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HGH και παράγοντες που επηρεάζουν
το τελικά ανάστηµα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑΚΗ-ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ
Παιδίατρος - Διαβητολόγος

Λέκτορας, Β’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Η ανεπάρκεια αυξητικής ορµόνης (growth hormone deficiency, GHD), εφ’όσον 
δεν διαγνωσθεί και αντιµετωπισθεί µε θεραπεία υποκατάστασης µε αυξητική 
ορµόνη (GH), οδηγεί σε σηµαντικά χαµηλό ανάστηµα (-5 SDS κάτω από τον 
µέσο όρο για την ηλικία και το φύλο). Επειδή οι άνθρωποι δεν ανταποκρίνονται 
στην αυξητική ορµόνη των ζώων (1), παλαιότερα (µεταξύ 1962 και 1985) χρησιµο-
ποιούνταν GH, που προερχόταν από πτωµατικές υποφύσεις (pit-GH), η οποία 
έχει συµβάλλει στην αντιµετώπιση του χαµηλού αναστήµατος σε περισσότερα 
από 27.000 παιδιά µε GHD. Όµως η χρήση της pit-GH διακόπηκε παγκοσµίως 
το 1985, διότι θεωρήθηκε υπεύθυνη για την πρόκληση της σπογγώδους εγκε-
φαλοπάθειας (νόσου Creutzfeldt-Jakob). ΄Ετσι κρίθηκε αναγκαία η βιοσύνθεση 
της ανθρώπινης ανασυνδυασµένης GH (hGH) από καλλιέργειες E.Coli, η οποία 
χορηγείται επιτυχώς µετά το 1985 σε περισσότερους από 60.000 ασθενείς µε 
ανεπάρκεια GH παγκοσµίως, καθώς και σε ορισµένες άλλες κατηγορίες ασθε-
νών µε χαµηλό ανάστηµα.
 Η ανεπάρκεια GH διακρίνεται σε ιδιοπαθή και σε οργανική. Ως ασθενείς µε ιδι-
οπαθή ανεπάρκεια αυξητικής ορµόνης (IGHD) oρίζονται εκείνοι που δεν έχουν 
εµφανείς ανατοµικές ανωµαλίες, σε αντιδιαστολή µε την οργανική ανεπάρκεια 
αυξητικής ορµόνης (OGHD). ΄Ετσι η οµάδα ασθενών µε ΙGHD περιλαµβάνει 
ασθενείς µε ή χωρίς ιστορικό περιγεννητικής υποξίας, καθώς και εκείνους µε 
νευροεκκριτικές διαταραχές στην έκκριση GH (πίνακας 1). Oι ασθενείς αυτοί 
διακρίνονται από εκείνους µε οργανική ανεπάρκεια GH (OGHD), λόγω συγγε-
νούς (γονιδιακή βλάβη, συγγενείς λοιµώξεις, σύνδροµο Fanconi κλπ) ή επίκτητης 
υποκείµενης νόσου (όγκοι ΚΝΣ, ακτινοβολία κρανίου λόγω λευχαιµίας, φλεγµο-
νές ΚΝΣ κλπ) (πίνακας 1). H ανωτέρω κατάταξη είναι κάπως αυθαίρετη, διότι 
µε τις νεώτερες απεικονιστικές τεχνικές [nuclear magnetic reasonance (NMR) ή 
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MRI µε σκιαγραφικό] µπορεί να αποκαλυφθούν υποκείµενες ανατοµικές ανωµα-
λίες που δεν ήταν εµφανείς µε τις παλαιότερες τεχνικές (2). Ετσι από τα παιδιά 
στα οποία παλαιότερα ετέθη η διάγνωση της IGHD, σε 5% διαπιστώθηκε έκτο-
πη νευροϋπόφυση, σε 6% απλαστικός ή υποπλαστικός µίσχος υπόφυσης και σε 
15% υποπλασία υπόφυσης (3). Επίσης στην οµάδα µε OGHD, υπάρχουν νόσοι, 
όπως η λευχαιµία, όπου η υποκείµενη νόσος είναι µεν οργανική, αλλά ενοχοποι-
ούνται οι θεραπευτικές µέθοδοι για την αντιµετώπιση της νόσου (ακτινοβολία ή 
χηµειοθεραπεία) για την πρόκληση λειτουργικών διαταραχών στην έκκριση GH, 
οι οποίες δεν είναι ορατές µε τις πλέον προηγµένες απεικονιστικές τεχνικές (4)

 Η ιδιοπαθής ανεπάρκεια GH διακρίνεται σε µονήρη ανεπάρκεια GH (isolated 
IGHD) και σε πολλαπλή υποφυσιακή ανεπάρκεια (multiple pituitary hormone 
deficiency, MPHD). Τα παιδιά µε µεµονωµένη IGHD, συγκριτικά µε εκείνα µε 
MPHD έχουν χαµηλότερο ανάστηµα κατά την έναρξη αγωγής, έχουν γονείς 
µε χαµηλότερο ανάστηµα από τον γενικό πληθυσµό, µικρότερo µήκος κατά 
τη γέννηση και δεν έχουν αυξηµένη συχνότητα προβληµάτων κατά τον τοκετό 
(ισχιακή προβολή κλπ). Αντίθετα τα παιδιά µε MPHD και ιδιοπαθή GHD έχουν 
φυσιολογικό µήκος σώµατος κατά τη γέννηση, φυσιολογικό ύψος γονέων και 
παρουσιάζουν ισχιακη προβολή σε υψηλό ποσοστό (4).
 Σε παιδιά µε IGHD διαπιστώθηκαν, όπως προαναφέρθηκε, προβλήµατα κατά 
τον τοκετό (περιγεννητική ασφυξία, ισχιακή προβολή, συκυουλκία, τοκετός στο 
σπίτι), καθώς επίσης και κατά την εγκυµοσύνη (επαπειλούµενη κύηση, αιµορ-
ραγίες, υπερεµεσία εγκύου, διαβήτης κύηση, λοίµωξη) (5). Επειδή οι συγγενείς 
ανωµαλίες της υποθαλαµο-υποφυσιακής περιοχής διαπιστώνονται και χωρίς πε-
ριγεννητική κάκωση (birth trauma), τίθεται η υπόνοια µήπως οι συγγενείς ανω-
µαλίες της ανάπτυξης της υποθαλαµο-υποφυσιακής περιοχής δεν είναι αποτέ-
λεσµα αλλά αίτιο της περιγεννητικής κάκωσης (birth trauma) (6).
 H διάγνωση της ανεπάρκειας GH τίθεται σε περίπτωση παθολογικής απά-
ντησης σε δύο διαδοχικές δυναµικές δοκιµασίες πρόκλησης GH. Το όριο του 
φυσιολογικού έχει ορισθεί µάλλον αυθαίρετα ως µεγίστη τιµή GH πλάσµατος 
>10 ng/ml ή >20 mU/L κατά τις δυναµικές δοκιµασίες πρόκλησης(4).

