospital in Lublin due 
to an ultrasound finding of a smooth-walled retrovesical cyst 160 x 76 x 146 mm dimensions of probable ovarian 
origin. The ultrasonography was ordered by a physician who palpated the mass in the abdomen during a routine 
checkup before vaccination. The only associated symptoms experienced by the girl were sudden urges to 
urinate and episodes of flatulence.  There were no pain, nauseas, vomiting nor disturbances of defecation.
In the physical examination the abdomen was slightly distended, asymmetric with a movable mass, palpable in 
the umbilical, hypogastric region and right side of the abdomen. The abdomen was painless, slightly tense.
Peripheral blood morphology, biochemical and hormonal analyses of the blood were normal. CT scan of the 
abdomen and pelvis was performed and it showed a cystic tumor 84 x 141 x 153 mm dimensions, located in the 
hypogastric and umbilical region– the finding could suggest an enterogenous cyst. The patient underwent 
laparotomy, during the tumor was found to originate from the right ovary and it was resected. Histopathological 
examination revealed a mature teratoma of the ovary.
Conclusions: 
In every case of a lesion located in the proximity of the ovary as well as pathological mass located in abdominal 
cavity, an ovarian teratoma should be considered during the diagnosis process. Even large ovarian teratomas 
might present with mild symptoms. 

Key words: 
ovarian tumor, dermoid cyst, ovarian teratoma, mature teratoma
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Ocena markerów obrotu kostnego u pacjentów z zespołami 
Alströma i Bardeta Biedla
Krzysztof Jeziorny1, Krystyna Wyka2, Aleksandra Pyziak-Skupień3, Maciej Borowiec4, 
Agnieszka Szadkowska1, Agnieszka Zmysłowska4 

1. Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
2. Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
3. Klinika Pediatrii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
4. Zakład Genetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wstęp: 
Zespoły Alströma (ALMS) i Bardeta-Biedla (BBS) to choroby rzadkie, dziedziczone autosomalnie 
recesywnie należące do ciliopatii. Warianty sprawcze w poszczególnych genach powodują uszkodzenie 
rzęsek pierwotnych odpowiedzialnych za funkcjonowanie szlaków sygnałowych komórek organizmu w wielu 
tkankach, co determinuje mnogość objawów obserwowanych u pacjentów i konieczność objęcia ich opieką 
wielospecjalistyczną. Pomimo różnic w podłożu genetycznym, w obu zespołach dochodzi do zajęcia wielu 
narządów, z licznymi wspólnymi dla obu zespołów objawami klinicznymi, spośród których za najwcześniejsze 
uważa się otyłość dziecięcą oraz zwyrodnienie barwnikowe siatkówki. Obecność pierwotnych rzęsek 
na komórkach kostnych oraz ich udział w rozwoju, metabolizmie i chorobach kości skłania do poszukiwania 
zaburzeń metabolizmu kostnego u pacjentów z tymi zespołami. 
Cel pracy: 
Celem pracy była ocena markerów metabolizmu kostnego oraz ich związku z zaburzeniami metabolicznymi 
u pacjentów z zespołami Alströma i Bardeta-Biedla. 
Materiał i metody: 
W grupie badanej pacjentów z potwierdzonymi genetycznie zespołami ALMS oraz BBS (n=18) oraz 
dopasowanej wiekowo (p=0,06) grupie kontrolnej (n=42) oceniono następujące wskaźniki metabolizmu 
kostnego: stężenie osteokalcyny (OC), osteoprotegeryny (OPG) i liganda aktywatora receptora jądrowego 
czynnika κ B - sRANKL w surowicy krwi oraz dezoksypirydynoliny - DPD w moczu. Uzyskane wyniki 
skorelowano z wykładnikami gospodarki węglowodanowej (glukoza na czczo, HbA1c), stężeniem peptydu 
C, wskaźnikiem insulinooporności HOMA-IR oraz ze stężeniem 25-hydroksywitaminy D (25 OHD), 
fosfatazy alkalicznej, parathormonu (PTH) oraz stężeniami wapnia i fosforu w krwi. 
Wyniki: 
W grupie badanej zaobserwowano niższe stężenie DPD (Me=8,83 nmol/nmol (IQR 5,5 – 17,1) vs. Me=17,7 
nmol/nmol (IQR 11,2 – 23,9); p=0,0055) oraz osteokalcyny w porównaniu do kontroli (Me=36,8 ng/ml 
(IQR 26,4 – 72,6) vs. Me=97,7 ng/ml (IQR 47,8 – 132,3); p=0,0003), jak również tendencję do niższej 
wartości sRANKL u pacjentów z ALMS i BBS w odniesieniu do grupy kontrolnej (Me=0,44 pmol/l (IQR 
0,24 – 0,66) vs. Me 0,54 (IQR 0,44 – 0,66); p=0,0511). U pacjentów z grupy badanej wartości osteokalcyny 
oraz DPD ujemnie korelowały ze wskaźnikiem HOMA-IR (R= -0,78, p=0,0004 i R= -0,52 p=0,0316). 
Stwierdzono również dodatnią korelację stężenia OC z 25OHD (R= 0,58, p=0,0242) oraz ujemną korelację 
pomiędzy sRANKL a stężeniem glukozy na czczo (R= -0,55, p=0,0211). 
Wnioski: 
Po raz pierwszy przeprowadzona identyfikacja zaburzeń metabolizmu kostnego u pacjentów z zespołami 
Alströma i Bardeta-Biedla wskazuje na konieczność zapewnienia im odpowiedniej diagnostyki i leczenia 
również w zakresie tych nieprawidłowości.

