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Uwzględniając wskaźnik urodzeń oraz częstość zespołu Turnera (ZT) w populacji żywo urodzonych noworodków 
płci żeńskiej, szacuje się, że co roku w Polsce rodzi się od 80 do 100 dziewcząt z takim rozpoznaniem. Szerokie 
spektrum problemów zdrowotnych w zespole Turnera nakłada obowiązek zapewnienia pacjentce wielospecjalistycz-
nej opieki medycznej. Całość procesu diagnostyczno-terapeutycznego w okresie dzieciństwa powinna być nadzoro-
wana przez lekarza pediatrę specjalizującego się w endokrynologii. Zalecenia Endocrine Society z 2007 r. nakreśli-
ły optymalny schemat opieki wielospecjalistycznej. Niestety, jak wynika z danych literaturowych oraz doświadczeń 
własnych, rzadko jest on przestrzegany. Szczególnie odnosi się to do okresu przejściowego z opieki pediatrycznej do 
opieki nad młodymi dorosłymi. Artykuł jest oparty na przeglądzie najnowszej literatury, a jego celem jest przedsta-
wienie optymalnego modelu opieki nad pacjentkami z zespołem Turnera, ze szczególnym uwzględnieniem terapii 
hormonalnej oraz zalecanych badań diagnostycznych. Endokrynol. Ped. 12/2013;3(44):55-70.

Considering the current birth rate and the frequency of Turner’s syndrome (ZT) in the newborn female population, it is 
estimated that every year in Poland 80 to 100 girls are born with this diagnosis. A broad spectrum of health problems 
for Turner’s syndrome is imposing an obligation to provide for the patient a multidisciplinary medical care. The whole 
diagnostic and therapeutic process during childhood should be supervised by a pediatrician specializing in endocrino-
logy. Endocrine Society recommendations from 2007 made the optimum outline of the multidisciplinary care. Unfor-
tunately, as is evident from the literature data and our own experience it is rarely followed. In particular, it refers to the 
recommendations of the transitional period from pediatric to young adults health care. The article is based on a review 
of the recent literature, and describing the optimal model of the medical care of patients with the Turner’s syndrome, 
with particular regard to hormone therapy and diagnostic tests. Pediatr. Endocrinol. 12/2013;3(44):55-70.
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my spodziewać się tylko pierwotnego lub wtórnego 
braku miesiączki, co nie daje nam podstawy do roz-
poznania zespołu Turnera [8]. 

Występowanie większości cech fenotypowych 
próbuje tłumaczyć się zjawiskiem haploinsuficien-
cji. Niski wzrost, będący najczęściej występują-
cą cechą fenotypową zespołu Tunera, w większo-
ści spowodowany jest haploidalnością genu SHOX, 
który ulega ekspresji w chondrocytach [1, 9]. Ha-
ploinsuficiencja genu SHOX w trakcie rozwoju jest 
związana z wadami układu kostnego, takimi jak ko-
ślawe łokcie i kolana oraz skrócenie czwartej ko-
ści śródręcza (tabela I). Haploidalność genów re-
gionu pseudoautosomalnego odpowiada również za 
zaburzenia limfatyczne pod postacią uogólnionego 
obrzęku limfatycznego lub torbielowatego wodnia-
ka, które powstają w wyniku gromadzenia się płynu 
w tkance łącznej szyi. Konsekwencją zaburzeń lim-
fatycznych w okresie płodowym są takie cechy ze-
społu, jak nisko schodząca linia włosów, płetwista 
szyja, deformacja paznokci oraz obrzęki dłoni i stóp 
(tabela I) [10]. Haploinsuficiencja wielu genów, za-
równo ramienia krótkiego, jak i długiego chromo-
somu X, może odpowiadać również za dysgene-
zję gonad. Zaliczamy do nich między innymi gen 
ODG2 (ovarian dysgenesis, hypergonadotropic, X 
linked) w regionie Xp11.2-22.1, gen SOX3 (sex de-
terminig box 3 gen) w regionie Xp26-28 oraz re-
gion Xp13-25. Rozwój komórek zarodkowych jest 
prawidłowy, natomiast charakterystyczna jest przy-
spieszona utrata oocytów od około 15 tygodnia ży-
cia płodowego [11].

Różne nasilenie cech fenotypowych próbuje tłu-
maczyć się również rodzicielskim pochodzeniem 
obecnego prawidłowego chromosomu X. Jak wy-
kazały badania, u 75% populacji z ZT chromosom 
X jest pochodzenia matczynego [12]. Poza zwięk-
szoną częstością występowania wad układu moczo-
wego i korzystniejszego profilu lipidowego w przy-
padku dziewcząt z chromosomem X pochodzącym 
od matki i wyższym ryzykiem wad narządu wzroku 
u pacjentek ZT z chromosomem X pochodzącym od 
ojca nie ustalono innych zależności [12].

Inne zaburzenia występujące w zespole Turnera, 
związane prawdopodobnie z chorobami sprzężony-
mi z chromosomem X, zjawiskiem imprintingu  
oraz haploinsuficjencją innych genów [4], zesta-
wiono w tabeli 1. 

Diagnoza prenatalna
Zespół Turnera coraz częściej rozpoznawa-

ny jest prenatalnie [2]. Do postawienia rozpozna-

Zespół Turnera (ZT), spowodowany całkowitą 
lub częściową utratą chromosomu X we wszystkich 
komórkach organizmu lub w pewnej ich części, wy-
stępuje u 1 na 2000–2500 żywo urodzonych nowo-
rodków płci żeńskiej [1–3]. Według obowiązują-
cej definicji o rozpoznaniu zespołu możemy mówić  
u pacjentki z charakterystycznymi cechami fenoty-
powymi powiązanymi z całkowitym lub częścio-
wym brakiem chromosomu X w badaniu cytogene-
tycznym. Definicja ZT wyklucza zatem wszystkie  
przypadki z kariotypem sugerującym zespół, ale 
bez współistniejących charakterystycznych cech 
klinicznych, jak również pacjentów identyfikowa-
nych na podstawie zewnętrznych narządów płcio-
wych jako płeć męska, nawet jeżeli kryterium ka-
riotypu i obecności stygmatów „turnerowskich” jest 
spełnione [1]. 

