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Somatotropinowa niedoczynność przysadki (SNP), czyli niedobór hormonu 
wzrostu (GH), który wystąpił u osoby dorosłej (oraz u dziecka, które już zakończyło 
proces wzrastania), powoduje szereg zaburzeń metabolicznych. Najpoważniejsze 
konsekwencje związane są ze zwiększoną częstością zgonów z powodu powikłań 
sercowo-naczyniowych oraz złamań kości na tle osteoporozy, a także z pogorszeniem 
jakości życia. Z tego względu ciężki niedobór GH stwierdzany u osób dorosłych 
i młodzieży po zakończeniu procesu wzrastania jest odrębną jednostką chorobową, 
wymagającą precyzyjnego zdiagnozowania i jest wskazaniem do zastosowania leczenia 
substytucyjnego preparatem rhGH.

Do najczęstszych przyczyn SNP u ludzi dorosłych zalicza się guzy przysadki (ok. 40%), 
czaszkogardlaki (ok. 10%),  radioterapię guzów mózgu (ok. 7%), zespół Sheehana (ok. 
3%) czy limfocytarne zapalenie przysadki (ok. 1%); natomiast u ok. 15-20% pacjentów 
przyczyna SNP jest nieustalona i rozpoznaje się idiopatyczny niedobór GH. Ostatnio 
wzrasta odsetek pacjentów z SNP, które wystąpiło po urazie głowy, zwłaszcza takim, 
któremu towarzyszyło złamanie kości klinowej (ponad 3% przypadków).

Wprowadzenie
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OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ Z OKRESU DIAGNOSTYKI GH:

Do oddziału endokrynologii przyjęty został 21-letni pacjent z wielohormonalną 
niedoczynnością przysadki w celu przeprowadzenia badań kontrolnych i optymalizacji 
terapii podczas obecnie stosowanego leczenia substytucyjnego. 
Z wywiadu wiadomo, że 4 lata temu, tj. w wieku 17 lat, pacjent w wyniku wypadku 
komunikacyjnego (zderzenie roweru, na którym jechał, z samochodem osobowym) 
doznał urazu głowy ze złamaniem kości czołowej lewej, z podostrym krwiakiem 
nadtwardówkowym oraz krwiakiem śródmózgowym w lewym płacie czołowym, a także 
złamaniem kości klinowej i sitowej po stronie lewej. Po urazie ewakuowano operacyjnie 
krwiak nadtwardówkowy w Klinice Neurochirurgii. Po 14 dniach od zabiegu wystąpiły 
objawy moczówki prostej, a następnie osłabienie, senność, bóle brzucha, luźne stolce. 
Z tego powodu pacjent został przyjęty do oddziału endokrynologii dziecięcej, gdzie, 
poza niedoborem ADH (włączono leczenie desmopresyną), rozpoznano niedoczynność 
przysadki w zakresie wydzielania ACTH, TSH oraz LH i FSH. W badaniu TK głowy 
stwierdzono obecność płynu w obrębie siodła tureckiego i podejrzenie zmian martwiczych 
przysadki. Na podstawie badania rtg kośćca nadgarstka i ręki lewej ustalono, że pacjent 
zakończył już proces wzrastania (wiek kostny oceniono na 18 lat). Włączono leczenie 
substytucyjne wyrównujące niedobory hormonów przedniego płata przysadki. Pacjent 
rozpoczął przyjmowanie preparatów: hydrokortyzon, L-tyroksyna oraz zamiennie 
testosteron lub gonadotropiny. Po 6 miesiącach objawy moczówki prostej stopniowo 
ustąpiły, co pozwoliło na odstawienie leczenia desmopresyną.  Pacjent dotychczas 
nie był badany w kierunku niedoboru GH. Powtarzane dwukrotnie badania TK głowy 
wykazały zmiany zanikowe przysadki i podwzgórza. 
W czasie obecnego pobytu w oddziale endokrynologii zaplanowano ocenę wydzielania 
GH. Wzrost pacjenta wynosił - 183,5 cm, zaś masa ciała - 62,8 kg, BMI – 18,6 kg/m2. 