Praca naukowa finansowana jako projekt badawczy NCN o nr: 2018/29/B/NZ5/00330

Słowa kluczowe: 
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Analysis of bone metabolism turnover markers in patients 
with Alstrom and Bardet-Biedl syndromes
Krzysztof Jeziorny1, Krystyna Wyka2, Aleksandra Pyziak-Skupień3, Maciej Borowiec4, 
Agnieszka Szadkowska1, Agnieszka Zmysłowska4 
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2. Department of Pediatrics, Oncology and Hematology, Medical University of Lodz
3. Department of Pediatrics, Silesian Medical University in Katowice
4. Department of Clinical Genetics, Medical University of Lodz

Introduction: 
Alstrom syndrome (ALMS) and Bardet-Biedl syndrome (BBS) are rare autosomal-recessive inherited 
diseases belonging to the ciliopathies. The causative variants in the respective genes cause damage of the 
primary cilia responsible for the correct functioning of cell signaling pathways in many tissues, which 
determines the variety symptoms observed in patients and the need for multi-specialist care. Despite the 
differences in genetic background, both syndromes involve multiple organs with numerous clinical 
manifestations common to both syndromes, of which childhood obesity and retinal pigmentary 
degeneration are considered the earliest. The presence of primary cilia on bone cells and their involvement 
in bone development, metabolism and disease prompts the search for potential disorders of bone 
metabolism in patients with the syndromes. 
Aim: 
The aim of the study was to evaluate the bone metabolism turnover markers and their relation to metabolic 
disorders in patients with Alstrom and Bardet-Biedl syndromes. 
Material and methods: 
In a study group of patients with genetically confirmed ALMS and BBS syndromes (n=18) and an age-
matched (p=0.06) control group (n=42), the following markers of bone metabolism were assessed: 
osteocalcin (OC), osteoprotegerin (OPG) and nuclear factor κ B receptor activator ligand - sRANKL levels 
in serum blood and deoxypyridinoline - DPD in urine. The results were correlated with glucose metabolism 
markers (fasting glucose level, HbA1c value), C-peptide level, insulin resistance index - HOMA-IR, and 
levels of 25-hydroxyvitamin D (25 OHD), alkaline phosphatase, parathormone (PTH), calcium and 
phosphorus in blood. 
Results: 
Significantly lower urinary DPD levels were observed in the study group (Me=8.83 nmol/nmol (IQR 5.5 - 
17.1) vs. Me=17.7 nmol/nmol (IQR 11.2 - 23.9); p=0.0055) and serum osteocalcin compared to controls 
(Me=36.8 ng/ml (IQR 26.4 - 72.6) vs. Me=97.7 ng/ml (IQR 47.8 - 132.3); p=0.0003), as well as a trend 
towards lower sRANKL values in ALMS and BBS patients compared to controls (Me=0.44 pmol/l (IQR 
0.24 - 0.66) vs. Me 0.54 (IQR 0.44 - 0.66); p=0.0511). In patients in the study group, both osteocalcin and 
DPD values negatively correlated with the HOMA-IR index (R= -0.78, p=0.0004 and R= -0.52 p=0.0316). 
There was also a positive correlation of OC levels with 25OHD (R= 0.58, p=0.0242) and a negative 
correlation between sRANKL and fasting glucose levels (R= -0.55, p=0.0211). 
Conclusions: 
For the first time, the identification of bone metabolism abnormalities in patients with Alström and Bardet-
Biedl syndromes indicates the necessity to provide them with appropriate diagnosis and treatment for 
these abnormalities as well. 

