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PRZEBIEG LECZENIA PREPARATEM 
HORMONU WZROSTU PACJENTA  

Z CO-GHD - BEZ PRZYCZYNY ORGANICZNEJ, 
KTÓRY BYŁ LECZONY Z TEGO POWODU  

W WIEKU DZIECIĘCYM W PROGRAMIE 
LEKOWYM PROMUJĄCYM WZRASTANIE



Do oddziału endokrynologii został przyjęty 32-letni pacjent w celu przeprowadzenia 
retestingu.  

Opis przypadku
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1. WYWIAD CHOROBOWY 
Z wywiadu wynika, że w wieku 14,5 lat pacjent był diagnozowany w oddziale endokrynologii 
dziecięcej z powodu podejrzenia niedoboru GH. Pacjent pozostawał pod opieką poradni 
endokrynologicznej od 6 miesięcy. Z powodu niskorosłości oraz wolnego tempa wzrastania 
zakwalifikowano go do diagnostyki hormonalnej. Pacjent nie chorował przewlekle, nie 
zgłaszał dolegliwości, nie miał poważnych urazów głowy. Był dzieckiem urodzonym o 
czasie z masą ciała 3250 g i o długości 50 cm. Rozwijał się prawidłowo, od około 12. roku 
życia rodzice zaobserwowali zwolnienie tempa wzrastania. 

Przy przyjęciu pacjent miał wzrost 156,0 cm, masę ciała – 50 kg, BMI – 20,5 kg/m2, 
dojrzewanie płciowe oceniono na III stopień wg Tannera. Wykonano badanie rtg kośćca 
ręki i nadgarstka lewego – wiek kostny oceniono na 13,5-14 lat. U pacjenta wykluczono 
niedoczynność tarczycy. Zgodnie z ówczesnymi zaleceniami wykonano 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: 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 obniżone – 105 ng/ml (N: 183-850 ng/ml). Stwierdzono prawidłowe 
stężenie ACTH i kortyzolu oraz prolaktyny. Stężenie LH, FSH i testosteronu było 
adekwatne do stadium dojrzewania płciowego. 

Punkty pobrań 0’ 30’ 60’ 90’ 120’ 150’ 180’
GH (ng/ml) po klonidynie 1,6 3,3 5,9 2,9 0,93 - -

GH (ng/ml) po glukagonie 0,13 - - 0,16 0,49 5,0 5,4

Glukoza (mg/dl) po glukagonie 78 138 103 76 62 64 70
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Wykonano badanie MR przysadki: Przysadka o wymiarach: wysokość = 6 mm, wymiar 
poprzeczny = 9 mm, wymiar a-p = 6 mm, symetryczna z dobrym zróżnicowaniem na 
część nerwową i gruczołową. W drugiej fazie badania dość niejednorodnie się wzmocniła 
kontrastowo bez zmian ogniskowych. Szypuła nieprzemieszczona, skrzyżowanie nerwów 
wzrokowych prawidłowe. 

Na podstawie uzyskanych wyników u pacjenta rozpoznano izolowany niedobór GH. 
Ze względu na brak uchwytnej przyczyny rozpoznano postać idiopatyczną. Wzrost 
rodziców pacjenta był prawidłowy (matka – 158 cm, ojciec – 170 cm). W rodzinie pacjenta 
nie występowały przypadki niskorosłości, a zatem u pacjenta nie podejrzewano postaci 
uwarunkowanej genetycznie. Nie wykonano jednak żadnych badań genetycznych. 

W związku ze spełnieniem wszystkich wymogów kwalifikacji do leczenia GH w ramach 
Programu Lekowego „Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością 
przysadki” wystawiono wniosek do Zespołu Koordynacyjnego o przydzielenie leczenia 
rhGH. Ze względu na znacznie zaawansowane dojrzewanie płciowe oraz wiek kostny 
(aczkolwiek młodszy niż 14 lat) było to leczenie ostatniej szansy poprawy wzrostu 
ostatecznego u pacjenta. Po uzyskaniu zgody rozpoczęto leczenie.  

2. PRZEBIEG LECZENIE PREPARATEM RHGH W CELU PROMOCJI WZRASTANIA
Podawanie rhGH rozpoczęto, gdy pacjent miał 14 lat i 8 miesięcy. Wzrost pacjenta wynosił 
wówczas 156,2 cm, masa ciała 50 kg. 

Zastosowano dawkę leku 0,75 j/kg/tydzień. Uzyskano istotną poprawę stężenia IGF-
1 do wartości 570-650 ng/ml (N: 183-850 ng/ml). W ciągu roku terapii stwierdzono 
przyrost wzrostu do 161 cm, a następnie zahamowanie procesu wzrastania związane 
z akceleracją wieku kostnego i dojrzewania płciowego. W związku ze spełnieniem 
kryteriów zakończenia terapii promującej wzrastanie leczenie odstawiono. Pacjent nie 
miał wykonanych badań kontrolnych po zakończeniu leczenia ani nie pozostawał pod 
opieką poradni endokrynologicznej. Pacjent założył rodzinę i miał potomstwo. 

3. OKRES PO ZAPRZESTANIU TERAPII PROMUJĄCEJ GH
Po 16 latach obecnie 33-letni pacjent zgłosił się ze swoim niskorosłym synem do poradni 
endokrynologicznej dla dzieci. W toku zbierania wywiadu rodzinnego ustalono, że pacjent 
nie miał wykonanego retestingu. Pacjent zgłaszał dolegliwości pod postacią zmęczenia, 
zmniejszenia energii życiowej oraz pogorszenia jakości życia. Zlecono badanie IGF-1, 
które było na progu dolnego zakresu wartości referencyjnych: 114,1 ng/ml (N: 114-247 ng/
ml). Zalecono wykonanie retestingu w oddziale endokrynologicznym.