Παράµετροι σωµατικής ανάπτυξης πρίν από την έναρξη της hGH

Σε ορισµένους ασθενείς µε ιδιοπαθή GHD (υποπλασία της υπόφυσης), η εκ-
δήλωση της διαταραχής της αύξησης εµφανίζεται ενωρίς κατά τους πρώτους 
µήνες ζωής µε την παρουσία σηµαντικά χαµηλού (<3 SDS) ετήσιου ρυθµού 
αύξησης (ΕΡΑ). Αντίθετα στην οργανική GHD λόγω όγκων εγκεφάλου ή ακτι-
νοβολίας κρανίου επί λευχαιµίας, όπου προκαλείται επίκτητη βλάβη στον υποθά-
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λαµο µε αποτέλεσµα τη διαταραχή στην έκκριση GH ή στην κατά ώσεις έκκριση 
GH, η υπόνοια τίθεται λόγω µείωσης του ΕΡΑ σε παιδί µε προηγούµενη φυσιο-
λογική αύξηση (7). Επίσης, αφού δεν υπάρχει κληρονοµική αιτία για την OGHD, 
οι γονείς είναι φυσιολογικού αναστήµατος και οι διαστάσεις των παιδιών κατά 
την γέννηση καθώς και οι συνθήκες του τοκετού δεν διαφέρουν από τον γενικό 
πληθυσµό (8). 
 Από τον πίνακα 2 που περιέχει δεδοµένα διαφόρων µελετών (9-13) φαίνεται ότι 
η µέση χρονολογική ηλικία κατά την έναρξη αγωγής µε hGH σε ασθενείς µε 
IGHD κυµαίνεται από 1.9 έως 10.1 έτη και η µέση τιµή της SDS ύψους από -4.5 
έως -2.5 SDS. Σηµαντικός αριθµός παιδιών µε IGHD διαγιγνώσκονται σε ηλικία 
µεγαλύτερη των 6.8 ετών, ενώ σε µικρό αριθµό παιδιών η διάγνωση τίθεται στη 
βρεφική ηλικία.

∆οσολογία hGH

Παλαιότερα η GH χορηγούνταν 2-3 φορές/εβδοµάδα και σε σταθερή δοσο-
λογία σε IU (12 IU/εβδοµάδα σε 3 δόσεις). Ετσι τα παχύσαρκα παιδιά έπαιρναν 
µικρότερη δόση και τα λεπτόσωµα µεγαλύτερη δόση ανά χιλιόγραµµο σωµατι-
κού βάρους. Κατά τα τελευταία χρόνια η δόση υπολογίζεται ανά kg ή ανά m2 
επιφανείας σώµατος (14). Mε την εισαγωγή της ανθρώπινης ανασυνδυασµένης 
αυξητικής ορµόνης (hGH) (3IU/mg), η δοσολογία της τροποποιήθηκε σε IU/kg/
εβδοµάδα ή σε mg/kg/εβδοµάδα και σε καθηµερινή χορήγηση. Η συνιστώµενη 
αρχική δοσολογία της hGH για τους ασθενείς µε IGHD είναι 0.18-0.30 mg/
kg/εβδοµάδα (µε συνηθέστερη την δοσολογία 0.25 mg/kg/εβδοµάδα) χορη-
γούµενη σε 7 ηµερήσιες δόσεις. Εχει αποδειχθεί ότι η αύξηση είναι ανάλογη 
του λογαρίθµου της δόσης, αλλά η καθηµερινή χορήγηση είναι πιο σηµαντική 
συγκριτικά µε το παλαιότερο θεραπευτικό σχήµα χορήγησης της hGH 3 φορές/
εβδοµάδα. Έτσι µία µελέτη (15) απέδειξε ότι οµάδα ασθενών υπό αγωγή µε hGH 
σε δόση 0.30mg/kg/ηµέρα και καθηµερινή χορήγηση, κέρδισε 9.7 εκ περισσότε-
ρο ύψος σε διάστηµα 4 ετών συγκριτικά µε εκείνους που ελάµβαναν την αγωγή 
3 φορές/εβδοµάδα (38.4 vs 28.7 cm, p<0.0002) µε παρόµοια εξέλιξη της οστι-
κής ηλικίας και χωρίς επιτάχυνση της ήβης.