This study is supported by National Science Centre grant No 2018/29/B/NZ5/00330
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Kostniejące mięśnie czyli postępująca heteroplazja kostna – 
opis 3 przypadków
Anna Łupińska1,2, Izabela Michałus2, Renata Stawerska1,2, Andrzej Lewiński1,3 

1. Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
2. Klinika Endokrynologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
3. Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wstęp: 
Postępująca heteroplazja kostna (POH, progressive osseus heteroplasia) jest niezwykle rzadkim 
zaburzeniem genetycznym charakteryzującym się postępującym tworzeniem się tkanki kostnej poza 
układem szkieletowym, które rozpoczyna się w skórze i  kolejno obejmuje tkankę podskórną, mięśnie i powięzi. 
Choroba ta związana jest z mutacją w obrębie genu GNAS, dziedziczona jest w sposób autosomalnie 
dominujący.
Cel, materiały i metody:
Celem pracy jest omówienie obrazu klinicznego, diagnostyki oraz stanu aktualnej wiedzy na temat 
możliwości leczenia postępującej heteroplazji kostnej na przykładzie 3 pacjentów znajdujących się pod 
opieką Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych w Łodzi: chłopca w wieku 3 lat i 5 miesięcy (IK) 
oraz rodzeństwa: dziewczynki w wieku 10 lat i 1 miesiąc (AK) oraz jej brata w wieku 7 lat i 2 miesiące (DK).
2
Każdy z badanych pacjentów jest heterozygotycznym nosicielem mutacji w genie GNAS jednak o nieco 
odmiennym przebiegu klinicznym choroby. To co wspólne dla opisywanych pacjentów, a jednocześnie 
typowe dla POH to początek choroby w okresie wczesnego dzieciństwa. Najbardziej nasilone objawy, 
ograniczające możliwości poruszania się, występują u najmłodszego z przedstawionych pacjentów (IK) i  
związane są z  obecnością rozległych zwapnień w rzucie mięśnia czworogłowego uda prawego. 
W przypadku rodzeństwa  ektopowa ossyfikacja występuje u chłopca (DK) w okolicy żeber po stronie 
lewej oraz na skórze pleców,  a u jego siostry (AK) na skórze pleców i podeszwowej części stopy. U żadnego 
z dzieci nie stwierdzono istotnych zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej w badaniach 
laboratoryjnych. Wykluczono również rzekomą niedoczynność przytarczyc oraz inne oporności 
hormonalne spotykane w mutacji genu GNAS, co jest jednym z głównych kryteriów rozpoznania POH.  
Mimo iż w chwili obecnej brak jest możliwości leczenia przyczynowego pacjentów z POH, niezwykle 
istotne jest postawienie  wczesnego rozpoznania, które umożliwi pacjentowi dostęp do rehabilitacji oraz 
stałej wielospecjalistycznej opieki m.in endokrynologa, ortopedy, psychologa oraz genetyka.

Słowa kluczowe: 
postępująca heteroplazja kostna, GNAS, tkanka kostna

Ossifying muscles or progressive osseous heteroplasia – 
report of 3 cases
Anna Łupińska1,2, Izabela Michałus2, Renata Stawerska1,2, Andrzej Lewiński1,3 

1. Department of Endocrinology and Metabolic Diseases of the Polish Mother’s Memorial Hospital Research Institute 
in Łódź

2. Department of Developmental Age Endocrinology Medical University of Lodz
3. Department of Endocrinology and Metabolic Diseases Medical University of Lodz