Diagnoza:	kariotyp-fenotyp

W żeńskich komórkach somatycznych fizjolo-
gicznie jeden z chromosomów X ulega inaktywa-
cji na wczesnym etapie rozwoju i w ten sposób do-
chodzi do zrównoważenia żeńskiego i męskiego 
materiału genetycznego. Jednakże 15–25% genów 
zlokalizowanych na tym chromosomie ulega dal-
szej ekspresji. Większość z tych genów zwanych 
pseudoautosomalnymi skupiona jest na dystalnym 
odcinku ramienia krótkiego chromosomu X oraz 
posiada homologiczne geny na chromosomie Y.  
W klasycznym badaniu cytogenetycznym u ponad 
połowy pacjentek z zespołem Turnera stwierdza się 
monosomię 45,X. U 20–30% obecny jest kariotyp 
mozaikowy, na który składają się co najmniej dwie 
różne linie komórkowe, u pozostałych natomiast 
występują inne anomalie strukturalne [4]. Chro-
mosom pierścieniowy X oraz izochromosom Xq to 
częste aberracje strukturalne występujące u pacjen-
tek z klinicznymi cechami zespołu. Ich fenotyp naj-
częściej nie różni się znacząco od pacjentek z mo-
nosomią 45,X [5]. Warto jednak zaznaczyć, że ten 
pierwszy predysponuje do wyższego ryzyka wystą-
pienia upośledzenia umysłowego, a drugi istotnie 
zwiększa częstość chorób autoimmunologicznych 
[6]. Utrata małego dystalnego fragmentu krótkie-
go ramienia chromosomu X (Xp-), związana często 
z niskim wzrostem i zaburzeniami ze strony ukła-
du kostnego, a w mniejszym stopniu z niewydol-
nością jajników, upoważnia do rozpoznania zespołu 
Turnera jedynie, jeżeli obejmuje ona prążek Xp22.3 
[7]. W przypadku delecji części ramienia długiego 
chromosomu X z zachowaniem prążka Xq24 może-
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Tabela	I.	Kliniczne cechy zespołu Turnera – etiologia i częstość występowania wg [4]
Table I. Clinical features of Turner syndrome – etiology and incidence

Haploidalność genów na chromosomie X

SHOX

Geny 
odpowiedzialne 
za zaburzenia 
limfatyczne

Geny 
odpowiedzialne 

za 
nieprawidłowości 

układu 
rozrodczego

Inne

Częstość Cechy fenotypowe Konsekwencje 
kliniczne

>50%

Niski wzrost
Deformacja małżowiny 
usznej
Retrognatia
Wysoko wysklepione 
podniebienie

Niedobór 
wzrostu
Nawracające 
zapalenia ucha 
środkowego
Obniżona BMD
Złamania

Nisko schodząca 
linia owłosienie
Obrzęki 
limfatyczne
Dysplazja 
paznokci

Bezpłodność
Niewydolność 
jajników
Opóźnione 
dojrzewanie 
płciowe

Trudności w nauce
Zaburzenia składu 
ciała

25–50%

Koślawość łokci
Skrócenie IV kości 
śródręcza
Ptoza
Zez

Problemy  
z karmieniem
Upośledzenie 
słuchu

Płetwistość szyi

Wady układu 
moczowego
Nadciśnienie 
tętnicze

10–25%

Zmarszczka nakątna
Skolioza
Kifoza
Klatka piersiowa 
lejkowata

Obturacyjny 
bezdech senny
Problemy  
z wymową

Wciągnięte 
brodawki 
sutkowe
Zwiększona 
liczba bruzd na 
dłoniach

Niedoczynność 
tarczycy
Koarktacja aorty
Dwupłatkowa 
zastawka aorty
Podwyższone 
enzymy wątrobowe
Cukrzyca typu 1 i 2

<10%

Płaskostopie
Koślawość kolan
Deformacje Medelunga
Zwichnięcie rzepki

Nadwrażliwość

Nieswoiste 
zapalenie jelita
Choroba von 
Willebranda
Celiakia
Młodzieńcze 
Idiopatyczne 
zapalenie stawów
Poszerzenie/tętniak 
aorty
Wydłużenie odc. 
QT
Nabłoniak 
wapniejący
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nia konieczne jest wykonanie biopsji kosmówki lub 
amniopunkcji oraz oznaczenie kariotypu w uzyska-
nym materiale [1]. Zwiększona przezierność fałdu 
karkowego w obrazie ultrasonograficznym jest czę-
sto obserwowana nie tylko w zespole Turnera, ale 
również w trisomiach chromosomów autosomal-
nych, podczas gdy uwidocznienie torbielowatego 
wodniaka szyi czyni rozpoznanie ZT bardziej praw-
dopodobnym, gdyż dotyczy od 30 do 70% płodów 
[13, 15]. Inne cechy w obrazie USG mogące sugero-
wać ZT to: obrzęk płodu, koarktacja aorty, dwupłat-
kowa zastawka aorty, krótkogłowie, nieprawidłowo-
ści układu moczowego, wielowodzie, małowodzie 
oraz zahamowanie wzrostu. Nieprawidłowe stęże-
nie w surowicy krwi α– fetoproteiny (AFP), gona-
dotropiny kosmówkowej (βhCG), inhibiny A oraz 
wolnego estriolu w teście potrójnym lub poczwór-
nym również mogą nasuwać podejrzenie ZT [14]. 
Należy zwrócić uwagę, iż 99% płodów z monoso-
mię 45,X ulega spontanicznemu poronieniu w I lub 
II trymestrze ciąży, a zespół Turnera może być przy-
czyną aż do 10% poronień [15, 16]. Prenatalna dia-
gnoza zespołu, szczególnie stwierdzenie kariotypu 
mozaikowego, wymaga weryfikacji po porodzie. 
Wiele badań oceniających korelację fenotyp–geno-
typ potwierdziło, iż prawdopodobieństwo rozpozna-
nia ZT jest większe w sytuacji, kiedy badanie prena-
talne zostało wykonane z powodu nieprawidłowości 
w obrazie USG lub testach screeningowych, niż gdy 
wykonuje się je z powodu zaawansowanego wieku 
matki [17, 18]. W duńskim badaniu wykazano, iż 
kariotyp po porodzie był prawidłowy aż u 30% no-
worodków, u których prenatalnie wysunięto podej-
rzenie ZT [19]. 

Poradnictwo genetyczne zarówno prenatalne, 
jak i po narodzinach dziecka powinno obejmować 
szeroki zakres informacji dotyczących różnorodno-
ści manifestacji klinicznej, potencjalnych powikłań, 
jakości życia pacjentek z ZT jak również bieżących 
wytycznych dotyczących postępowania w tym ze-
spole, szczególnie terapii niskiego wzrostu, nie-
wydolności jajników oraz wrodzonych wad ukła-
du krążenia [1].