Ανταπόκριση στην αγωγή µε hGH

Α) Στην προεφηβική περίοδο

Η τυπική απάντηση στη θεραπεία παιδιού µε IGHD στη συνιστώµενη δοσολο-
γία και σε καθηµερινή χορήγηση είναι η αύξηση του ΕΡΑ από 3-4 εκ/χρόνο σε 
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8.6-13.3 εκ/χρόνο τον 1ο χρόνο αγωγής, και σε 7-9 εκ/χρόνο αντίστοιχα τον 2ο 
και 3ο χρόνο αγωγής (16). Κατόπιν παρατηρείται σταδιακή µείωση τoυ ΕΡΑ µε 
την πάροδο των ετών, που ισούται µε τον φυσιολογικό ΕΡΑ για την ηλικία και 
το φύλο (16). 
 Παρόµοια αποτελέσµατα διαπιστώθηκαν σε µία µελέτη από την Α’ Παιδιατρι-
κή Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών (12), όπου παρουσιάζονται δεδοµένα από την 
χορήγηση GH σε 156 παιδιά µε GHD (62.2% µε IGHD και 35.2% µε OGHD) 
στην περίοδο 1970-1997 (διάγραµµα 1). Στα παιδιά αυτά, ο ΕΡΑ πρό αγωγής 
ήταν 3.8 ±1.3 εκ/έτος για την οµάδα µε IGHD και 4.0 ±30 εκ/έτος για εκείνα 
µε OGHD. Κατά τον 1ο χρόνο αγωγής ο ΕΡΑ ήταν 8.8 ±3.5 και 8.2 ±4.0 εκ/
έτος (p=NS) για τις οµάδες µε µεµονωµένη IGHD και πολλαπλη υποφυσιακή 
ανεπάρκεια αντίστοιχα (12). Επίσης ο ΕΡΑ παρουσίαζε αρνητική συσχέτιση µε 
την χρονολογική (r=-0.53, p=0.001) και οστική ηλικία κατά την έναρξη αγωγής 
(r=-0.51, p=0.001) και θετική συσχέτιση µε το τελικό ανάστηµα (ΤΑ) (r=0.49, 
p=0.01) µόνο για την οµάδα µε την πολλαπλή υποφυσιακή ανεπάρεια. Συνεπώς 
σηµαντική παράµετρος για την αρχική εκτίµηση της απάντησης στην αγωγή µε 
hGH είναι η αύξηση του ΕΡΑ κατά τον 1ο χρόνο αγωγής, που χαρακτηρίζεται 
ως φαινόµενο “catch up” (αναπτυξιακό άλµα). Ο ΕΡΑ κατά τον πρώτο χρόνο 
αγωγής δεν αποτελεί προγνωστικό δείκτη του ΤΑ, αλλά µία καλή αρχική απά-
ντηση στην αγωγή µε hGH που υποδηλεί ικανοποιητικό τελικό αποτέλεσµα της 
αγωγής (17). 
 H απάντηση στην εξωγενή χορήγηση hGH ποικίλει ανάλογα µε την ηλικία 
(µεγαλύτερη αύξηση σε µικρότερα παιδιά), το βάρος σώµατος, την ποσότητα 
και το είδος των υποδοχέων της αυξητικής ορµόνης, όπως υπολογίζεται από τα 
επίπεδα των δεσµευτικών πρωτεινών της GH (GH binding proteins, GHBPs), κα-
θώς επίσης και από την εποχή του έτους (αυξηµένος µεταβολισµός των οστών 
κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι) (18,19). Μία άλλη παράµετρος που επηρεάζει 
την ανταπόκριση στην αγωγή µε hGH σε παιδιά µε IGHD είναι η βαρύτητα 
της ανεπάρκειας GH (πλήρης ή µερική ανεπάρκεια). Πρό αγωγής ο ΕΡΑ δεν 
διαφέρει σηµαντικά στις οµάδες µε σοβαρή ή µερική ανεπάρκεια GH και είναι 
γενικά χαµηλός (<50η ΕΘ για την ηλικία). Όµως προεφηβικά η αύξηση κατά 
τα 3 πρώτα έτη αγωγής µε hGH είναι ανάλογη της βαρύτητας της ανεπάρκειας 
GH. Κατά τον 1ο χρόνο αγωγής τα παιδιά µε σοβαρή ανεπάρκεια GH (<5 ng/
ml) έχουν σηµαντικά καλύτερη ανταπόκριση στην αγωγή (cm/έτος) συγκριτικά 
µε τις άλλες οµάδες (14). Κατά τον 1ο χρόνο αγωγής εάν ο ΕΡΑ είναι >97 ΕΘ 
ΕΡΑ για την ηλικία και το φύλο (ή ∆SDS ύψους >0.5) η ανταπόκριση θεωρείται 
ικανοποιητική (14). 
 Η πορεία των SDS ύψους κατά τα 5 πρώτα χρόνια αγωγής µε hGH στον πλη-
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θυσµό της µελέτης µας (12) φαίνεται στο διάγραµµα 2, όπου διαπιστώνεται µία 
προοδευτική βελτίωση των SDS ύψους µε την πάροδο των ετών, από -2.9 SDS 
πρό αγωγής, σε -2.4, -2.17 και -1.9 κατά τα πρώτα 3 χρόνια αγωγής αντίστοιχα. 
Η SDS του τελικού αναστήµατος ήταν -1.38 και δεν διέφερε σηµαντικά από την 
SDS του ύψους-στόχου.
 Η σηµασία της έγκαιρης έναρξης αγωγής από µικρή ηλικία διαφαίνεται στη 
µελέτη των Gluckman et al (7), όπου συγκρίνεται η ανταπόκριση στη θεραπεία µε 
hGH σε δύο οµάδες παιδιών: α. Οµάδα βρεφών µε έναρξη αγωγής σε ηλικία 1.2 
±0.6 έτη (n=45), β. Οµάδα παιδιών µε έναρξη αγωγής σε ηλικία 7.5 ±0.3 έτη 
(n=42) (7). Η ανταπόκριση τον πρώτο χρόνο αγωγής ήταν σηµαντικότερη στην 
οµάδα των βρεφών µε αύξηση της SDS ύψους κατά 1.6 SDS συγκριτικά µε µόνο 
0.5 SDS για την οµάδα των παιδιών. Αυτό µπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι 
τα βρέφη ήταν σηµαντικά χαµηλότερου αναστήµατος κατά την έναρξη αγωγής 
(-3.7 SDS) συγκριτικά µε τα παιδιά (-2.8 SDS). Επίσης η οµάδα των βρεφών 
είχε σοβαρώτερη ανεπάρκεια GH συγκριτικά µε τα παιδιά. Η απάντηση των 
βρεφών κατά τα επόµενα 4 χρόνια αγωγής ήταν επίσης καλύτερη από εκείνη 
των παιδιών. Ετσι τον 2ο χρόνο κέρδισαν επιπλέον 0.4 SDS ύψους συγκριτικά 
µε 0.2 SDS στην οµάδα των παιδιών. Μετά 5 χρόνια αγωγής τα βρέφη κέρδισαν 
συνολικά 2.6 SDS και είχαν ύψος -1.1 SDS. Αντίθετα τα παιδιά κέρδισαν συνολικά 
στα 5 πρώτα χρόνια αγωγής 1.1 SDS και είχαν µέσο ύψος -1.7 SDS κατά τον 5ο 
χρόνο αγωγής (7). 
 Ανάλογα αποτελέσµατα φαίνονται από τη µελέτη των Ranke et al (9) στον 
πίνακα 2. Επίσης σε µια οµάδα παιδιών µε έναρξη αγωγής σε ηλικία 5.8± 3.8 
µηνών, οι ασθενείς έφθασαν µετά αγωγή για 8 έτη σε ανάστηµα υψηλότερο από 
το ύψος-στόχος, γεγονός που υπογραµµίζει τη σηµασία της έγκαιρης έναρξης 
αγωγής (20).
 Η αύξηση του κορµού και των άκρων υπό αγωγή µε hGH κατά την προεφη-
βική περίοδο είναι συµµετρική (proportional) για τα 2 φύλα (14). Η αύξηση του 
ύψους πρό και κατά τον 1ο χρονο αγωγής είναι από -3.0 SDS σε 0.7 SDS, ενώ 
η αύξηση της περιµέτρου κεφαλής είναι µικρότερη (από -1.0 SDS σε 0.3 SDS). 
Η αύξηση της ΠΚ αντανακλά, εκτός από την αύξηση των οστών του κρανίου, 
και την αύξηση του εγκεφάλου, δεδοµένο που υποδηλεί ότι η αγωγή µε hGH 
ενδεχοµένως επιδρά και στην άυξηση του εγκεφάλου (14).

Β. Κατά την εφηβεία

Το ύψος που αποκτήθηκε κατά τα προεφηβικά χρόνια στην µελέτη KIGS ήταν 
κατά 1.5 φορά µεγαλύτερο στην οµάδα µε προκλητή ήβη συγκριτικά µε εκείνη 
µε αυτόµατη ήβη (21). Το γεγονός αυτό αποδόθηκε στην χρονική παράταση 
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κατά 3.5-4.0 έτη της διάρκειας της χορήγησης hGH στο προεφηβικό στάδιο 
στην οµάδα µε την προκλητή ήβη. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι η οµάδα µε 
προκλητή ήβη είχε µικρότερη χρονική διάρκεια εφηβικής ανάπτυξης και µικρό-
τερη απόκτηση ύψους κατά την εφηβεία (p<0.001). Η διαφορά των SDS του 
τελικού-αρχικού αναστήµατος ήταν µεγαλύτερη στην οµάδα µε προκλητή ήβη 
συγκριτικά µε εκείνη µε αυτόµατη ήβη (2.7 vs 1.9, p<0.001). Η καλύτερη απάντη-
ση στην οµάδα µε την προκλητή ήβη οφείλεται πιθανόν στο χαµηλότερο ύψος 
προ αγωγής και συνεπώς στο µεγαλύτερο δυναµικό αύξησης σε συνδυασµό µε 
την σοβαρότερη ανεπάρκεια GH (21). 
 Οµοίως κατά την ανάλυση των δεδοµένων της µελέτης µας (12), όπου συγκρίνε-
ται το τελικό ανάστηµα των παιδιών µε προκλητή ή αυτόµατη ήβη, διαπιστώθηκε 
ότι η SDS του ΤΑ στα παιδιά µε προκλητή ήβη ήταν µεγαλύτερη εκείνων µε 
αυτόµατη ήβη (-1.04 vs -1.7, p=0.001). Το γεγονός αυτό αποδίδεται στο ότι τα 
παιδιά µε προκλητή ήβη ήταν υψηλότερα κατά την έναρξη της ήβης και στο ότι 
η έναρξη της ήβης έγινε σε µεγαλύτερη ηλικία από τα παιδιά µε αυτόµατη ήβη. 
 Επειδή το ΤΑ συσχετίζεται µε το ανάστηµα κατά την έναρξη της ήβης (16,21), 
πρέπει να γίνει προσπάθεια να επιτευχθεί ανάστηµα εντός των φυσιολογικών 
ορίων πριν την έναρξη της ήβης. Επίσης έχει βρεθεί ότι το ύψος που αποκτάται 
κατά την εφηβεία συσχετίζεται αρνητικά µε την ηλικία έναρξης της ήβης τόσο 
στα φυσιολογικά παιδιά όσο και σε εκείνα που λαµβάνουν αγωγή µε hGH (22,23).