Introduction:
Progressive osseous heteroplasia (POH) is an extremely rare genetic disorder characterised by the 
progressive formation of bone tissue outside the skeletal system, which starts in the skin and progressively 
involves subcutaneous tissue, muscles and fascia. The disease is associated with a mutation in the GNAS 
gene and is inherited in an autosomal dominant manner.
Aim, materials and methods:
The aim of the study is to discuss the clinical characteristics, diagnostics and current knowledge about 
treatment of progressive bone heteroplasia on the example of three patients treated at the Department of 
Endocrinology and Metabolic Diseases in Lodz: a boy aged 3 years and 5 months (IK) and siblings: a girl 
aged 10 years and 1 month (AK) and her brother aged 7 years and 2 months (DK).
Results and conclusions:
Each of the patients is a heterozygous carrier of mutation in GNAS gene, however with slightly different 
clinical course of the disease. What is common for the described patients and typical for POH is the onset 
of the disease in early childhood. The most severe symptoms, limiting the ability to move, are present in the 
youngest patient (IK) and are associated with the presence of ectopic calcifications in the right quadriceps 
muscle. In the case of siblings, ectopic ossification is present in the boy (DK) in the left rib region and on the 
skin of the back, and in his sister (AK) on the skin of the back and on the sole of the foot. None of the 
children had significant calcium-phosphate abnormalities in laboratory tests.  Pseudohypoparathyroidism 
and other hormonal resistances found in the GNAS gene mutation were also excluded. This is one of the 
main criteria for the diagnosis of POH.  Although there is currently no effective treatment available for 
patients with POH, early diagnosis is extremely important to allow the patient access to rehabilitation and 
ongoing multispecialty care including endocrinology, orthopaedics, psychology and genetics.

Keywords: 
progressive osseus heteroplasia, GNAS, bone tissue



IX Zjazd – 
XXV Sympozjum
Polskiego Towarzystwa 
Endokrynologii  
i Diabetologii  
Dziecięcej

Łódź
21-23 października 2021
spotkanie on-line

IX Zjazd – 
XXV Sympozjum
Polskiego Towarzystwa 
Endokrynologii  
i Diabetologii  
Dziecięcej

Łódź
21-23 października 2021
spotkanie on-line

75 76

Zatrucie witaminą D przyczyną opóźnienia rozwoju 
psychoruchowego u niemowlęcia
Anna Rakuś-Kwiatosz, Beata Kulik-Rechberger 

Zakład Propedeutyki Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wprowadzenie: 
Wobec powszechnie propagowanych informacji o dobroczynnym działaniu witaminy D i skutkach jej 
niedoboru, a przy tym dużej jej dostępności, istnieje niebezpieczeństwo przedawkowania. 
Cel pracy: 
Opis długofalowej obserwacji niemowlęcia z toksycznym stężeniem 25(OH)D i towarzyszącymi objawami 
chorobowymi.
Opis przypadku: 
Na Oddział Patologii Niemowląt Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie przyjęto 9-miesięczną 
dziewczynkę z powodu zatrucia witaminą D.  Przez blisko sześć miesięcy matka samowolnie podawała 
córce około 2000 jednostek witaminy D dziennie. Od 2 miesięcy przed przyjęciem dziecko miało obniżone 
łaknienie i zmniejszenie przyrostów masy ciała. Obserwowano również regres w rozwoju 
psychomotorycznym, z powody którego było konsultowane przez rehabilitanta. Oznaczono stężenie 
25(OH)D, które wyniosło 500ng/ml - poziom toksyczny. Z tego powodu dziecko skierowano do szpitala. 
W dniu przyjęcia na oddział dziewczynka była w stanie ogólnym dobrym jednakże miała cechy odwodnienia 
(sucha skóra), znacznie obniżone napięcie osiowe, i była opóźniona w rozwoju psychoruchowym (nie 
unosiła głowy, nie przekręcała się, nie siadała). Stężenie 25(OH)D3 wynosiło 460ng/ml, 1,25(OH)2D3 – 
501pg/ml. Ponadto, stwierdzono hiperkalcemię (3,97mmol/L), hipofosfatemię (1,05mmol/L), hiperkalciurię 
(wskaźnik krystalizacji wapń/kreatynina - 9,75; 4-krotne przekroczenie normy dla wieku) oraz 
podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy (0,49mg/dl). W usg jamy brzusznej uwidoczniono cechy 
nefrokalcynozy. Zastosowano sterydoterapię,  kroplówki płuczące, przepajanie wodą. Diurezę forsowano 
furosemidem (pod kontrolą bilansu płynów). Ze względu na podwyższone ciśnienie tętnicze do leczenia 
włączono amlodypinę. Rozszerzono dotychczasowo stosowaną dietę (mleko matki, zupy) o produkty 
bezmleczne. W trakcie 3-tygodniowego pobytu na oddziale stężenie 25(OH)D3 w surowicy obniżyło się 
do 328 ng/ml, a stężenie wapnia do 2,85 mmol/l. Dalsza obserwacja wykazała, że stężenie wapnia we krwi 
znormalizowało się po 2 miesiącach od początku leczenia, kiedy stężenie 25(OH)D3 wynosiło 191,6ng/ml. 
Wtedy też unormowało się ciśnienie krwi. Dziewczynka zaczęła chętniej jeść i zadawalająco powiększać 
masę ciała. Poprawiło się też jej napięcie mięśniowe. Zaczęła robić postępy w rozwoju psychoruchowym. 
W wieku 23-miesięcy zgłosiła się na oddział w celu wykonania MRI głowy, które nie wykazało 
nieprawidłowości. Prawidłowy było również obraz nerek w USG. Rozwój psychomotoryczny dziecka 
oceniono jako odpowiedni dla wieku. Stężenie witaminy D (nadal bez suplementacji) wynosiło 79ng/ml, 
kalcemia w normie.
Wnioski: 
Znane są skutki niedoboru witaminy D, ale trzeba brać także pod uwagę możliwości i powikłania jej 
przedawkowania. Na szczęcie, w opisywanym przypadku skutki okazały się odwracalne. 