Diagnoza postnatalna
Obrzęki limfatyczne są najczęstszym powodem 

(97% przypadków) przeprowadzania badań w kie-
runku zespołu Turnera u noworodków, podczas gdy 
w dzieciństwie do diagnostyki ZT skłania głównie 
niski wzrost (82% przypadków) [20]. Według Ame-
rican College of Medical Genetics badaniem re-
komendowanym jest wykonanie kariotypu na co  

najmniej 30 komórkach, gdyż pozwala na identyfi-
kację 10% kariotypów mozaikowych z 95% pew-
nością [21]. Uzyskanie prawidłowego kariotypu  
z limfocytów krwi obwodowej przy klasycznym 
„turnerowskim” wyglądzie pacjentki upoważnia do 
poszerzenia diagnostyki o badanie z fibroblastów 
skóry [1]. W przypadku kariotypu mozaikowego 
druga linia komórkowa może zawierać materiał ge-
netyczny zarówno pochodzący z chromosomu X, 
jak i Y [22]. Częstość występowania tego ostatnie-
go szacuje się na około 5% i wiąże się z potencjal-
ną możliwością rozwoju rozrodczaka zarodkowego 
(gonadoblastoma – ryzyko 5–30% według ostatnich 
badań), a nawet nowotworu zarodkowego [23–25]. 
Według obowiązujących wytycznych badanie  
w kierunku materiału genetycznego pochodzącego 
z chromosomu Y jest niezbędne w przypadku poja-
wienia się u dziewczynki objawów wirylizacji [1]. 
Pacjentki ze stwierdzonym w kariotypie materiałem 
pochodzącym z chromosomu Y powinny być pod-
dane laparoskopowej gonadektomii [26]. W przy-
padku uzyskania wyniku badania cytogenetycznego  
z obecnym chromosomem markerowym (+mar), 
czyli materiałem genetycznym nieznanego pocho-
dzenia, należy poszerzyć diagnostykę o wykonanie 
np. badania FISH – fluorescence in situ hybridiza-
tion celem wykluczenia obecności fragmentu chro-
mosomu Y [1]. Niektórzy autorzy sugerują badanie 
przesiewowe wszystkich pacjentek z monosomią 
45,X metodą FISH, chociaż wytyczne nie rekomen-
dują tego badania [1, 27].

Pomimo wytycznych dotyczących rozpoznania 
badania retrospektywne wskazują na często opóź-
nione zdiagnozowanie ZT [2]. W niektórych bada-
niach u około 20% pacjentek rozpoznanie posta-
wiono po 12 roku życia [28]. Wczesna diagnostyka, 
szczególnie metodą nieinwazyjną lub będąca czę-
ścią badania przesiewowego (screeningu) noworod-
ków, stwarza szanse na wczesne wykrycie zaburzeń 
w układzie krążenia, wad układu moczowego oraz 
wprowadzenie wczesnego leczenia niedoboru wzro-
stu [2, 29].

W ostatnich latach duże znaczenie ma pirose-
kwencjonowanie materiału DNA (metoda sekwen-
cjonowania DNA w czasie rzeczywistym) uzyska-
nego z wymazu z jamy ustnej [30], co pozwala na 
wykrycie całkowitej lub częściowej utraty chromo-
somu X z 97% czułością. Zastosowanie tej metody 
wymaga dalszego opracowania, ale może być po-
mocnym badaniem nieinwazyjnym w diagnosty-
ce zespołu Turnera [2]. Należy jednak pamiętać, że 
podobnie jak w przypadku rozbieżności przy rozpo-
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znaniu prenatalnym i po porodzie, również w przy-
padku badań przesiewowych noworodków istnieje 
prawdopodobieństwo zidentyfikowania zaburzeń  
w zakresie chromosomów płciowych u dziewczy-
nek z prawidłowym fenotypem [1].

Niskorosłość – strategia leczenia
Niedobór wzrostu jest najczęstszym objawem  

w zespole Turnera. U nieleczonych pacjentek wzrost 
ostateczny jest przeciętnie o około 20 cm niższy 
od wzrostu zdrowych kobiet [4, 9]. Spontaniczne 
wzrastanie w zespole Turnera ma charakterystycz-
ny przebieg i wyróżnia się cztery jego fazy • okres 
wewnątrzmacicznego zahamowania wzrastania,  
• okres od urodzenia do 3 roku życia z prawidło-
wym tempem wzrastania i obniżoną progresją wie-
ku kostnego w stosunku do metrykalnego, • okres 
od 3 do 12 roku życia z obniżonym tempem wzra-
stania i prawidłową progresją wieku kostnego,  
• okres po 12 roku życia z obniżonym tempem 
wzrastania i obniżoną progresją wieku kostnego.

Celem leczenia zaburzeń wzrastania jest osią-
gnięcie jak najwcześniej wzrostu adekwatnego do 
wieku metrykalnego, co pozwala na odpowiednio 
wczesną indukcję dojrzewania płciowego oraz uzy-
skanie wzrostu końcowego odpowiedniego dla po-
pulacji zdrowych kobiet [1]. 

Przyczyną niskorosłości u pacjentek z ZT nie 
jest brak hormonu wzrostu (GH, growth hormone), 
zaobserwowano jednak wzmożoną proteolizę IG-
FBP3 (insulin growth factor binding protein 3) i ni-
skie stężenie insulinopodobnego czynnika wzrostu 
typu 1 (IGF-1) [31]. Z tego względu testy stymu-
lujące wydzielanie GH powinny być stosowane je-
dynie u pacjentek ze znacznym deficytem wzrostu 
ocenianym według siatek centylowych odpowied-
nich dla populacji dziewcząt z ZT [32]. 

W 2005 r. zaprezentowano wyniki pierwszego 
randomizowanego badania potwierdzającego sku-
teczność leczenia rekombinowanym GH (rGH)  
w poprawie wzrostu ostatecznego. W badaniu tym 
u dziewczynek leczonych GH uzyskano wzrost 
ostateczny o 7,3 cm wyższy w porównaniu do gru-
py kontrolnej przy średnim czasie leczenia 5,7 lat 
[33]. Czynnikami predysponującymi do osiągnię-
cia wyższego wzrostu ostatecznego były: stosun-
kowo wysoki wzrost przy rozpoczęciu leczenia,  
wysoki wzrost rodziców, młody wiek rozpoczęcia 
terapii, długi okres leczenia i duże dawki GH. Nie-
mniej optymalny wiek rozpoczęcia leczenia rGH 
nie jest dokładnie określony [1, 34, 35]. Przyjmu-
je się, że leczenie rGH powinno być podjęte w mo-

mencie stwierdzenia niedoboru wzrostu (wzrost po-
niżej 3 percentyla według siatek centylowych dla 
zdrowej populacji żeńskiej) [1]. 