OCENA WYRÓWNANIA POSZCZEGÓLNYCH NIEDOBORÓW OSI 
PRZYSADKOWYCH: 

a)  Czynność tarczycy – stwierdzono prawidłowe wyrównanie stężenia FT4 podczas 
leczenia L-tyroksyną (50 ucg doustnie raz dziennie na czczo na co najmniej 30 
minut przed pierwszym posiłkiem): FT4 – 1,5 ng/dl (N: 0,93-1,7 ng/dl), FT3 – 3,2 
pg/ml (N: 1,8-4,6 pg/ml), przy obniżonym stężeniu TSH – 0,02 mU/l (N: 0,27-4,2 
mIU/l);

b)  Czynność kory nadnerczy – stwierdzono prawidłowe stężenie kortyzolu 
oznaczonego po 2 godzinach od porannej dawki leku (hydrokortyzon doustnie 
w dawce 15 mg) i po popołudniowej dawce leku (hydrokortyzon doustnie w dawce 
10 mg) – kortyzol o godz. 10:00 – 18,2 µg/dl, o godz. 17:00 – 8 µg/dl, przy 
obniżonym stężeniu ACTH - przed podaniem leku o godz. 8:00 <10 pg/ml;

Opis przypadku
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c)  Czynność gonad – stwierdzono prawidłowe stężenie testosteronu – 4,9 ng/
ml, oznaczonego w połowie cyklu pomiędzy podaniem preparatu testosteronu 
o przedłużonym uwalnianiu (100 mg domięśniowo co 14 dni), przy obniżonym 
stężeniu LH – 0,1 IU/l i FSH – 0,3 IU/l;

d)  Wykonano profil dobowego wydzielania prolaktyny; pomimo braku wydzielania 
tego hormonu, jego uzupełnianie nie jest stosowane: 

Zatem możliwe było uzyskanie wiarygodnych wyników testów stymulacyjnych na 
wydzielanie GH. 

PRZEPROWADZONO 2 TESTY STYMULACYJNE NA WYDZIELANIE GH:  

a)  po dożylnym podaniu insuliny w dawce 0,1 j/kg masy ciała oznaczono stężenie 
glukozy i GH przed testem oraz w 30., 60., 90. i 120. minucie trwania testu. 
W trakcie testu wystąpiły kliniczne objawy hipoglikemii z krótkotrwałym spadkiem 
glikemii do 12 mg/dl, wyrównanym poprzez natychmiastowe podanie roztworu 
glukozy we wlewie dożylnym. 

b)  po domięśniowym podaniu glukagonu w dawce 30 µg/kg oznaczono stężenie 
glukozy i GH przed testem oraz w 30., 60., 90, 120., 150. i 180. minucie trwania 
testu.

Uzyskano następujące wyniki badań: 

Oznaczono również stężenie IGF-1, które było obniżone – 113,4 ng/ml (N: 116-358 ng/ml). 
Na podstawie uzyskanych wyników rozpoznano ciężki niedobór GH. 

BADANIA DODATKOWE:

Wykonano kontrolne badanie MR okolicy podwzgórzowo-przysadkowej: Badanie 
wykonano w przekrojach strzałkowych i czołowych, w sekwencjach T1 zależnych, przed 
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Godzina 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 2:00 5:00 8:00

Prl <0,47 <0,47 <0,47 <0,47 <0,47 <0,47 <0,47 <0,47 ng/mL

0’ 30’ 60’ 90’ 120’ 150’ 180’

GH (ng/ml) po glukagonie <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 

glikemia (mg/dl) po glukaGONIE 63 102 70 53 60 57 66 

GH (ng/ml) po insulinie <0,25 <0,25 <0,25 0,3 0,31 - -

Glikemia (mg/dl) po insulinie 63 12 16 47 40 - -



użyciem paramagnetrycznego środka kontrastowego i po nim. Przysadka bardzo mała, 
zniekształcona, leży na dnie siodła tureckiego. Podwzgórze z zaznaczonymi cechami 
zaniku (prawdopodobnie pourazowymi). 

W poszukiwaniu powikłań ciężkiego niedoboru GH wykonano:
a)  ocenę lipidogramu: cholesterol – 165 mg/dl, triglicerydy – 200 mg/dl, LDL-

cholesterol – 99 mg/dl, HDL-cholesterol – 54 mg/dl;

b)   badanie densytometryczne: Total body, Z-score (-1,2 SD);

c) ocenę jakości życia za pomocą kwestionariusza QoL-AGHDA – niska.

