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Somatotropinowa niedoczynność przysadki (SNP), czyli niedobór hormonu 
wzrostu (GH) rozpoznany u dziecka, powoduje wolne tempo wzrastania przejawiające 
się pogłębiającą się niskorosłością. Aby potwierdzić to rozpoznanie, wykonuje się 
w warunkach hospitalizacji dwa różne testy stymulacyjne na wydzielanie GH oraz tzw. 
nocy profil wydzielania GH. Jeśli w żadnym z oznaczeń GH w surowicy krwi pobranych 
podczas tych testów nie uzyskuje się wartości 10 ng/ml lub większej, rozpoznaje się 
niedobór GH (GHD). Niskorosłość poniżej 3. centyla z wolnym tempem wzrastania oraz 
nieprawidłowo niskie wydzielanie GH w ww. testach są wskazaniem do wdrożenia terapii 
ludzkim rekombinowanym GH (rhGH) w ramach Programu Lekowego dla dzieci z SNP. Jest 
to leczenie substytucyjne (uzupełniające niedobór GH do wartości prawidłowych) i służy 
promocji wzrastania. Monitorowanie leczenia odbywa się poprzez oznaczanie stężenia 
IGF-1 – głównego mediatora działania GH w organizmie. Leczenie jest odstawiane po 
zakończeniu procesu wzrastania przejawiającego się uzyskaniem dojrzałości kostnej (wiek 
kostny oceniony na podstawie badania rtg kośćca nadgarstka i ręki niedominującej >16 lat 
dla dziewcząt i >18 dla chłopców) i zwolnienia tempa wzrastania < 2 cm/ rok. 

Działanie GH w organizmie człowieka nie ogranicza się jedynie do stymulacji procesu 
wzrastania w dzieciństwie. GH ma również znaczenie dla gospodarki lipidowej, 
węglowodanowej, białkowej czy wodno-elektrolitowej. Ma też istotne współinterakcje 
z wieloma innymi hormonami, a zatem niedobór GH u osoby dorosłej jest niekorzystny dla 
organizmu, co przejawia się głównie zaburzeniami ze strony układu krążenia, osteoporozą, 
jak i pogorszeniem jakości życia. Niedobór GH u osoby dorosłej powinien również być 
wyrównywany farmakologicznie. Należy przy tym podkreślić, że ilość produkowanego 
w ciągu doby GH u dziecka i u osoby dorosłej znacznie się różni: osoba dorosła produkuje 
mniejsze ilości GH od tych, które są produkowane w organizmie zdrowego, prawidłowo 
rosnącego dziecka. Wynika z tego zasada, która jest stosowana w interpretacji testów 
stymulacyjnych na wydzielanie GH przeprowadzanych u osoby dorosłej – za niedobór GH 
u osoby dorosłej (lub nierosnących już nastolatków) uważa się wartość niższą niż 3 ng/ml 
w testach stymulacyjnych, przy czym należy zwrócić uwagę, iż podawane w piśmiennictwie 
punkty odcięcia (cut-off) oscylują pomiędzy 3 a 5 ng/ml, różnią się też w zależności od 
zastosowanego w teście stymulatora i masy ciała pacjenta. 

A zatem – po zakończeniu leczenia promującego wzrastanie przeprowadza się tzw. 
Retesting, czyli ponowną ocenę wydzielania GH. Rekomendowany jest test po dożylnym 
podaniu insuliny (insulin tolerance test – ITT). Jeśli uzyska się podczas niego stężenie GH 
równe lub większe niż 3 ng/ml – osoba ta nie wymaga dalszego leczenia rhGH, albowiem 
ilość wydzielanego GH jest wystarczająca dla zapewnienia jego funkcji metabolicznych 
w organizmie. Jeśli jest niższa niż 3 ng/ml – osoba ta wymaga dalszej terapii i wówczas 
rozpoznaje się childhood onset GHD (CO-GHD). Retesting można przeprowadzić już po 
miesiącu od zakończenia leczenia promującego wzrastanie. U osób z wielohormonalną 
niedoczynnością przysadki badanie to należy przeprowadzić po wcześniejszym właściwym 
wyrównaniu co najmniej niedoboru kortyzolu i L-tyroksyny. 