Παράµετροι που επηρεάζουν την αύξηση κατά την εφηβεία

1. Aυξηµένη δόση hGH κατά την εφηβεία

Είναι γνωστό ότι η έκκριση GH αυξάνεται στα φυσιολογικά παιδιά κατά 2 µε 
4 φορές κατά την εφηβεία, µε σηµαντική αύξηση των αυξητικών παραγόντων 
(IGF-1). Η παρατήρηση αυτή οδήγησε στο ερώτηµα µήπως η χρήση υψηλών 
δόσεων hGH κατά την εφηβεία θα συνέβαλλε στη βελτίωση του ΤΑ. Βρέθηκε 
σε µία µελέτη ότι η δοσολογία hGH 30 IU hGH/m2/εβδοµάδα συγκριτικά µε 15 
IU hGH/m2/εβδοµάδα (0.04 vs 0.02 mg/kg/ηµέρα) είχε ως αποτέλεσµα µικρή 
αύξηση στο ΤΑ (3 εκ) (24). Αντίθετα η χρήση υψηλών δόσεων hGH (0.1 mg/kg/
ηµέρα) συγκριτικά µε 0.04 mg/kg/ηµέρα είχε ως αποτέλεσµα σηµαντική αύξηση 
στην SDS του ΤΑ (0.0 vs -0.7 αντίστοιχα) (25). Βρέθηκε ότι η µεγαλύτερη δόση 
δεν επιτάχυνε υπέρµετρα την οστική ωρίµανση (διαφορά οστικής ηλικίας 3.0 vs 
3.2 έτη σε διάστηµα 3 χρόνων θεραπείας για τις οµάδες µε την µεγαλύτερη και 
τη µικρότερη δόση αντίστοιχα) και δεν είχε σηµαντικές ανεπιθύµητες ενέργειες, 
αλλά συνέβαλε στη σηµαντική αύξηση του κόστους θεραπείας.
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2. Πειραµατικές µέθοδοι

α. Μείωση της οιστρογονικής δράσης (χρήση αναλόγων της Gonadotropin 
Releasing Hormone)
H χρήση GnRH analogs (GnRH-an) σε παιδιά µε πρόωρη ήβη αποδείχθηκε ότι 
βελτιώνει σηµαντικά το ΤΑ (26). Φαίνεται όµως ότι σε παιδιά µε IGHD η αγωγή 
αυτή σε συνδιασµό µε hGH οδηγεί σε σηµαντική βελτίωση του προβλεπόµενου 
ΤΑ. Ετσι σε µία µελέτη από τους Mericq και συν (27) σε 21 παιδιά µε ανεπάρκεια 
GH, αναφέρεται ότι το προβλεπόµενο ΤΑ στην οµάδα που έλαβε συνδυασµό 
GH και LHRH-An για 3 έτη ήταν -1.3 ± 0.5 SD, ενώ στην οµάδα που έλαβε µόνο 
GH ήταν -2.7 ± 0.3 SD (26). Χρειάζονται περισσότερες προοπτικές µελέτες για 
την επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων αυτών.

β. Χρήση αναστολέων της αρωµατάσης (αγόρια)
Εχει παρατηρηθεί ότι η χρήση των αναστολέων της αρωµατάσης (letrozole) σε 
παιδιά µε φυσιολογικό κοντό ανάστηµα και καθυστέρηση της ήβης, που ταυτό-
χρονα ελάµβαναν αγωγή µε τεστοστερόνη για 2 χρόνια, οδήγησε σε σηµαντική 
αύξηση του προβλεπόµενου ΤΑ (28). Παρόµοιες µελέτες σε παιδιά µε ιδιοπαθή 
ανεπάρκεια GH βρίσκονται σε εξέλιξη.
 Συµπερασµατικά, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η προσπάθεια βελτίωσης του 
ΤΑ σε παιδιά µε ανεπάρκεια GH πρέπει να επικεντρωθεί στην ενωρίς έναρξη 
της αγωγής µε hGH, µε στενή παρακολούθηση, παρά στην προσπάθεια βελ-
τίωσης του SDS του ύψους µε παρεµβάσεις τροποποίησης της εφηβείας. Η 
εφηβεία συνεπώς δεν είναι η πλέον κατάλληλη περίοδος για να βελτιωθεί το 
ΤΑ σε ασθενείς µε IGHD. H ενωρίς διάγνωση της IGHD και έναρξη αγωγής µε 
hGH, η προοδευτική αύξηση της δόσης ανάλογα µε το βάρος σώµατος και η 
συµµόρφωση στην καθηµερινή χορήγηση, καθώς και η τιτλοποίηση των δόσεων 
µε συχνή µέτρηση των επιπέδων του IGF-1 µπορεί να επιτύχουν ΤΑ κοντά στο 
γενετικά προβλεπόµενο. Η χρήση αναλόγων GnRH, ιδιαίτερα σε ασθενείς µε 
προχωρηµένη ή ταχέως εξελισσόµενη ήβη χρειάζεται περαιτέρω σχετικές µελέ-
τες. Τέλος η χρήση των αναστολέων της αρωµατάσης είναι ενδιαφέρουσα, αλλά 
είναι επίσης υπό διερεύνηση (29). 
 Η συµβατική δοσολογία της hGH (0.18-0.30 mg/kg/εβδoµάδα) είχε σαν απο-
τέλεσµα την επίτευξη ΤΑ κάτω από τα κληρονοµικά προβλεπόµενα (14), ενώ µε-
γαλύτερες δόσεις (0.7 mg/kg/εβδοµάδα) αναφέρεται ότι συνέβαλαν στη σηµα-
ντική βελτίωση του προβλεπόµενου ΤΑ και συνιστώνται σε παιδιά µε σηµαντικά 
χαµηλό ανάστηµα κατά την έναρξη της εφηβείας (25). Συνεπώς για το σύνηθες 
δοσολογικό σχήµα της hGH, η ενωρίς έναρξη της αγωγής, καθώς και η µακρά 
προεφηβική χορήγησή της αποτελούν παράγοντες βελτίωσης του ΤΑ (29).
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Τελικό ανάστηµα