WNIOSEK:

 Ze względu na występujący ciężki niedobór GH pacjent wymagał leczenia substytucyjnego 
preparatem rhGH, jednak w Polsce w tym czasie leczenie takie nie było objęte refundacją. 
Koszt leczenia dla pacjenta był zbyt wysoki. Wnioskowano zatem do NFZ o wyrażenie 
indywidualnej zgody na refundację leczenia rhGH w tym przypadku. Prośba została 
rozpatrzona pomyślnie.  

OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ PO 4 LATACH LECZENIA RHGH:

Do oddziału endokrynologii został ponownie przyjęty obecnie 25-letni pacjent 
z wielohormonalną niedoczynnością przysadki w celu przeprowadzenia badań kontrolnych 
i optymalizacji terapii podczas obecnie stosowanego leczenia substytucyjnego. Poza 
uprzednio stosowaną terapią substytucyjną 4 lata temu u pacjenta rozpoczęto leczenie 
rhGH w dawce początkowo 0,3 mg/dziennie (lek podawano raz dziennie, wieczorem, 
podskórnie). Po miesiącu leczenia oznaczono stężenie IGF-1 – 142,2 mg/l (N: 116-358 
ng/ml). Ze względu na nadal zbyt niskie stężenie IGF-1, dawkę zwiększono do 0,4 mg/
dziennie. Po kolejnym miesiącu terapii stwierdzono stężenie IGF-1: 278 ng/ml. Utrzymano 
zatem tę dawkę leku. 
Przy przyjęciu: wzrost: 184 cm, masa ciała: 73 kg, BMI: 21,53 kg/m2

OCENIONO WYRÓWNANIE POSZCZEGÓLNYCH NIEDOBORÓW OSI 
PRZYSADKOWYCH: 

a)  Czynność tarczycy – stwierdzono prawidłowe wyrównanie stężenia FT4 podczas 
leczenia L-tyroksyną (75 ucg doustnie 1 x dziennie na czczo na co najmniej 30 
minut przed pierwszym posiłkiem): FT4 – 1,43  ng/dl (N: 0,93-1,7 ng/dl), FT3 – 
3,57 pg/ml (N: 1,8-4,6 pg/ml), przy obniżonym stężeniu TSH – 0,021  mU/l (N: 
0,27-4,2 mIU/l);

b)  Czynność kory nadnerczy – stwierdzono prawidłowe stężenie kortyzolu 
oznaczonego po 2 godzinach od porannej dawki leku (hydrokortyzon doustnie 
w dawce 20 mg) i po popołudniowej dawce leku (hydrokortyzon doustnie w dawce 
10 mg) – kortyzol o godz. 10:00 – 18,55 µg/dl, o godz. 17:00 – 9,58 µg/dl, przy 
obniżonym stężeniu ACTH (przed podaniem leku o godz. 8:00 <10 pg/ml);

c)  Czynność gonad – stwierdzono prawidłowe stężenie testosteronu – 6,21 ng/
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ml, oznaczonego w połowie cyklu pomiędzy podaniem preparatu testosteronu 
o przedłużonym uwalnianiu (200 mg domięśniowo co 14 dni), przy obniżonym 
stężeniu LH – 0,254 IU/l i FSH – 0,494 IU/l; 

d) Stężenie Prl <0,47 ng/ml (N: 4,1-18,4 ng/ml);

e)  Ocena IGF-1 podczas terapii rhGH w dawce 0,4 mg dziennie podskórnie – 302 
ng/ml (N: 116-358 ng/ml). 

BADANIA DODATKOWE:

Wykonano kontrolne badanie MR okolicy podwzgórzowo-przysadkowej: Badanie 
wykonano w sekwencjach SE i FSE, w obrazach PD, T1 i T2 zależnych, w przekrojach 
czołowych, osiowych i strzałkowych przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego. 
Przysadka zmieniona zanikowo, widoczna pod postacią pasmowatej struktury położonej 
w części tylnej siodła tureckiego. Zmiany atroficzne obejmują także struktury podwzgórza. 