W wielu badaniach wykazano pozytywny wpływ 
leczenia rGH na proporcje ciała, obniżenie ciśnie-
nia rozkurczowego krwi oraz stężenie cholesterolu 
całkowitego, LDL i HDL [36, 37]. W chwili obec-
nej leczenie rekombinowanym hormonem wzrostu 
dziewczynek z ZT jest standardem postępowania  
i rozpoczyna się je od dawki 0,05 mg/kg/dobę, po-
dawanej w codziennych wieczornych iniekcjach 
podskórnych. Kontynuując leczenie, dawkowanie 
modyfikuje się w stosunku do masy ciała, ale także 
w zależności od efektów terapeutycznych polegają-
cych na ocenie tempa wzrastania i stężenia IGF-1 
[1]. Efektywność i bezpieczeństwo leczenia rGH  
u najmłodszych dziewczynek z ZT zostało w ostat-
nich latach ocenione w dwóch badaniach. W rando-
mizowanym badaniu Toddler Turner Study w roku 
2007 wykazano, że terapia rGH rozpoczęta między 
9 miesiącem a 4 rokiem życia szybko normalizuje 
wzrost dziewczynek w kolejnych dwóch latach jego 
stosowania. U żadnej z tych pacjentek nie obserwo-
wano powikłań związanych z leczeniem rGH [38]. 
W roku 2011 opublikowano wyniki badania French 
Collaborative Young Turner Study Group, przepro-
wadzonego u dziewczynek z ZT w średnim wieku 
2,6 lat w chwili rozpoczęcia leczenia. Po 4 latach 
terapii aż 80% z nich osiągnęło prawidłowy wzrost. 
W badanej grupie tylko u jednej dziewczynki roz-
poznano nietolerancję glukozy, ale aż u 75% stwier-
dzono podwyższone stężenie IGF-1 [39].

Kryterium zakończenia leczenia rGH jest wiek 
kostny 14 lat oraz wyhamowanie wzrastania poni-
żej 2–3 cm w skali roku, a według standardów pol-
skich również osiągnięcie wysokości 158 cm (10 
pc). Kontrolne badanie dziewczynek leczonych 
rGH powinno odbywać się co 3–6 miesięcy i obej-
mować ocenę efektywności leczenia, ocenę funk-
cji tarczycy oraz gospodarki węglowodanowej [1]. 
Z uwagi na dość częste wady postawy w populacji 
ZT (skolioza i kifoza występująca u 10–20%) [40] 
należy ze szczególną uwagą oceniać pacjentki pod 
kątem ich wystąpienia lub nasilenia w trakcie sto-
sowania rGH, gdyż rekombinowany GH uznaje się 
za istotny czynnik mogący inicjować lub pogarszać 
już istniejące skrzywienia kręgosłupa [41].

U dziewczynek powyżej 9 roku życia w przy-
padku znacznego deficytu wzrostu można rozwa-
żyć dołączenie do schematu leczenia steroidu ana-
bolicznego, takiego jak oxandrolone (Ox) w dawce  
maksymalnej 0,05 mg/kg/dz, gdyż wyższe dawki  
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mogą spowodować wirylizację oraz przyspiesze-
nie wieku kostnego. W przypadku leczenia oxan-
drolonem należy pamiętać o monitorowaniu funk-
cji wątroby [1]. W ciągu ostatnich 20 lat w wielu 
prospektywnych badaniach sugerowano korzyst-
ny wpływ na wzrost końcowy w przypadku dołą-
czenia do schematu leczenia steroidu anabolicz-
nego w porównaniu do grupy leczonej tylko rGH.  
W randomizowanym badaniu, w którym po raz 
pierwszy zastosowano niższe niż dotychczas daw-
ki Ox, Menke i wsp. (2010) porównali skuteczność 
i bezpieczeństwo leczenia oxandrolonem w dwóch 
dawkach: 0,06 mg/kg i 0,03 mg/kg. Wykazali, iż 
dołączenie do schematu leczenia rGH niższych  
dawek Ox (0,03 mg/kg) wiąże się ze znacząco wyż-
szym wzrostem ostatecznym. Autorzy zaobserwo-
wali, że leczenie niższą dawką Ox łączyło się jed-
nocześnie z opóźnionym rozwojem gruczołów pier-
siowych u części dziewcząt. Zastosowanie wyższej 
dawki Ox (0,06 mg/kg/dz) nie wpłynęło znacząco 
na poprawę wzrostu ostatecznego w porównaniu do 
grupy pacjentek leczonych niższymi dawkami Ox, 
ponadto u większości pacjentek obserwowano obja-
wy wirylizacji, a co najmniej połowa z nich zrezy-
gnowała z dalszego leczenia Ox [42].

Mechanizm wpływu Ox na wzrost i dojrzewanie 
kości nie został dokładnie poznany. W badaniu in 
vitro nie wykazano bezpośredniego wpływu Ox na 
wzrost kości, co sugeruje pośrednie oddziaływanie 
sterydu [43]. Ox nie powoduje zwiększonej sekre-
cji GH [44], ale może wpływać na stężenie IGF-1 
przypuszczalnie przez zwiększenie ekspresji recep-
torów dla GH. Może też hamować aktywność IG-
FBP-1 (inhibitora IGF-1), a także zwiększać stęże-
nie wolnego estrogenu poprzez obniżone stężenie 
SHBG [45, 46]. W roku 2011 Zeger i wsp. opubli-
kowali wyniki prospektywnego, randomizowanego  
badania, uzyskując efekt terapeutyczny podobny 
do rezultatów Menke i wsp. pomimo zastosowa-
nia innego schematu leczenia (pacjentki były leczo-
ne rGH + Ox w dawce 0,05 mg/kg,dz przez 4 lata). 
Średnia różnica wzrostu po 4 latach leczenia wy-
nosiła 4 cm na korzyść grupy pacjentek leczonych 
rGH z Ox, przy czym efekt ten był bardziej zauwa-
żalny u dziewczynek młodszych i z więcej opóź-
nionym wiekiem kostnym w chwili rozpoczęcia  
terapii. Nie wykazano wpływu Ox na gęstość mine-
ralną kości. U niektórych dziewczynek leczonych 
według schematu rGH + Ox obserwowano wpraw-
dzie opóźnione powiększanie się gruczołów pier-
siowych i wystąpienie pierwszej miesiączki, lecz 
po 4 latach nie stwierdzono różnic w rozwoju owło-

sienia łonowego i progresji wieku kostnego. Tera-
pia estrogenowa w badaniu Zegera i wsp. została 
wprowadzona o 2 lata później niż w badaniu Men-
ke i wsp [42, 47].