Από την πολυκεντρική µελέτη KIGS, η οποία είναι µία µεγάλη επιδηµιολογική 
βάση δεδοµένων και περιλαµβάνει 3.966 ασθενείς µε GHD από διάφορες χώ-
ρες παγκοσµίως, διαπιστώθηκαν διαφορές στο θεραπευτικό αποτέλεσµα αγω-
γής µε hGH σε παιδιά µε IGHD ανάλογα µε τη φυλή, το φύλο, καθώς και µε την 
παρουσία µεµονωµένης IGHD ή πολλαπλής υποφυσιακής ανεπάρκειας (21).
 Ως προς τη φυλή, διαπιστώθηκε ότι οι Ιάπωνες είχαν ελαφρά χαµηλότερα 
ΤΑ από τους Καυκάσιους. Αυτό ήταν ιδιαίτερα εξεσηµασµένο στις γυναίκες, οι 
οποίες είχαν ΤΑ -2.1 SDS. Aυτό µπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι Ιάπωνες 
ελάµβαναν χαµηλότερη δόση hGH κατά 25% συγκριτικά µε τους Καυκάσιους 
και 1-2 δόσεις λιγώτερες/εβδοµάδα (21). 
 Eπίσης στην Ιαπωνική οµάδα ασθενών µε GHD (21) οι γυναίκες είχαν SDS 
τελικoύ αναστήµατος χαµηλότερο των ανδρών (0.3), ενώ το ύψος τους αυξή-
θηκε κατά τα ίδια εκατοστά συγκριτικά µε τους άνδρες. Το εύρηµα αυτό µπορεί 
να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι γυναίκες είχαν σοβαρότερου βαθµού χαµηλό 
ανάστηµα από τους άνδρες κατά την έναρξη της αγωγής. Ετσι υπογραµµίζεται 
η σηµασία της (της) καθυστέρησης της διάγνωσης της IGHD και της έναρξης 
αγωγής µε hGH, που οδηγεί σε χαµηλότερο ΤΑ υπό αγωγή.
 To TA ασθενών µε IGHD υπό αγωγή µε hGH έχει παρουσιάσει σταδιακή 
βελτίωση µε την πάροδο των ετών. Ετσι, από την αναδροµική ανάλυση των δε-
δοµένων της µελέτης µας (12) για τα έτη 1970 ως 1997 (πίνακας 3), διαπιστώθηκε 
ότι µε την προοδευτική αύξηση της δόσης της GH (από 0.4 σε 0.6 IU/kg/εβδο-
µάδα) και του αριθµού των ενέσεων/εβδοµάδα (από 3.5 σε 6.4/εβδοµάδα), το 
ΤΑ βελτιώθηκε σταδιακά από -3.9 σε -2.4 SDS. 
 ∆εδοµένα από τις δύο µεγαλύτερες πολυκεντρικές µελέτες, που εκπροσωπούν 
την Ευρωπαϊκή (KIGS) (25) και την Αµερικανική εµπειρία (NCGS) (30), φαίνονται 
στον πίνακα 4. Από τις µακροχρόνιες αυτές µελέτες αποδεικνύεται ότι οι περισ-
σότεροι ασθενείς δεν φθάνουν στο κληρονοµικά προβλεπόµενο ΤΑ. Ειδικότερα 
από τα δεδοµένα της µελέτης KIGS (21) διαπιστώθηκε ότι το SDS του ΤΑ αγοριών 
και κοριτσιών ήταν -1.0 και -1.3 αντίστοιχα, και απείχε κατά -0.2 και -0.5 SDS από 
το ύψος-στόχος. Επίσης από την µελέτη NCGS (30) φαίνεται ότι η SDS του ΤΑ 
121 ασθενών ήταν -1.1 και -1.3 για τα αγόρια και τα κορίτσια αντίστοιχα (πίνακας 
4). Επίσης στους ασθενείς αυτούς υπήρχε µία διαφορά -0.7 ως -0.9 SDS από το 
ύψος-στόχος. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η δόση που χρησιµοποιήθηκε στην Αµερι-
κανική µελέτη NCGS (30) ήταν υψηλότερη από εκείνη της µελέτης KIGS (0.28 vs 
0.18 mg/kg/εβδοµάδα, αντίστοιχα). Αντίθετα µία Σουηδική µελέτη έδειξε ότι είναι 
δυνατή η επίτευξη ενός SDS TA -0.3, που είναι ανάλογη του ύψους-στόχου (31). 
Aνάλογα αποτελέσµατα µε τις µελέτες KIGS και NCGS αναφέρονται στη µελέτη 
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µας (12), όπου σε 116 παιδιά µε IGHD που έλαβαν αγωγή µε hGH µετά το 1986 
σε δόση 0.15-0.18 mg/kg/εβδοµάδα, διαπιστώθηκε ότι η SDS TA ήταν -1.3, ενώ η 
διαφορά των SDS τελικού αναστήµατος και ύψους στόχου ήταν -0.28.
 Από µελέτες σε παιδιά µε IGHD που ξεκίνησαν αγωγή µε hGH σε πολύ µικρή 
ηλικία (<3 έτη), διαπιστώθηκε κέρδος σε ύψος 3SDS σε 4 χρόνια, έτσι ώστε τα 
περισσότερα από τα παιδιά αυτά έφθασαν σε ύψος εντός των φυσιολογικών 
ορίων ήδη κατά το µέσο της παιδικής ηλικίας (32). Οι περισσότερες µελέτες δεί-
χνουν άριστα αποτελέσµατα µε επίτευξη του ύψους-στόχου σε παιδιά µε πολύ 
ενωρίς έναρξη αγωγής και συνεπή χορήγηση (33), πράγµα που υπογραµµίζει την 
σηµασία της ενωρίς διάγνωσης και θεραπείας των παιδιών µε IGHD.
 Επιπλέον δεν πρέπει να καθυστερήσει η διάγνωση της GHD και η έναρξη 
αγωγής µε hGH σε παιδιά µε οργανική ανεπάρκεια GH λόγω όγκων εγκεφά-
λου και της συνοδού λήψης ακτινοβολίας. Στα παιδιά αυτά παρατηρείται αρχικά 
σηµαντική µείωση του ΕΡΑ και προοδευτικά, 2-3 χρόνια µετά την θεραπεία του 
όγκου, µείωση της SDS ύψους (έως -2.5 SDS). Η διαπίστωση της µείωσης του 
ΕΡΑ στα παιδιά αυτά αποτελεί ένδειξη για ορµονική διερεύνηση και αντιµετώπι-
ση (34). 
 Ανάµεσα στους παράγοντες που περιορίζουν το ΤΑ σε παιδιά µε GHD υπό 
αγωγή µε hGH αναφέρονται η µη συµµόρφωση µε την καθηµερινή χορήγηση 
της αγωγής και η διακοπή της αγωγής πριν την επίτευξη του ΤΑ (21). Τα κριτή-
ρια για τη διακοπή της αγωγής µε hGH δεν είναι σταθερά και ποικίλλουν στις 
διάφορες χώρες. Ετσι σε άλλες χώρες διακόπτεται η αγωγή όταν το ανάστη-
µα φθάσει εντός των φυσιολογικών ορίων για την ηλικία και το φύλο, ενώ σε 
άλλες χώρες η αγωγή µε hGH συνεχίζεται µέχρι να επιτευχθεί ΤΑ και κατόπιν 
συνεχίζεται µε χαµηλότερες δόσεις ως θεραπεία υποκατάστασης στην ενήλικη 
ζωή (21). Στην µελέτη ΚIGS διαπιστώθηκε ότι σε 22% των ασθενών η αγωγή µε 
hGH διακόπηκε πριν την επίτευξη του ΤΑ (35). Σε µία άλλη µελέτη αναφέρεται 
ότι 50% των ασθενών δεν έχουν πλήρη συµµόρφωση µε την αγωγή και η συχνή 
παράληψη των δόσεων έχει ως αποτέλεσµα µείωση του ΕΡΑ και χαµηλότερο 
ΤΑ (36). Στον πίνακα 5 αναφέρονται τα συνήθη αίτια για την µειωµένη απάντηση 
στην αγωγή µε hGH σε παιδιά µε GHD (34). Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται 
να εξετασθεί κυρίως το ενδεχόµενο ελαττωµένης συµµόρφωσης στην αγωγή 
και να προσδιορισθούν τα επίπεδα IGF-1 και IGFBP3 στον ορό.
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Παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό ανάστηµα