W celu ustalenia poprawy w zakresie wyników badań związanych z możliwymi 
powikłaniami ciężkiego niedoboru GH wykonano:

a)  ocenę lipidogramu: cholesterol – 181 mg/dl, triglicerydy – 173 mg/dl, LDL-
cholesterol – 111 mg/dl, HDL-cholesterol – 35 mg/dl – poprawa w zakresie 
stężenia triglicerydów;

b)  badanie densytometryczne: Total body Z-score (-0,7 SD) – poprawa  
gęstości kości;

c)  ocenę jakości życia za pomocą kwestionariusza QoL-AGHDA – poprawa. 

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Pacjent nadal deklaruje chęć stosowania terapii rhGH. Wskazuje na istotną poprawę 
jakości życia podczas leczenia. Kończy studia wyższe, zamierza założyć rodzinę.  
W przypadku wnioskowania o leczenie rhGH w ramach Programu Lekowego w tym 
przypadku nie jest konieczne wykonanie testów stymulacyjnych na wydzielanie GH, 
albowiem u pacjenta stwierdza się niedobór wszystkich hormonów przedniego płata 
przysadki, a przyczyna organiczna jest potwierdzona badaniem MR. W tym przypadku do 
zakwalifikowania do leczenia wystarczające jest stwierdzenie obniżonego stężenia IGF-
1 oraz wykazanie braku przeciwwskazań do leczenia. W tym celu, poza badaniem MR, 
konieczne jest również wykonanie badania OGTT z oceną insulinooporności. U pacjenta 
przeprowadzono to badanie. 

Test po obciążeniu doustnym 75,0 g glukozy
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0’ 60’ 120’
Glukoza 71 90 90 mg/dl
Insulina 6,22 49,45 36,03 mU/ml



Wniosek: Wynik jest prawidłowy. Nie ma zatem przeciwwskazań do leczenia rhGH. 

Należy podkreślić, że w omawianym przypadku, w świetle obecnie obowiązującej 
wiedzy, wykonanie 2 testów stymulacyjnych podczas hospitalizacji w 21. roku życia nie 
było potrzebne, a kwalifikacja do leczenia mogła się odbyć (tak jak obecnie) jedynie 
na podstawie wyniku badania MR, IGF-1 i stwierdzenia niedoczynności w zakresie 
pozostałych hormonów przysadkowych. Jednak wówczas testy te zostały wykonane, 
a wyniki zaprezentowano w niniejszym opracowaniu, aby uzmysłowić, jak niskie jest 
wydzielanie GH w takich przypadkach. 

Dzięki zatwierdzeniu do realizacji Programu Lekowego „Leczenie ciężkiego niedoboru 
hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii 
promującej wzrastanie” planuje się w najbliższym czasie wystawienie wniosku 
o przydzielanie leczenia temu pacjentowi w ramach tego Programu. 

PODSUMOWANIE:

1)  Urazy głowy w wyniku wypadków komunikacyjnych czy uprawiania sportu są dość 
częstą przyczyną wielohormonalnej niedoczynności przysadki, zwłaszcza w grupie 
osób młodych. 

2)  Ocena wydzielania GH może być przeprowadzono dopiero po wyrównaniu 
niedoborów wynikających z niedoczynności przysadki w zakresie pozostałych 
hormonów, co najmniej FT4 i kortyzolu. 

3)  W przypadku występowania wielohormonalnej niedoczynności przysadki w zakresie 
wszystkich osi (z wyjątkiem prolaktyny, która w opisywanym przypadku również nie była 
wydzielana przez przysadkę), i potwierdzeniem przyczyny organicznej lub genetycznej 
tego stanu, możliwe jest odstąpienie od wykonania testów stymulacyjnych 
i kwalifikacja do leczenia rhGH po potwierdzeniu obniżonego stężenia IGF-1. 

4)  Leczenie rhGH przynosi korzyści w zakresie stężenia lipidów, poprawy gęstości kości 
oraz jakości życia również u pacjentów młodych.

5)  Dzięki obecnie wprowadzonemu Programowi Lekowemu B111 leczenie rhGH, mające 
na celu poprawę zaburzeń metabolicznych wynikających z niedoboru GH, możliwe 
jest zarówno u osób dorosłych, jak i u młodzieży po zakończeniu procesu wzrastania. 

Prof. dr hab. n. med. Renata Stawerska
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