Wprowadzenie
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Są jednak sytuacje, w których retesting nie jest wymagany. Należą do nich przypadki 
pacjentów, u których nie ma możliwości, aby przysadka wykazała jakąkolwiek czynność 
hormonalną w zakresie wydzielania GH. Zaliczamy do nich uszkodzenia organiczne po 
operacjach guzów okolicy podwzgórzowo-przysadkowej, naświetlaniach OUN z powodu 
guzów o tej, lecz również innej, lokalizacji w OUN. Dotyczy to również osób, u których 
udowodniono genetyczne przyczyny zaburzeń organogenezy przysadki (co powoduje 
najczęściej wielohormonalną niedoczynność przysadki) czy genetyczne przyczyny 
zaburzenia wytwarzania GH lub wydzielania GH (mutacje genu GH lub receptora GHRH), 
co powoduje izolowany GHD.

Do tej pory osoby z potwierdzonym ciężkim GHD nie mogły liczyć na refundację leczenia 
rhGH. Leczenie takie jest kosztowne i wiele osób nie decydowało się na jego kontynuację. 
W listopadzie 2020 roku Minister Zdrowia wyraził zgodę na refundowanie leczenia rhGH 
u osób dorosłych i młodzieży po zakończeniu leczenia promującego wzrastanie, u których 
potwierdzono ciężki niedobór GH. Leczenie będzie prowadzone w ramach Programu 
Lekowego, przez ośrodki referencyjne po zaakceptowaniu wniosku o przyznanie leczenia 
przez Zespół Koordynacyjny.

Do oddziału endokrynologii została przyjęta 22-letnia pacjentka z wielohormonalną 
niedoczynnością przysadki w celu przeprowadzenia badań kontrolnych i ewentualnej 
optymalizacji terapii podczas obecnie stosowanego leczenia substytucyjnego.

Opis przypadku
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1. WYWIAD CHOROBOWY
Z wywiadu wynika, że w wieku 8,5 lat u pacjentki stwierdzono nagłe pogorszenie ostrości 
widzenia do poczucia światła w oku lewym. Z tego powodu została w trybie pilnym przyjęta 
do oddziału okulistycznego dla dzieci. W toku dalszej diagnostyki wykonano badanie MR 
głowy, w którym stwierdzono w siodle tureckim i w okolicy nadsiodłowej lito-torbielowaty 
guz. Zmiana składała się z części litej o wym. 2,5 × 2,5 × 1,5 cm i wypełniającej dół 
międzykonarowy oraz z położonej nad nią i do przodu części torbielowatej o wym. 3,8 
× 3,5 × 3,0 cm, która penetrowała do podwzgórza i przedniego dołu czaszki. Przysadka 
była spłaszczona do 2 mm, widoczna w dnie siodła. Skrzyżowanie nn. wzrokowych było 
częściowo wtopione w masę guza i częściowo uniesione ku górze. Zatoka jamista i tętnice 
szyjne wewnętrzne pozostawały bez zmian patologicznych.  

Pacjentka została przeniesiona do oddziału neurochirurgii dla dzieci i operowana w trybie 
pilnym. Drogą kraniotomii czołowo-skroniowej wykonano zabieg częściowego usunięcia 
guza. Na podstawie badania histopatologicznego postawiono rozpoznanie: czaszkogardlak. 
Przebieg pooperacyjny bez powikłań. Widzenie pacjentki obuocznie prawidłowe. Pacjentkę 
skierowano do oddziału endokrynologicznego dla dzieci. 

W oddziale endokrynologii dziecięcej na podstawie analizy krzywej wzrastania stwierdzono, 
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że pacjentka początkowo rosnąca wzdłuż 75. kanału centylowego od 7. roku życia istotnie 
zwolniła tempo wzrastania i obecnie jej pozycja centylowa wzrostu pozostawała na 
poziomie 25. centyla. Ustalono również, że pacjentka skarżyła się na bóle głowy. 

Podczas hospitalizacji oceniono czynność poszczególnych osi hormonalnych: 

1)  TSH – 0,5 mIU/l (N: 0,27 – 4,2 mIU/l); FT4 – 0,439 ng/ml (N: 0,93 – 1,7 ng/dl);

2)  ACTH – 21 pg/ml (N: 0-46 pg/ml); kortyzol o godz. 8:00 – 3,7 μg/dl (N: 6.2 – 19.4); 
o godz. 17:00 – 2,55 μg/dl, o godz. 24:00 – 0,66 μg/dl;

3)  nocny profil wydzielania GH, oznaczając GH w surowicy co pół godziny, począwszy 
od godziny po zaśnięciu – 60’: 0,093 ng/ml, 90’: 0,091 ng/ml, 120’: 0,15 ng/ml, 
150’: 0,15 ng/ml, 180’: 0,09 ng/ml oraz stężenie IGF-1 – 41,7 ng/mL (N: 88-452 ng/
ml) i IGF BP3 – 2,67 mg/mL (N: 2,1-7,7 mg/ml).