Aπό τους παράγοντες που επηρεάζουν το ΤΑ, το ύψος κατά την έναρξη της 
αγωγής µε hGH παρουσιάζει την πιο σηµαντική συσχέτιση σε ασθενείς µε µε-
µονωµένη GHD ή πολλαπλή υποφυσιακή ανεπάρκεια (21). 
 Επίσης το γενετικό υπόστρωµα είναι σηµαντικός καθοριστικός παράγοντας 
για την επίτευξη υψηλότερου ΤΑ, τόσο για τα φυσιολογικά παιδιά όσο και για 
εκείνα µε ανεπάρκεια IGHD υπό αγωγή µε hGH. Ετσι οι Cutfield et al (21) ανα-
φέρουν ότι κατά την πολυπαραγοντική ανάλυση, το ύψος-στόχος συσχετιζόταν 
σηµαντικά µε το ΤΑ στα παιδιά µε µεµονωµένη IGHD και λιγότερο σε εκείνα µε 
πολλαπλή υποφυσιακή ανεπάρκεια (21). 
 Aλλες παράµετροι που συσχετίζονται σηµαντικά µε το ΤΑ κατά την αγωγή µε 
hGH και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, είναι η ηλικία έναρξης αγωγής µε hGH και 
η συνολική διάρκεια αγωγής. Eτσι ένα µικρότερο παιδί θα λάβει αγωγή µε hGH 
για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και τελικά θα λάβει συνολικά µεγαλύτερη πο-
σότητα hGH, και κυρίως κατά τα πλέον αποδοτικά ως προς το ΤΑ προεφηβικά 
χρόνια (34, 35). Επίσης σηµαντική συσχέτιση µε το ΤΑ παρουσιάζουν το ύψος-
στόχος, η SDS ύψους και η ηλικία έναρξης της ήβης, το βάρος και το µήκος 
γέννησης (34).
 Παρόµοια αποτελέσµατα προέκυψαν και από τη µελέτη µας (12), όπου διαπι-
στώθηκε ότι το ύψος-στόχος, η SDS ύψους κατά την χρονολογική και την οστι-
κή ηλικία έναρξης θεραπείας, η SDS ύψους κατά την έναρξη της ήβης και SDS 
του ρυθµού αύξησης κατά τον πρώτο χρόνο αγωγής ήταν οι πιο σηµαντικοί 
παράγοντες που συσχετίζονται µε το SDS του ΤΑ.
 Είναι όµως αξιοσηµείωτο ότι η χορήγηση hGH σε παιδιά µε IGHD µε τη συµ-
βατική δοσολογία hGH (0.18-0.3 mg/kg/εβδοµάδα), οδηγεί σε ΤΑ χαµηλότερο 
του ύψους-στόχου (ΥΣ) (38,39), ενώ η επίτευξη ενός φυσιολογικού ΤΑ που δεν 
διαφέρει από το ΥΣ είναι εφικτή µε τη χρήση υψηλών δόσεων hGH (0.7 mg/
kg/εβδοµάδα) (25) ή µε την ενωρίς διάγνωση της GHD και την έναρξη αγωγής. 
Όµως συχνά ο κλινικός ιατρός αντιµετωπίζει περιπτώσεις µεγαλύτερων παιδιών 
µε πολύ χαµηλό ανάστηµα, στα οποία πρέπει η θεραπεία να εξατοµικεύεται µε 
χορήγηση υψηλότερων δόσεων ώστε να φθάσουν σε ΤΑ εντός των φυσιολογι-
κών ορίων (40). 
 Οι µέγιστες τιµές GH κατά τις δοκιµασίες πρόκλησης ως δείκτης σοβαρότη-
τας της IGHD δεν φαίνεται να επηρεάζουν το ΤΑ. Οι ασθενείς µε σοβαρή ανε-
πάρκεια GH διαγιγνώσκονται ενωρίτερα και παίρνουν αγωγή για περισσότερα 
χρόνια, έτσι επιτυγχάνουν καλύτερο ΤΑ. Ενώ εκείνοι µε µερική ανεπάρκεια GH 
είναι υψηλότεροι κατά την έναρξη της θεραπείας, έχουν κοντύτερους γονείς και 
πιθανόν επιτυγχάνουν χαµηλότερο ΤΑ (21,34).
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 Ανακεφαλαιώνοντας πρέπει να υπογραµµισθεί ότι ένα φυσιολογικό ΤΑ µπορεί 
να επιτευχθεί µε την χορήγηση συµβατικών δόσεων hGH σε παιδιά µε IGHD, 
εάν η θεραπεία αρχίσει ενωρίς. Όµως εάν υπάρχουν καθυστερηµένη διάγνωση, 
κοντοί γονείς ή εξαιρετικά χαµηλό ανάστηµα κατά την έναρξη αγωγής, συνιστά-
ται µία πιο εξατοµικευµένη και επιθετική θεραπεία για να επιτευχθεί φυσιολογικό 
ΤΑ. Επίσης πρέπει να υπογραµµισθεί η σηµασία της έγκαιρης έναρξης της αγω-
γής µε hGH σε παιδιά µε νεογνική µεµονωµένη GHD ή πολλαπλή υποφυσιακή 
ανεπάρκεια, καθώς και σε εκείνα που έλαβαν ακτινοβολία κρανίου λόγω κακοη-
θειών. 