Według obecnych wytycznych estrogenotera-
pię powinno rozpoczynać się od około 12 roku ży-
cia ze względu na negatywny wpływ opóźnionego 
dojrzewania na psychikę pacjentek oraz brak do-
wodów na niekorzystny wpływ wczesnej estroge-
noterapii na wzrost końcowy [48, 49]. Z uwagi na 
opóźnienie rozwoju gruczołów piersiowych u pa-
cjentek leczonych rGH i Ox rekomenduje się włą-
czenie terapii Ox na 3–4 lata w wieku 8 lub 9 lat,  
a następnie zainicjowanie estrogenoterapii w wieku  
12 lat [47, 50]. W najnowszym duńskim, wielo-
ośrodkowym, randomizowanym badaniu ocenia-
jącym długoterminowe efekty leczenia oxandro-
lonem ponownie wykazano pozytywny efekt Ox  
w dawce 0,03 mg/kg/dzień w odniesieniu do wzro-
stu pacjentek z ZT. Wykazano w nim również opóź-
niony rozwój gruczołów piersiowych, lecz długo-
letnia obserwacja nie wykazała różnic pomiędzy  
pacjentkami, które otrzymywały Ox i placebo. 
Oxandrolone nie jest lekiem powszechnie dostęp-
nym w Europie. Rekomendowanie go w terapii wy-
maga jeszcze długoletnich obserwacji oceniających 
wpływ Ox na układ sercowo-naczyniowy i moczo-
wy pacjentek z ZT [51]. 

Układ	krążenia

Badania epidemiologiczne wykazały trzykrotnie 
wyższą śmiertelność w grupie pacjentek z ZT w po-
równaniu do populacji zdrowych kobiet, przy czym 
u 41% przyczyną są zaburzenia związane z ukła-
dem krążenia (11% choroba niedokrwienna serca, 
11% choroby naczyń mózgowych, 8% tętniak aorty, 
8% wrodzone wady serca) [52]. U prawie 11% pa-
cjentek z ZT stwierdza się koarktację aorty (CoA),  
a u 16% dwupłatkową zastawkę aorty (bicuspid 
aortic valve, BAV) [53]. Częstość tych wad jest 
czterokrotnie wyższa w przypadku pacjentek z płe-
twistością szyi [1]. W chwili rozpoznania ZT należy  
więc przeprowadzić dokładną ocenę układu krąże-
nia łącznie z wykonaniem badania echokardiogra-
ficznego serca i dużych naczyń [2]. W ostatnich za-
leceniach kładzie się duży nacisk na zastosowanie 
badania metodą rezonansu magnetycznego (MR) 
[1]. W obrazie MR często uwidaczniane są zabu-
rzenia układu krążenia nieobserwowane w bada-
niu echokardiograficznym, takie jak przedłużony 
poprzeczny łuk aorty (ETA), nieprawidłowa pra- 
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wa tętnica podobojczykowa oraz częściowy nie-
prawidłowy spływ żył płucnych (PAPVC) [1, 54]. 
Przedłużony poprzeczny łuk aorty najpewniej nie 
ma znaczenia klinicznego, ale może odzwiercie-
dlać nieprawidłowości w budowie ściany aorty,  
a tym samym skłonność do wytworzenia się tęt-
niaka aorty i jego pęknięcia. Rozwarstwienie aorty  
u pacjentek z ZT występuje z częstością 0,6–1,4% 
w porównaniu do 0,006% w populacji zdrowych 
kobiet w średnim wieku 30–35 lat [55, 56]. Posze-
rzenie aorty obserwowano u 15–30% dziewczynek 
z ZT, co może zwiększać ryzyko jej rozwarstwienia 
w późniejszym czasie [57, 58]. Według aktualnych 
wytycznych jeżeli wskaźnik wymiaru aorty (Aortic 
Size Index, ASI) w odniesieniu do powierzchni ciała 
jest większy niż 2 cm/m2, należy pacjentkę poddać 
ścisłej obserwacji, a jeżeli przekracza 2,5 cm/m2, 

należy przekazać ją do specjalistycznego ośrodka 
[59]. U pacjentek z ZT z cechami poszerzenia łuku 
aorty niezbędna jest kontrola ciśnienia tętniczego  
z zastosowaniem β-blokera [60].

W badaniu elektrokardiograficznym stosunko-
wo często stwierdza się zaburzenia przewodnictwa 
i repolaryzacji. W opisach EKG częściej pojawia się 
prawogram, nieprawidłowy załamek T i wydłużo-
ny odcinek/odstęp QT [61]. U pacjentek z ZT ob-
serwuje się również nieprawidłowy profil lipidowy 
oraz nieprawidłową tolerancję glukozy, które stano-
wią istotny czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej 
serca i naczyń mózgowych [62, 63]. Nadciśnienie 
tętnicze stwierdza się u 25% nastolatek i 50% doro-
słych kobiet z ZT, najczęściej pod postacią podwyż-
szonego ciśnienia skurczowego w godzinach noc-
nych [53]. Zalecenia co do opieki kardiologicznej 
prezentuje tabela II [1]. Badanie MR jest szczegól-
nie rekomendowane u kobiet z nadciśnieniem tęt-

niczym, wcześniej uwidocznionym ETA, posze-
rzeniem aorty w wywiadzie oraz planujących ciążę 
[60]. Należy również pamiętać o profilaktyce bak-
teryjnego zapalenia wsierdzia.

Dojrzewanie

Niewydolność jajników stwierdza się u około 
90% dziewcząt i kobiet z ZT [1]. Stężenia gona-
dotropin, wysokie u noworodków i we wczesnym 
dzieciństwie, stopniowo obniżają się do końca  
6 roku życia, a następnie ponownie wzrastają od 
około 9–11 roku życia [64]. Ten dwufazowy wzo-
rzec gonadotropin występuje u wszystkich pacjen-
tek z ZT bez względu na rodzaj kariotypu. Łatwo 
wywnioskować, że oznaczanie FSH i LH nie jest 
więc użyteczne jako marker ZT u dziewcząt między 
6 a 10 r.ż. [65]. Spontaniczne dojrzewanie występu-
je u 1/3 pacjentek z ZT, szczególnie z kariotypem 
mozaikowym. Połowa z nich samoistnie miesiącz-
kuje, ale tylko 2–5% ma szanse na fizjologiczną 
ciążę [66, 67]. Użyteczny w przewidywania rezer-
wy jajnikowej u chorych z ZT wydaje się obecnie 
coraz powszechniej oznaczany hormon anty-Mulle-
rowski (AMH), którego stężenie cechuje się wyso-
ką czułością i specyficznością [68].