Dodatkowo oznaczono stężenie prolaktyny – 28,3 ng/ml (N: 4-21,3 ng/ml) oraz osmolalność 
surowicy – 288 mOsm/kgH2O, osmolalność moczu – 97 mOsm/ kgH2O i ciężar właściwy 
moczu – 1,002; test zagęszczania moczu potwierdził rozpoznanie moczówki prostej. 
Nie oceniano stężenia LH, FSH i estradiolu ze względu na okres przeddojrzewaniowy, 
w którym wówczas znajdowała się pacjentka. 

Na podstawie uzyskanych wyników badań rozpoznano wielohormonalną niedoczynność 
przysadki, potwierdzono moczówkę prostą. Zalecono leczenie substytucyjne preparatami 
L-tyroksyny (50 μg: 1 × dziennie rano na czczo), hydrokortyzon (w dawce 12 mg/m2 dziennie, 
tj. 10 mg rano + 5 mg po południu) oraz desmopresynę w dawce 3 × 0,05 mg. Okresowo 
kontrolowano stężenie sodu i potasu, FT4, kortyzolu po 2 godzinach od porannego podania 
leku, bilans płynów i ciężar właściwy moczu w celu optymalizacji wymienionego leczenia. 
Dziewczynka pozostawała pod opieką poradni endokrynologicznej dla dzieci.

Kontynuowano również opiekę w poradni neurochirurgicznej dla dzieci. Po dwóch latach 
(gdy pacjentka miała 10,5 lat), na podstawie badania MR głowy stwierdzono cechy progresji 
guza okolicy podwzgórza i siodła tureckiego. Obecnie guz miał wymiary: 3,5 × 3,0 × 3,0 
cm, składał się z komponenty litej i dwóch torbielowatych, z których jedna wypełniała 
dno siodła. Ponownie przeprowadzono zabieg operacyjny – guz usunięto w całości. Po 
roku obserwacji wykonano kontrolne badanie MR, na podstawie którego nie stwierdzono 
obecności guza. Po kolejnych 6 miesiącach ponownie potwierdzono brak odrostu guza 
w badaniu MR (pacjentka miała wówczas 12 lat). 

W tym czasie u pacjentki prowadzone było nadal leczenie substytucyjne L-tyroksyną, 
hydrokortyzonem oraz desmopresyną. Pacjentka była dobrze wyrównana w zakresie 
wymienionych osi, jednak obserwowano zahamowanie procesu wzrastania – tempo 
wzrastania pozostawało poniżej 2 cm/rok. W tym czasie pozycja centylowa wzrostu 
uplasowała się poniżej 3. centyla na siatkach centylowych w odniesieniu do wieku i płci. 
Zdecydowano zatem o przeprowadzeniu oceny wydzielania GH przed ewentualnym 
wdrożeniem leczenia substytucyjnego preparatem rhGH. Badania wykonano podczas 
kolejnej hospitalizacji w oddziale endokrynologii dziecięcej, po wcześniejszym 
potwierdzeniu prawidłowego stężenia FT4 (podczas terapii L-tyroksyną) oraz prawidłowego 
stężenia kortyzolu (ocenianego 2 godziny po porannym i popopołudniowym podaniu 
preparatu hydrokortyzonem). W tym czasie pacjentka nie była diagnozowana w kierunku 
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hipogonadyzmu hipogonadotropowego ani leczona steroidami płciowymi ze względu na 
opóźniony wiek kostny (8 lat i 10 miesięcy). U pacjentki nie występowały cechy dojrzewania 
płciowego. 

Wykonano test nocnego wydzielania GH po zaśnięciu oraz 2 testy stymulacyjne 
na wydzielanie GH – pierwszy po podaniu klonidyny w dawce 0,15 mg/m2, a drugi po 
podaniu glukagonu w dawce 30 ucg/kg. W każdym z testów oceniano GH w 5 pomiarach: 
w nocy co pół godziny, poczynając od 60. minuty po zaśnięciu, po klonidynie co pół 
godziny, poczynając od momentu poprzedzającego przyjęcie doustnie dawki leku, oraz 
po glukagonie: przed podaniem domięśniowym glukagonu, a następnie co pół godziny, 
poczynając od 90. minuty testu z monitorowaniem stężenia glikemii. Uzyskano następujące 
wyniki badań: 

Stężenie IGF-1 było znacznie obniżone – 76,9 ng/ml (N: 183-850 ng/ml). Na tej podstawie 
potwierdzono ciężki niedobór GH. Po uzyskaniu zgody na leczenie preparatem rhGH 
od prowadzącego neurochirurga zdecydowano o przygotowaniu wniosku o leczenie 
rhGH, a po uzyskaniu zgody Zespołu Koordynacyjnego ds. stosowania hormonu wzrostu 
rozpoczęto terapię rhGH.