Επανεκτίµηση της διάγνωσης της GHD

Πριν από 30 χρόνια, η διάγνωση της κλασσικής GHD, είτε µεµονωµένης, είτε 
στα πλαίσια MPHD, χαρακτηριζόταν από µέγιστα επίπεδα GH<3.5 ng/ml στις 
δυναµικές δοκιµασίες πρόκλησης. Είχε όµως διαπιστωθεί η ύπαρξη µίας οµάδας 
παιδιών µε χαρακτηριστικά IGHD, µε µέγιστη ανταπόκριση GH στις δυναµικές 
δοκιµασίες πρόκλησης\<7 ng/ml, τα οποία είχαν την λεγόµενη «µερική ανεπάρ-
κεια GH’’ (partial GHD). H µερική ανεπάρκεια GH περιγράφηκε το 1970 από 
τον Trygstad (41) και χαρακτηρίζει οµάδα παιδιών µε πολύ χαµηλό ανάστηµα (-3.0 
SD) ή µε πολύ χαµηλό ΕΡΑ (>/-2.5 SD), τα οποία παρουσιάζουν µία σηµαντική 
πτώση του ΕΡΑ κατά τους τελευταίους 12 µήνες, που δεν µπορεί να ερµηνευθεί 
αλλιώς και δεν πληρεί τα κλασσικά κριτήρια της GHD ή της αντίστασης στη GH. 
Στα παιδιά αυτά τιθεται η υπόνοια µερικής GHD ή διαταραχών στη λειτουργι-
κότητα της GH (42). Στις περιπτώσεις αυτές συνήθως συνδυάζονται οι δυναµι-
κές δοκιµασίες πρόκλησης µε χορήγηση οιστρογόνων ή τεστοστερόνης (στα 
κορίτσια και τα αγόρια αντίστοιχα) (priming), ενώ ο προσδιορισµός στον ορό 
των IGF-I και IGF-BP3 χρησιµοποιείται για την διερεύνηση της δραστικότητας 
της GH (43).
 Mε τα δεδοµένα αυτά, συνεστήθη να γίνεται επανέλεγχος των εφήβων µε 
IGHD ή MPHD αµέσως µετά την ολοκλήρωση της αγωγής µε hGH ή στην 
ενήλικη ζωή (43). Κατά τον επανέλεγχο, 207 από τα 459 άτοµα (45%) στα οποία 
είχε παλαιότερα τεθεί η διάγνωση της ΙGHD, είχαν φυσιολογική απάντηση GH 
στις δυναµικές δοκιµασίες πρόκλησης (44), ενώ το ποσοστό αυτό κυµαίνεται στις 
διάφορες µελέτες από 25%-88% (34). Οι Tauber και συν (45) αναφέρουν ότι 70 
από 98 (71%) παιδιά µε µερική GHD στις δυναµικές δοκιµασίες πρόκλησης 
GH, είχαν φυσιολογική απάντηση κατά τον επανέλεγχο, σε αντίθεση µε 36% 
(12/33) από εκείνα µε πλήρη GHD. Aντίθετα, µόνο 3% (4/129) από τα παιδιά µε 
MPHD είχαν φυσιολογική απάντηση GH κατά τον επανέλεγχο (34). Μία ανάλογη 
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µελέτη της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών (46) περιέλαβε 
44 εφήβους µε ανεπάρκεια GH, που έφθασαν σε ΤΑ µετά αγωγή µε hGH. Κατά 
τον επανέλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε 6/44 (13.5%) από αυτούς οι µέγιστες τιµές 
GH µετά τις δυναµικές δοκιµασίες πρόκλησης ήταν φυσιολογικές (>10 ng/ml) 
(οµάδα Α), ενώ στους υπόλοιπους ασθενείς ήταν <3ng/ml (οµάδα Β). Η οµάδα 
Α συγκριτικά µε την οµάδα Β είχε, κατά τη αρχική διάγνωση της ανεπάρκειας 
GH, σηµαντικά µεγαλύτερη χρονολογική ηλικία (12.5 vs 10.5 έτη), µικρότερη δι-
αφορά χρονολογικής-οστική ηλικία (2.2 vs 4.1 έτη) και υψηλότερη µέση τιµή της 
µέγιστης τιµής GH κατά τις αρχικές δυναµικές δοκιµασίες πρόκλησης (6.5 ± 2.3 
vs 1.42 ±1.5 ng/ml).
 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι µε τα υπάρχοντα κριτήρια παρατηρείται µία 
υπερδιάγνωση της IGHD, και ότι η οµάδα των παιδιών µε µερική ΙGHD πρέπει 
να διαφοροποιηθεί από εκείνα µε σοβαρή IGHD. Οι υπάρχουσες µελέτες ανα-
φέρουν ότι η ανταπόκριση στην αγωγή µε hGH των παιδιών µε µερική ανεπάρ-
κεια GH είναι σηµαντικά µικρότερη συγκριτικά µε εκείνη των παιδιών µε σοβαρή 
IGHD, ακόµα και µε τη χρήση σχετικά υψηλών δόσεων (34).

Aνεπιθύµητες ενέργειες από την αγωγή µε hGH

Σε µία βιβλιογραφική αναδροµή από τους Blethen και συν (47) σε 19.000 παιδιά 
που έλαβαν αγωγή µε hGH, αναφέρονται oι συνηθέστερες ανεπιθύµητες ενέρ-
γειες (πίνακας 6). Η πιθανότητα υποτροπής της λευχαιµίας, όγκων του ΚΝΣ και 
εξωκρανιακών όγκων σε παιδιά µε ανάλογο ιστορικό που έλαβαν αγωγή µε hGH 
έχει επαρκώς µελετηθεί και δεν διαπιστώθηκε αυξηµένη συχνότητα υποτροπών 
(48). Όµως έχει αναφερθεί ότι η χορήγηση υψηλών δόσεων hGH στα παιδιά 
αυτά µπορεί να προκαλέσει αυξηµένη µιτογόνο δραστηριότητα στα κύτταρα 
του όγκου, λόγω των υψηλών επιπέδων IGF1 (47). Eξ’άλλου, στην ανωτέρω οµά-
δα παιδιών µε κακοήθεια που έλαβαν ακτινοβολία κρανίου ή και σπονδυλικής 
στήλης, παρά τη βελτίωση του ΤΑ µε την αγωγή µε hGH, πρέπει να λαµβάνεται 
υπ’όψιν η ανασταλτική επίδραση στην αύξηση αυτής καθ’αυτής της χηµειοθερα-
πείας και της ακτινοβολίας, καθώς και ο πρωτοπαθής υποθυρεοειδισµός λόγω 
της ακτινοβολίας (49).
 Άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες της αγωγής µε hGH (πίνακας 6) αναφέρονται η 
ιδιοπαθής ενδοκράνια υπέρταση, η επιφυσιολίσθηση της κεφαλής του µηριαίου, 
και, σπάνια, η οξεία παγκρεατίτιδα. Η αντίσταση στην ινσουλίνη, η κατακράτηση 
υγρών µε οιδήµατα και το σύνδροµο καρπιαίου σωλήνα είναι πιο συνηθισµένα 
σε ενήλικες υπό αγωγή µε hGH (47).
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Ποιότητα ζωής µετά τη διακοπή της θεραπείας µε hGH σε εφή-
βους µε GHD

Eνώ στο παρελθόν η βελτίωση του τελικού αναστήµατος ήταν ο κύριος στόχος 
της θεραπείας µε GH σε παιδιά µε GHD, νεότερες µελέτες έχουν δείξει ότι οι 
ασθενείς αυτοί µετά το τέλος της θεραπείας παρουσιάζουν διάφορα ψυχοκοι-
νωνικά και µεταβολικά προβλήµατα, που φαίνονται στον πίνακα 7. Ο ρόλος της 
GH στην ανάπτυξη και λειτουργία του ΚΝΣ έχει µελετηθεί σε πειραµατόζωα 
(50). Επίσης έχει αποδειχθεί ότι το προσδόκιµο επιβίωσης των ατόµων µε υπο-
φυσιακή ανεπάρκεια είναι µειωµένο συγκριτικά µε τον φυσιολογικό πληθυσµό 
ανάλογης ηλικίας και φύλου (51). Ασθενείς µε GHD, στους οποίους µετά την 
ολοκλήρωση αγωγής µε hGH επιβεβαιώθηκε η παραµονή της ανεπάρκειας GH 
µε δυναµικές δοκιµασίες πρόκλησης, παραπονούνται για διαταραχές στη σύ-
σταση του σώµατος, πρόσληψη βάρους, καταβολή, µειωµένη ενεργητικότητα 
και µειωµένη ευεξία και για τους λόγους αυτούς οι ασθενείς εκδήλωσαν την 
επιθυµία να συνεχίσουν την αγωγή µε hGH (52). Eτσι η χρήση της hGH σε µειω-
µένη δόση στην ενήλικο ζωή έχει αρχίσει να χορηγείται σε ορισµένες χώρες για 
την πρόληψη των µεταβολικών και ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της GHD στην 
ενήλικη ζωή καθώς και για τη διατήρηση φυσιολογικής οστικής πυκνότητας και 
µάζας. Τα δεδοµένα µέχρι σήµερα συνηγορούν υπέρ της συνέχισης της αγωγής 
µε hGH σε ασθενείς µε GHD στην ενήλικο ζωή, αλλά χρειάζονται περαιτέρω 
µελέτες για τον προσδιορισµό της δοσολογίας και του χρονοδιαγράµµατος 
χορήγησης της hGH.
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Πίνακας 1.
ΑΙΤΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ

1. Ιδιοπαθής ανεπάρκεια GH.