Rozpoczęcie estrogenoterapii w 12 roku życia 
celem stymulacji rozwoju drugorzędowych cech 
płciowych ma również pozytywny wpływ na układ 
sercowo-naczyniowy, ośrodkowy układ nerwo-
wy, tkankę kostną i funkcję wątroby [69, 70]. Ni-
skie dawki estrogenów w tym wieku nie tylko nie 
oddziałują niekorzystnie na ostateczny efekt lecze-
nia rGH [71, 72], lecz jak wykazały ostatnio opubli-
kowane badania, ultra małe dawki estrogenów po-
dawane już od 5 r.ż. dziewczynkom z ZT leczonym 

Tabela	II.	Zalecenia dotyczące opieki kardiologicznej pacjentek z ZT wg [1] 
Table II. Current recommendations for cardiac care patients with ZT

Wszystkie pacjentki przy rozpoznaniu ZT: Dalsze monitorowanie – zależy od sytuacji klinicznej

1. Ocena kardiologiczna, badanie w kierunku wrodzonej 
wady UK
2. Obrazowanie serca, zastawek Ao, łuku Ao,  
nn. płucnych: 
– ECHO – niemowlęta, młodsze dziewczynki  
– MRI + ECHO – wszystkie starsze pacjentki  
(niewymagające znieczulenia do badania)

3. RR – na wszystkich kończynach

ZT – bez wady UK, z prawidłowym RR: ponowna ocena: 
– przed przejściem z opieki pediatrycznej na 
internistyczną, 
– przed planowaną ciążą, 
– przy objawach nadciśnienia, 
– gdy wcześniej tylko ECHO, konieczne wykonanie MRI
ZT – bez wady UK, z prawidłowym RR - inne przypadki  
– ocena UK co 5-10 lat  
Pacjentki z wadą UK, podwyższonym RR   
– do decyzji kardiologa

Uwaga: Obowiązuje rutynowa profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia 



62

Praca przeglądowa Endokrynol. Ped., 12/2013;3(44):55-70

rGH istotnie poprawiają wzrost końcowy w stosun-
ku do grupy leczonych jedynie rGH [73]. Dołącze-
nie oxandrolone do schematu leczenia rGH wyma-
ga jednak odroczenia estrogenoterapii do 14 roku 
życia [74]. 

Polecaną formą hormonalnej terapii zastęp-
czej (HTZ) jest terapia transdermalna. Taboada  
i wsp. [75] porównali efekt małych i dużych dawek 
17β–estradiolu podawanego przez 2 tygodnie dro-
gą doustną i przezskórną. Nie wykazali istotnych 
różnić w stężeniach gonadotropin w przypadku du-
żych dawek estradiolu, natomiast przy dawkach  
niskich terapia transdermalna wykazała istotną  
redukcję stężenia gonadotropin w porównaniu do 
podaży drogą doustną. Przewagą terapii przezskór-
nej (plastry, żele) jest możliwość zastosowania bar-
dzo małych dawek (łatwa podzielność plastrów), co 
jest szczególnie istotne w początkowym etapie le-
czenia. Terapia ta pozwala również na pominięcie 
efektu pierwszego przejścia leku przez wątrobę. Le-
czenie powinno się rozpoczynać od 1/10–1/8 dawki 
docelowej, stopniowo zwiększając ją przez kolejne 
2–4 lata. Ostatecznie dochodzi się do dawki dobo-
wej 100–200 µg estradiolu przezskórnego lub odpo-
wiednio 20 µg etynyloestradiolu bądź 2–4 mg mi-
kronizowanego estradiolu, którą utrzymuje się do 
około 30 roku życia. W późniejszym okresie ży-
cia HTZ powinna być kontynuowana w mniejszych 
dawkach do wieku fizjologicznie występującej me-

nopauzy. Po dwu latach od rozpoczęcia estrogeno-
terapii lub po pierwszym samoistnym krwawieniu 
z dróg rodnych do leczenia dołącza się progestage-
ny [1]. Schemat estrogenoterapii przedstawia tabela  
III [1]. Ostatnie badania sugerują częstsze wystę-
powanie zakrzepicy u pacjentek z ZT. Można przy-
puszczać, że zastosowanie HTZ ryzyko to spotęguje 
[76, 77]. Terapia transdermalna wiąże się ze znacz-
nie mniejszym ryzykiem rozwoju zakrzepicy w po-
równaniu do estrogenoterapii doustnej [78]. Pomi-
mo wymienionych korzyści tylko 8–10% lekarzy 
prowadzących stosuje estrogenoterapię przezskórną  
u pacjentek z ZT [79].

Choroby	autoimmunologiczne

Zespół Turnera predysponuje do występowa-
nie chorób autoimmunologicznych, takich jak za-
palenie tarczycy, bielactwo, celiakia, łysienie plac-
kowate czy cukrzyca typu 1. Autoimmunologiczne  
zapalenie tarczycy występuje powszechnie w dzie-
ciństwie i jest obserwowane już od 4 roku życia [80]. 
W badaniu prospektywnym obejmującym 86 dziew-
cząt z ZT u 1/3 rozpoznano subkliniczną niedoczyn-
ność tarczycy. U niektórych z nich nawet przy mak-
symalnych obserwowanych wartościach TSH (26,8 
mIU/l) stężenie fT4 pozostawało w dolnej grani-
cy normy i nie stwierdzono objawów hipotyreozy.  
U 36% badanych występowały dodatnie przeciw-

Tabela	III. Hormonalna terapia zastępcza w zespole Turnera wg [1]
Table III. Hormone replacement therapy in Turner syndrome

Wiek ( lata ) Proponowane postępowanie

10-11 Ocena dojrzewania, monitorowanie FSH – rozważyć zastosowanie bardzo małych dawek E2

12-13

Brak cech dojrzewania + podwyższone FSH – małe dawki E2: 
– t/d – 6.25 µg/dz;
– p.o. – mikronizowany E2 – 0.25 mg/dz;
– depot i.m. E2 – 0.2 – 0.4 mg/miesiąc

12.5-15

Stopniowe zwiększanie dawki E2 przez 2 lata do maksymalnej dawki E2:
– t/d – 100 – 200 µg/dz
– p.o. mikronizowany E2 – 2-4 mg/dz
– EE2 – 20 µg/dz

14-16 Dołączenie PROGESTERONU po 2 latach terapii estrogenowej lub w przypadku pojawienia się 
spontanicznego krwawienia