2. PRZEBIEG LECZENIA PREPARATEM RHGH W CELU PROMOCJI WZRASTANIA
Podawanie rhGH rozpoczęto, gdy pacjentka miała 12 lat i 3 miesiące. Jej wzrost wynosił 
wówczas 138,3 cm (-2,3 SD), masa ciała – 50 kg, wiek kostny – 8 lat i 10 miesięcy. 
Pacjentka systematycznie poprawiała tempo wzrastania i pozycję wzrostu na siatce 
centylowej. W wieku 14 lat przeprowadzono diagnostykę w kierunku hipogonadyzmu 
hipogonadotropowego. Uzyskano następujące wyniki:  

Estradiol – 12,86 pg/ml (norma: faza folikularna: 12,5-166; faza owulacyjna: 85,8-498; faza 
lutealna: 43,8-211), LH<0,1 mIU/ml (norma: faza folikularna: 2,4-12,6; faza owulacyjna: 
14,0-95,6; faza lutealna: 1,0-11,4), FSH <0,1 mIU/ml (norma: faza folikularna: 3,5-12,5; faza 
owulacyjna: 4,7-21,5; faza lutealna: 1,7-7,7). Potwierdzono zatem niedobór LH, FSH i wtórny 
niedobór estrogenów. Rozpoczęto podawanie preparatu 17 beta estradiolu, początkowo 
w dawce 0,5 mg/dziennie przez około 1,5 roku, później 1 mg dziennie, a następnie 
włączono terapię estrogenowo-progesteronową (E-P). W wieku 16 lat pacjentka uzyskała 
wzrost 165 cm przy masie ciała 71 kg. Zdecydowano o zakończeniu terapii GH promującej 
wzrastanie. Kontynuowano terapię substytucyjną w zakresie pozostałych hormonów oraz 
leczenie moczówki prostej. W wykonanych badaniach stwierdzano prawidłowy wynik 
badania lipidogramu. Dwukrotnie wykonano również badanie densytometryczne – przed 
rozpoczęciem terapii GH oraz przed wdrożeniem terapii E-P. Wynik badania był prawidłowy: 
Z-score dla total body -0,07 SD, zaś dla L2-L4: -0,4 SD. 

Punkty pobrań 1 2 3 4 5

GH (ng/ml) po zaśnięciu <0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05

GH (ng/ml) po klonidynie <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05

GH (ng/ml) po glukagonie <0,05 0,07 0,08 <0,05 <0,05
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3. OKRES PO ZAPRZESTANIU TERAPII PROMUJĄCEJ GH
Po zakończeniu leczenia pacjentka czuła się dobrze. Rozpoczęła studia wyższe. Jedynym 
problemem było narastanie masy ciała. Ostatecznie pacjentka uzyskała wzrost 167 cm, 
masa ciała wynosiła wówczas 81 kg. Pozostawała pod opieką ginekologiczną: stosowano 
hormonalną terapię zastępczą, uzyskując regularne cykle miesięczne. 

Po 5 latach zgłosiła się z powodu pogorszenia jakości życia, nie radziła sobie z nauką oraz 
z relacjami społecznymi. Zdecydowano o rozważeniu powrotu do leczenia rhGH. Pacjentkę 
przyjęto w celu przeprowadzenia oceny stanu hormonalnego na obecnie stosowanym 
leczeniu. Stwierdzono prawidłowe stężenie FT4 oraz kortyzolu, który oznaczano 2 godziny 
po porannym i popopołudniowym podaniu leku. Stężenie IGF-1 było obniżone, stężenie 
cholesterolu i triglicerydów podwyższone. 

Zgodnie z rekomendacjami nie wykonywano testów stymulacyjnych na wydzielanie GH, 
a rozpoznanie ciężkiego GHD postawiono w oparciu o wywiad chorobowy i obniżone 
stężenie IGF-1. Włączono leczenie rhGH kupowanym ze środków własnych pacjentki. 
Podawano dawkę 0,3 mg dziennie. Uzyskano normalizację stężenia IGF-1 oraz poprawę 
samopoczucia pacjentki. 