Vitamin D toxicity as a cause of psychomotor retardation in 
an infant
Anna Rakuś-Kwiatosz, Beata Kulik-Rechberger 

Department of Pediatric Propaedeutics of the Medical University of Lublin

Introduction: 
Parents’ growing awareness of the beneficial effects of vitamin D, familiarity with the prevalence of 
vitamin D deficiency in the population, and the availability of over-the-counter vitamin D supplements may 
result in its oversupply. 
Objective: 
Case presentation of a long-term observation of an infant with hypercalcemia and hypervitaminosis D3.
Case report: 
A 9-month-old girl was admitted to the Department of Infant Pathology of the University Children’s 
Hospital in Lublin due to hypervitaminosis D3. 
Medical history: For nearly six months, the mother was administering about 2,000 units of vitamin D per 
day to her daughter, without consulting a doctor. For two months before the admission, the child exhibited 
d e c r e a s e d 
appetite and weight gain. Due to delayed psychomotor development, she was consulted by a physiotherapist. 
The result of the outpatient examination showed a toxic concentration of 25(OH)D—500ng/mL. For this 
reason, the child was referred to the hospital. On admission to the ward, the girl was in a good general 
condition, with discrete features of dehydration (dry skin), had a right occipital flattening, significantly 
reduced axial tension, exhibited psychomotor development impairment (was unable to raise her head, turn 
over, or sit down). The concentration of 25(OH)D3 was 460ng/mL, 1.25(OH)2D3—501pg/mL. Tests 
revealed hypercalcemia (3.97mmol/L), hypophosphatemia (1.05mmol/L), hypercalciuria (calcium/
creatinine crystallization index—9.75; 4 times the norm for the age), and increased serum creatinine 
concentration (0.49 mg/dL). The features of nephrocalcinosis were visualized in the abdominal ultrasound. 
Flush drips were initiated. Diuresis was forced with furosemide (with fluid balance control), and steroid 
therapy was applied. Due to the elevated blood pressure, amlodipine was included in the treatment. The 
patient’s diet (mother’s milk, soups) was extended to include dairy-free products, and water was given. 
During the 3-week stay in the ward, serum 25(OH)D3 concentration decreased to 328 ng/mL, and calcium 
concentration to 2.85 mmol/L.  The normalization of blood calcium levels was noted 2 months after the 
beginning of the treatment when the 25(OH)D3 concentration was 191.6 ng/mL. It was also then that the 
blood pressure normalized. The girl began to eat eagerly and started to gain weight satisfactorily. Her 
muscle tone also improved and she began to make progress in her psychomotor development. At the age of 
23 months, she returned for an MRI of the head - the examination showed no abnormalities, the ultrasound 
image of the kidneys turned out to be normal. Vitamin D concentration without supplementation was 79 
ng/mL; calcemia was normal.
Conclusions: 
Apart from the common knowledge about the consequences of vitamin D deficiency, the possibility of an 
overdose should be taken into account. Fortunately, in the presented case, the consequences turned out 
to be reversible.
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