14-30 Pełna dawka estrogenów do 30 roku życia – monitorowanie endometrium

30-50 Małe dawki estrogenów – ½ do ¼ dawki pełnej – ocena BMD, mammografia

>50 Zalecenia dla okresu menopauzy

E2 – estradiol; EE2 – etynyloestradiolu; t/d –transdermalny
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ciała przeciwtarczycowe. Porównując funkcję tar-
czycy na początku badania i pod koniec obserwacji 
wykazano wzrost częstości zaburzeń z 25,5 do 50%. 
Równocześnie stwierdzono częstsze występowanie 
choroby Hashimoto (z 6,9 do 17,4%), subklinicznej 
niedoczynności tarczycy (z 12,8 do 14%) oraz  
dodatnich przeciwciał przeciwtarczycowych przy 
prawidłowym TSH (z 5,8 do 18,6%). Najmłodsza 
pacjentka z dodatnimi przeciwciałami przeciwtar-
czycowymi miała zaledwie 5,5 lat [81]. Według 
ostatnich wytycznych Turner Syndrome Consen-
sus Study Group u wszystkich pacjentek z ZT nale-
ży kontrolować TSH i fT4 od 4 roku życia. Reko-
mendacje nie ustosunkowują się jednak do kwestii  
leczenia w przypadku rozpoznania subklinicznych 
zaburzeń funkcji tarczycy w ZT [1]. Według zale-
ceń z roku 2004 nie jest wskazane wyłącznie ru-
tynowo leczenia. Obecność dodatnich przeciwciał 
przeciwtarczycowych nie wpływa na postawienie 
diagnozy subklinicznej niedoczynności tarczycy  
i dalsze postępowanie. Leczenie lewotyroksyną 
rekomendowane jest tylko u pacjentek, u których 
TSH przekracza 10 mIU/l [82]. Nadal jednak pozo-
stają wątpliwości dotyczące optymalnego momen-
tu rozpoczęcia leczenia lewotyroksyną, zwłaszcza 
w kontekście terapii rGH u pacjentek z ZT i wpły-
wu zaburzeń funkcji tarczycy na ostateczny rezultat 
tej terapii [81].

Pacjentki z ZT mają również zwiększone ry-
zyko występowania celiakii, które określa się na 
4–6% [83]. Według aktualnych wytycznych zale-
ca się oznaczanie przeciwciał przeciwko transglu-
taminazie tkankowej w klasie IgA (przeciwciała  
w klasie IgG w przypadku potwierdzonego niedo-
boru IgA). Badania przesiewowe pacjentek z ZT 
należy zapoczątkować w 4 roku życia i powtarzać 
co 2–5 lat. W przypadku wykluczenia haplotypu 
HLA DQ2 i DQ8 ryzyko rozwoju celiakii jest zni-
kome i nie ma konieczności powtarzania oznaczeń 
przeciwciał [84].

Wady	układu	moczowego

Wrodzone wady układu moczowego występują  
u 30–40% pacjentek z ZT [85]. W badaniu ul-
trasonograficznym najczęściej rozpoznawane są 
wady dróg moczowych (20%), nerka podkowiasta 
(10%) oraz inne nieprawidłowości (5%) [86]. Za-
leca się rutynowe wykonanie USG nerek u wszyst-
kich dziewcząt w chwili rozpoznania ZT [1]. Wady 

strukturalne nerek znacznie częściej występują  
u pacjentek z monosomię 45,X, podczas gdy wady 
dróg moczowych u tych z kariotypem mozaiko-
wym. Bilge i wsp. [85] wykazali, iż u żadnej z 82 
pacjentek z prawidłowym w chwili rozpoznania ob-
razem USG nerek po sześciu latach obserwacji nie 
rozpoznano zaburzeń układu moczowego.

Narząd	słuchu

Choroby ucha środkowego, które występują  
u 50–85% dziewcząt i kobiet z ZT, zwykle rozpo-
czynają się w dzieciństwie [87]. Problemy ze słu-
chem są powszechnym zaburzeniem u pacjentek 
z ZT i korelują z kariotypem [88]. Obserwuje się 
znacznie częstsze występowanie zapalenia ucha 
środkowego, co prawdopodobnie związane jest  
z zaburzeniami anatomicznymi (nieprawidłowe  
połączenie trąbki Eustachiusza z jamą ucha środ-
kowego), czego rezultatem jest niedosłuch przewo-
dzeniowy u młodych dziewcząt z ZT [89]. Ocena 
laryngologiczna powinna obejmować badanie oto-
skopowe oraz tympanometrię. Leczenie ostrego za-
palenia ucha środkowego u pacjentek z ZT powin-
no być agresywne w związku z ryzykiem zaburzeń 
słuchu, a co za tym idzie problemów z mową oraz 
ryzykiem rozwoju perlaka. Po 6–10 tygodniach od 
wystąpienia ostrego zapalenia ucha środkowego 
wymagana jest ocena pacjentek pod kątem obecno-
ści wysięku. U pacjentek, u których obserwuje się 
przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego 
trwające dłużej niż 3 miesiące lub nawracające ostre 
wysiękowe zapalenia ucha środkowego, konieczna 
jest specjalistyczna opieka otolaryngologa i ewen-
tualne rozważenie metod zabiegowych, takich jak 
drenaż jamy bębenkowej, tonsillektomia lub adeno-
tomia. W życiu dorosłym problem niedosłuchu czu-
ciowo-nerwowego dotyczy aż 25% chorych z ZT 
[1], stąd tak ważne jest częste badanie słuchu.

Narząd	wzroku

Najczęstszymi zaburzeniami dotyczącymi ze-
wnętrznych przydatków oka są zmarszczka na-
kątna, ptoza, hiperteloryzm lub skośne ustawienie 
szpar powiekowych [90]. Zez i nadwzroczność wy-
stępują u 25–35 % pacjentek z ZT i stanowią istotny 
czynnik ryzyka niedowidzenia. Badania okulistycz-
ne powinny być przeprowadzone u każdej pacjentki 
w wieku powyżej 12–18 miesiąca życia [1]. 
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Opieka	nad	dorosłymi	kobietami	 
z	zespołem	Turnera
Przejście pacjentek z ZT z opieki pediatrycz-

nej do opieki medycznej dla dorosłych powin-
no odbywać się w momencie osiągnięcia wzrostu 
ostatecznego i zakończenia dojrzewania płciowe-
go, przy czym już od 12 roku życia opieka ta po-
winna koncentrować się zdecydowanie bardziej na  
pacjentkach niż na rodzicach. Celem opieki me-
dycznej na tym etapie powinna być w mniejszym 
stopniu eskalacja wzrostu ostatecznego, a w więk-
szym stopniu powinien być kładziony nacisk na ce-
chy feminizacji oraz promowanie niezależności  
w życiu dorosłym.