WNIOSKI: 
1)  Craniopharyngioma u dzieci daje klasyczną triadę objawów: 1. cechy wzmożonego 

ciśnienia śródczaszkowego (bóle głowy, wymioty), 2. zaburzenia widzenia lub 
ostrości wzroku, 3. zaburzenia wydzielania hormonów przysadkowych, zwłaszcza 
GH (manifestujące się pogorszeniem tempa wzrastania). Pacjentka prezentowała 
objawy niedoboru GH na co najmniej rok przez postawieniem rozpoznania. 

2)  Craniopharyngioma, pomimo że jest guzem łagodnym (I stopień złośliwości 
histologicznej wg WHO), charakteryzuje się trudnością w usunięciu guza 
w całości w związku z wytwarzaniem ognisk silnie zespolonych z sąsiadującymi 
strukturami, a próby radykalnych działań prowadzą często do dysfunkcji 
podwzgórza lub dróg wzrokowych, prowadząc do ich uszkodzenia. Leczenie 
czaszkogardlaków jest jednym z trudniejszych i nadal kontrowersyjnych 
problemów neuroonkologii dziecięcej. Poza leczeniem operacyjnym stosuje się 
również radioterapię w wybranych przypadkach. Ze względu na ryzyko nawrotu, 
nawet po całkowitym usunięciu guza, leczenie rhGH może być rozważane 
dopiero po roku od stwierdzenia w kontrolnym badaniu MR cech braku odrostu 
guza. W prezentowanym przypadku początkowo podjęto decyzję o częściowym 
usunięciu tkanki guza i dalszej obserwacji neurochirurgicznej pacjentki. Dopiero 
podczas kolejnego zabiegu zdecydowano o próbie usunięcia guza w całości ze 
względu na korzystne warunki anatomiczne. W tym przypadku nie było potrzeby 
leczenia radioterapią.

3)  Po operacjach usunięcia guza typu czaszkogardlak zazwyczaj występuje 
wielohormonalna niedoczynność przysadki. Jest to związane z uszkodzeniem 
przysadki przez tkankę guza i zabiegiem neurochirurgicznym. Stężenie prolaktyny 
może być obniżone lub podwyższone w zależności od lokalizacji guza. Moczówka 
prosta jest obserwowana u większości pacjentów. 
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4)  Ocena wydzielania GH może być przeprowadzona dopiero po wyrównaniu 
niedoborów wynikających z niedoczynności przysadki w zakresie pozostałych 
hormonów, co najmniej FT4 i kortyzolu. U dzieci stwierdzenie niskiego stężenia 
IGF-1 po operacji guza okolicy podwzgórzowo-przysadkowej nie jest wystarczające 
do rozpoznania niedoboru GH. 

5)  Zakończenie leczenia rhGH promującego wzrastanie następuje na skutek 
uzyskania wieku kostnego 16 lat u dziewczynki i 18 u chłopca, czemu towarzyszy 
zwolnienie tempa wzrastania do wartości zazwyczaj <2 cm/rok. Ze względu na 
fakt, że wiek kostny nie jest równoważny od wieku chronologicznego i zależy 
głównie od procesu dojrzewania płciowego, wymieniony wiek kostny może być 
stwierdzony również u młodszego pacjenta, tj. u dziewczynki młodszej niż 16 lat 
i chłopca młodszego niż 18 lat. 

6)  Retesting czyli ponowną ocenę wydzielania GH w testach stymulacyjnych po 
zakończeniu leczenia promującego wzrastanie, wykonuje się co najmniej 
po miesiącu od zaprzestania terapii. Jednak w przypadku występowania 
wielohormonalnej niedoczynności przysadki w zakresie wszystkich osi (z wyjątkiem 
prolaktyny) i potwierdzeniem przyczyny organicznej lub genetycznej tego stanu 
możliwe jest odstąpienie od wykonania testów stymulacyjnych i kwalifikacja 
do leczenia rhGH w celu niwelowania powikłań metabolicznych niedoboru GH 
następuje po potwierdzeniu obniżonego stężenia IGF-I. 

7)  Dzięki obecnie wprowadzonemu leczeniu rhGH możliwe jest leczenie zarówno 
osób dorosłych, jak i młodzieży po zakończeniu procesu wzrastania. 

Prof. dr hab. n. med. Renata Stawerska
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