Przy przyjęciu pacjent w stanie ogólnym dobrym, wzrost – 161,5 cm, masa ciała – 72 
kg, BMI – 27,7 kg/m2. W badaniu przedmiotowym stwierdzono bladość skóry, tkanka 
tłuszczowa była nadmiernie rozwinięta, zlokalizowana głównie na tułowiu. Poza tym 
nie stwierdzono innych nieprawidłowości. Zatem pacjent leczony w dzieciństwie rhGH 
z powodu izolowanego GHD bez udowodnionej przyczyny organicznej ani genetycznej 
prezentował obecnie objawy niedoboru GH, a stężenie IGF-1 pozostawało w dolnym 
zakresie wartości prawidłowych. Zgodnie z rekomendacjami, w celu potwierdzenia 
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lub wykluczenia obecnie występującego ciężkiego niedoboru GH, wykonano 2 testy 
stymulacyjne. Testem pierwszego wyboru, wobec braku przeciwwskazań, był test 
stymulacyjny na wydzielanie GH po dożylnym podaniu insuliny w dawce 0,1 j/kg masy 
ciała. Jako drugi test zastosowano test stymulacyjny po domięśniowym podaniu glukagonu 
w dawce 1 g. Uzyskano następujące wyniki badań: 

Stwierdzono ciężki niedobór GH. Przeprowadzono ocenę wydzielania pozostałych osi 
hormonalnych i nie stwierdzono zaburzeń w zakresie wydzielania ACTH (49,2 pg/ml), 
kortyzolu (17,3 ug/dl), TSH (1,22 uIU/ml), FT4 (1,09 ng/dl), prolaktyny (11,5 ng/ml) oraz LH 
(5,2 IU/L), FSH (4,6 IU/L) i testosteronu (4,6 ng/ml). 

Wykonano kontrolne badanie MR okolicy podwzgórzowo-przysadkowej: przysadka 
o wymiarach: wysokość = 5,5 mm, wymiar poprzeczny = 10 mm, wymiar p-a = 8 mm, 
symetryczna z dobrym zróżnicowaniem na część nerwową i gruczołową. W drugiej 
fazie badania dość niejednorodnie wzmocniła się kontrastowo bez zmian ogniskowych. 
Szypuła nieprzemieszczona, skrzyżowanie nerwów wzrokowych prawidłowe. 

Dgn. U pacjenta rozpoznano ciężki, izolowany childhood-onset GHD (CO-GHD)  
o niewyjaśnionej przyczynie (idiopatyczny). 

U pacjenta wykonano również badanie densytometryczne, w którym ujawniono cechy 
osteopenii. Ocena stężenia lipidów wykazała podwyższone stężenie cholesterolu 
całkowitego (205 mg/dl) oraz frakcji LDL cholesterolu (144 mg/dl), a także obniżone 
stężenie frakcji HDL-cholesterolu (38 mg/dl). Stężenie glukozy na czczo wynosiło 97 
mg/dl, insuliny 18,99 mIU/l. Wyliczono zatem, że wskaźnik insulinooporności HOMA 
jest podwyższony i wynosi 4,55. Podczas doustnego testu tolerancji glukozy (OGTT) 
nie ujawniono zaburzeń tolerancji węglowodanów ani cukrzycy. Pacjent wypełnił 
kwestionariusz Quality of Life Assessment i uzyskał 10/24 pozytywnych odpowiedzi.  

Wobec zatwierdzenia przez Ministerstwo Zdrowia Programu Lekowego „Leczenie 
ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po 
zakończeniu terapii promującej wzrastanie” zaplanowano wnioskowanie do Zespołu 
Koordynacyjnego o przydzielenie leczenia rhGH u pacjenta. 

Punkty pobrań 0’ 30’ 60’ 90’ 120’ 150’ 180’
GH (ng/ml) po insulinie <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - -

Glukoza (mg/dl) po insulinie 86 38 76 80 79 - -

GH (ng/ml) po glukagonie 0,73 - - <0,03 <0,03 0,12 0,05

Glukoza (mg/dl) po glukagonie 82 145 76 45 53 63 72
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WNIOSKI: 
1)  Brak leczenia rhGH przez 17 lat u osoby z niedoborem GH, pomimo młodego wieku (33 

lata) pacjenta, skutkuje zaburzeniami gospodarki lipidowej, obniżeniem masy kostnej 
oraz pogorszeniem jakości życia. 

2)  Retesting czyli ponowną ocenę wydzielania GH w testach stymulacyjnych po 
zakończeniu leczenia promującego wzrastanie, wykonuje się co najmniej po miesiącu 
od zaprzestania terapii, jednak może być on wykonany również po 17 latach od 
zakończenia terapii. 

3)  Zakwalifikowanie do leczenia rhGH w ramach Programu Lekowego B111 następuje 
po łącznym spełnieniu następujących kryteriów: 1. objawy niedoboru GH; 2. stężenie 
IGF-1 poniżej zakresu wartości prawidłowych lub w dolnym przedziale zakresu 
referencyjnego; 3. potwierdzenie ciężkiego niedoboru GH(GHD). 

4)  U osób dorosłych leczonych wcześniej z powodu izolowanego niedoboru GH (childhood 
onset GHD – CO-GHD), w celu potwierdzenia obecnie istniejącego ciężkiego niedoboru 
GH, należy wykonać dwa różne testy stymulacyjne. Obniżone wydzielanie GH (poniżej 
3 ng/ml) w obu z nich wskazuje na ciężki niedobór GH. 

Prof. dr hab. n. med. Renata Stawerska
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