Dorosłe kobiety z ZT wymagają wielospecjali-
stycznej opieki. W skład zespołu powinien wcho-
dzić: endokrynolog, kardiolog, otolaryngolog, gi-
nekolog oraz psycholog [1]. U kobiet z ZT należy 
zwrócić uwagę nie tylko na specyficzne zaburzenia 
związane z ZT, ale również wykonać badania w kie-
runku osteoporozy, nadciśnienia, cukrzycy i dyspli-
pidemii, których częstość występowania w ZT jest 
znacznie większa [91]. Wszystkie problemy i zabu-
rzenia rozpoznane w dzieciństwie powinny być sys-
tematycznie monitorowane u dorosłych pacjentek, 
w szczególności wrodzone wady układu krążenia, 
celiakia, choroby tarczycy czy zaburzenia słuchu. 
Coroczna kontrola powinna obejmować pomiar ci-
śnienia tętniczego, ocenę czynności serca, ocenę 
funkcji tarczycy, badanie gruczołów piersiowych  
i badanie otoskopowe. 

Istotnym elementem opieki medycznej doro-
słych pacjentek z ZT jest ocena możliwości i pla-
nowania zajścia w ciążę. Przy planowaniu spon-
tanicznego lub wspomaganego zajścia w ciążę  
konieczna jest dokładna ocena medyczna, szczegól-
nie w zakresie układu krążenia. Zalecane jest wy-
konanie badania EKG, echokardiograficznego oraz 
badania MR [1]. Ostatnie dane pokazują, iż nawet 
w przypadku dyskretnych cech dojrzewania istnie-

je prawdopodobieństwo występowania komórek ja-
jowych w tkance dysplastycznego jajnika. Możli-
wość krioprezerwacji komórek jajowych w chwi-
li obecnej jest obiektem intensywnych badań [92]. 
Warunkiem przygotowania pacjentki do zapłodnie-
nia z użyciem technik wspomaganego rozrodu jest 
odpowiednia HTZ.

Niepokojące są dane dotyczące opieki medycz-
nej nad dorosłymi pacjentkami z ZT. Gawlik i wsp. 
[93] przeprowadzili badania ankietowe oceniające 
jakość opieki medycznej nad kobietami z ZT. Ana-
liza uzyskanych danych pokazała, że żadna z ko-
biet nie miała przeprowadzonych konsultacji i ba-
dań zgodnie z obowiązującymi zaleceniami. Można  
to próbować tłumaczyć znikomą wiedzą lekarzy 
podstawowej opieki na temat rozpoznania ZT. Pa-
cjentki przyznały, że choć znaczna większość z nich 
(ponad 80%) korzysta z poradni rejonowych, to aż 
dwie trzecie nie przedstawiły lekarzowi POZ za-
świadczenia o rozpoznaniu. Te wyniki są zgodne  
z danymi z badania Devernay i wsp., w którym tylko  
u 3,5% ankietowanych spełniono wszystkie zalece-
nia, natomiast u 16% kobiet nie zostały przeprowa-
dzone żadne ze wskazanych badań [94]. W badaniu 
polskiej grupy połowa pacjentek korzystała z opieki 
endokrynologicznej, 40% z ginekologicznej, a tyl-
ko 18% z obu. Wykazano, iż długoterminowa opie-
ka medyczna nad kobietami z ZT jest niekomplet-
na i niezgodna z obowiązującymi wytycznymi [93]. 
Porównując wyniki badań przed ukazaniem się wy-
tycznych Turner Syndrome Study Group w 2007 r.  
z późniejszymi, nie zaobserwowano znacznej popra-
wy w jakości opieki medycznej nad kobietami z ZT 
[93–96]. W celu poprawy długoterminowej opieki 
nad pacjentkami z ZT wymagane jest płynne przej-
ście z opieki pediatrycznej, założenie centrów opie-
ki dla dorosłych pacjentek z ZT oraz lepsza edukacja 
pacjentek, jak również ścisła współpraca pomiędzy 
lekarzami rodzinnymi a specjalistami [93]. 

Zestawienie wytycznych dotyczących monito-
ringu kobiet z ZT zamieszczono w tabeli IV [1, 4].
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Tabela	IV.	Wielospecjalistyczna opieka medyczna pacjentek z ZT wg [1, 4]
Table IV. Multidisciplinary care of patients with ZT

Problem kliniczny

Badanie 
skriningowe 

/skierowanie do 
specjalisty

Kiedy badania ?
W momencie 
postawienia 

diagnozy
Każda wizyta Co roku Inne

Zwichnięcie stawu 
biodrowego

Badanie 
przedmiotowe 
(waga, wzrost, 
BMI)

X Do 1 r.ż.

Problemy z karmieniem X Do 1 r.ż.
Zez X 4 m.ż do 5 r.ż.
Zapalenie ucha 
środkowego X Okres 

dzieciństwa

Niedobór wzrostu X Okres 
dzieciństwa

Opóźnienie dojrzewania X Okres 
dojrzewania

Skolioza/kifoza X W okresie 
wzrastania

Znamiona barwnikowe X Wiek szkolny
Obrzęki limfatyczne X Całe życie
Nadciśnienie tętnicze X Całe życie
Potrzeba informacji o ZT Grupy wsparcia X
Wady układu 
moczowego USG nerek X

Nieprawidłowości układu 
krążenia

Kardiolog
EKG, MRI/ECHO X Co 5–10 lat

Upośledzenie słuchu Badanie 
audiologiczne X Co 1–3 lata

Niewydolność jajników FSH, LH X W wieku 0.5–3 
r.ż.  i 10–12 r.ż.

Zez i nadwzroczność Badanie wzroku X W wieku 1–1.5 
r.ż.

Celiakia IgA, TTG IgA X Co 2–5 lat od 
4 r.ż.

Autoimmunologiczne 
zapalenie tarczycy fT4, TSH X Od 4 r.ż.

Niedojrzałość 
emocjonalna, trudności 
w nauce

Badanie 
psychologiczne X

Przed 
rozpoczęciem 
nauki w szkole

Wysoko wysklepione 
podniebienie, 
nieprawidłowy rozwój 
uzębienia

Ortodonta X W wieku 7 lat

Zaburzenia funkcji nerek 
i wątroby

Kreatynina, 
mocznik, enzymy 
wątrobowe, 
morfologia

X Od 15 r.ż.

Zaburzenia metaboliczne Glukoza na 
czczo, lipidogram X Od 15 r.ż.

Obniżona gęstość 
mineralna kości Densytometria Od 18 r.ż.

Ocena wzrastania IGF-1/IGFBP-3 W trakcie 
terapii GH
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