2. Oργανική ανεπάρκεια GH
 
 α. Συγγενής οργανική ανεπάρκεια GH.

 Μεταλλάξεις µεταγραφικώβν παραγόντων (Prop1, Pit 1 κλπ)

 β. Ανωµαλίες της µέσης γραµµής του εγκεφάλου.

 γ. Επίκτητη οργανική ανεπάρκεια GH.

-
µα, όγκοι ρινοφάρυγγα κ.α.).

-
τώδης νόσος, αγγειακές ανωµαλίες.
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Πίνακας 2
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ GH ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ 

1Ο ΧΡΟΝΟ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ hGH

Μελέτη n XH (έτη) SDS ύψους ∆όση hGH ΕΡΑ (εκ/χρονο)
  (µέση τιµή) (µέση τιµή) (mg/kg/εβδ) (µέση τιµή) 
Ranke (1991) 289 7.0 -2.8  8.8
De Muink (1992) 21 6.8 -3.6 0.46 11.0
Boersma (1995) 26 1.4 -4.1 0.46 -
Karavanaki(2001) 100 10.1 -2.9 0.50 8.8
Ranke (2001) 265 1.9 -3.1 0.83 13.3  
  7.5 -2.5 0.66 8.6
ΧΗ=Χρονολογική ηλικία κατά την έναρξη αγωγής µε hGH.
SDS ύψους= σταθερή απόκλιση ύψους κατά την έναρξη αγωγής
ΕΡΑ=ετήσιος ρυθµός αύξησης κατά τον 1ο χρόνο αγωγής

Πίνακας 3
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ GHD ΥΠΟ ΑΓΩΓΗ ΜΕ GH

 1970-1997  1970-1985 1986-1990 1991-1997 P
 n=156 n=40 n=68 n=48
 Μέση τιµή ±SD Μέση τιµή ±SD Μέση τιµή ±SD Μέση τιµή ±SD 

ΧΗ έναρξης (έτη) 10.0 (±4.1) 9.5 (±4.9) 9.8 (±3.9) 10.9 (±3.4) ΜΣ
ΟΗ έναρξης (έτη) 7.4 (±3.6) 5.7 (±3.9) 7.0 (±3.5) 8.8 (±3.0) 0.006
hGH (IU/kg/εβδ) 0.5 (±0.1) 0.4 (±0.2) 0.5 (±0.1) 0.6 (±0.1) 0.002
Αριθµ.ενέσεων/εβδ 5.0 (±1.7) 3.5 (±1.2) 5.0 (±1.4) 6.4 (±1.2) 0.001
SDS Yψους έναρξης -2.9(±1.5) -3.9 (±1.3) -2.6(±1.1) -2.4(±1.6) 0.001
SDS ΤΑ -1.4 (±0.9) -1.6 (±0.9) -1.2(±0.8) -1.3(±1.0) ΜΣ
    I____ p=0.003_____I
 
ΧΗ= Χρονολογική ηλικία έναρξης αγωγής
ΟΗ= Οστική ηλικία έναρξης αγωγής
SDS Υψους= Σταθερές αποκλίσεις ύψους κατά την έναρξη αγωγής µε GH.
SDS ΤΑ= Σταθερές αποκλίσεις τελικού αναστήµατος
ΜΣ= Μη στατιστικά σηµαντικό.

Karavanaki K, Kontaxaki C, Maniati-Christidi M, Petrou V, Dacou-Voutetakis C. 
Growth response, pubertal growth and final height in Greek children with growth hormone 
(GH) deficiency and long-term GH therapy and factors affecting outcome. J Pediatr Endo-
crinol Metab 2001; 14: 397-405 (13).
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Πίνακας 4
ΤΕΛΙΚΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ IGHD ΥΠΟ ΑΓΩΓΗ ΜΕ hGH.

Μελέτη Φύλο n ∆όση hGH ∆ιάρκεια SDS SDS ΤΑ-ΥΣ
   Mg/kg/εβδ αγωγής (ετη) TA 
ΚΙGS Α 792 0.18 8.1 -1.0 -0.2
 Θ 466 0.18 7.9 -1.3 -0.5  

 Θ 1.116 0.29 5.0 -1.3 -0.9  

TA = Tελικό ανάστηµα
ΥΣ= Υψος στόχος

Πίνακας 5
ΑΙΤΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΜΕ hGH ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 

GHD.

1.  Μη συµµόρφωση µε την αγωγή.
2.  Ανεπαρκής προετοιµασία και αποθήκευση της hGH.
3.  Λανθασµένη τεχνική χορήγησης των ενέσεων.
4. Πρόγραµµα χορήγησης hGH.
5. ∆όση γλυκοκορτικοειδών σε παιδιά µε συνυπάρχουσα ανεπάρκεια ACTH.
6. Yποθυρεοειδισµός.
7. Ανεπαρκής διατροφή.
8. Συχνές λοιµώξεις.
9. Αντισώµατα έναντι hGH.
10. Ιστορικό ακτινοβολίας της σπονδυλικής στήλης.
11. Ψυχολογικοί παράγοντες.
12. Λανθασµένη διάγνωση. 
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Πίνακας 6
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ hGH ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ GHD.

1. Ιδιοπαθής ενδοκράνια υπέρταση.
2. Επιφυσιολίσθηση της κεφαλής του µηριαίου.
3. Υπερβολική αύξηση.
4. Οξεία παγκρεατίτις
5. Προεφηβική γυναικοµαστία.
6. Αντισώµατα έναντι hGH.
7. Aντίσταση στην ινσουλίνη *
8. Κατακράτηση υγρών*
9. Σύνδροµο καρπιαίου σωλήνα*.

* Συνηθέστερα στους ενήλικες.

Πίνακας 7
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ GHD ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ hGH.

1. Προβλήµατα κοινωνικά και µορφωτικά. 
2. Κοινωνικές φοβίες.
3. Σύσταση του σώµατος.
4. Ενεργητικότητα και δύναµη.
5. Οστική πυκνότητα.
6. Υποιδρωσία και κίνδυνος υπερθερµίας κατά την άσκηση.
7. Μειωµένο προσδόκιµο επιβίωσης.
8. Επηρεασµένη καρδιακή λειτουργία.
9. Ανοσολογικές διαταραχές.
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