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Głównymi stymulatorami wzrastania są: hormon wzrostu (GH), neurohormony podwzgórzowe, hormony tarczycy, 
glikemia, dostępność wolnych kwasów tłuszczowych i aminokwasów, a w okresie pokwitania także steroidy płciowe. 
W roku 1998 odkryto nowe peptydy, które nazwano oreksynami/hipokretynami. Włókna oreksynowe rozmieszczone 
w obszarach podwzgórza kontrolują proces uwalniana hormonów przysadkowych, a także oś GH- IGF-1. Cel pra-
cy. 1. Ocena stężeń oreksyny A (OxA) w surowicy krwi u dzieci niskorosłych oraz u dzieci z prawidłowym wzro-
stem i masą ciała w okresie przedpokwitaniowym. 2. Ustalenie korelacji pomiędzy stężeniami OxA w surowicy krwi 
u dzieci niskorosłych a stopniem niedoboru wzrostu, tempem wzrastania, BMI, stężeniami glikemii na czczo, IGF-1, 
oraz stosunkiem IGFBP-3/OxA. Materiał i metody. Badaniami objęto 65 dzieci (23 dziewcząt i 42 chłopców) z nie-
doborem wzrostu (< 3 centyla) w wieku 3–13 lat. Grupę kontrolną stanowiło 17 dzieci bez cech pokwitania, u których 
wzrost i masa ciała mieściły się w przedziale 25–75 centyla. Pacjentów podzielono na trzy grupy, a kryterium podziału 
było stężenie GH w profilu nocnym oraz w testach stymulacji. Do grupy I zakwalifikowano dzieci z prawidłowym GH 
w profilu nocnym (≥ 10 ng /ml), do grupy II dzieci z całkowitym niedoborem GH (GH ≤ 5 ng/ml), a do grupy III dzieci 
z częściowym niedoborem GH (GH w przedziale 5,1–9,9 ng/ml). Grupę IV stanowiły dzieci zdrowe. Wyniki badań. 
Średnie stężenie OxA było najwyższe w grupie I, a najniższe w grupie III, ale różnica nie była istotnie statystyczna. 
Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy stężeń oreksyny A pomiędzy poszczególnymi grupami niskorosłych dzie-
ci jak również pomiędzy grupą dziećmi niskorosłych a grupą kontrolną. Wykazano różnicę na granicy istotności sta-
tystycznej pomiędzy stężeniem OxA a stopniem niedoboru wzrostu (p= 0,0509). U dzieci, u których SD wzrostu było 
≤ – 2,5, stężenie OxA było wyższe w porównaniu do grupy dzieci z SD wzrostu > – 2,5. Wykazano różnicę na granicy 
istotności statystycznej pomiędzy tempem wzrastania a stosunkiem IGFBP-3/OxA (p= 0,0659). U dzieci rosnących > 
5 cm/rok stosunek IGFBP-3/ OxA był niższy w porównaniu z dziećmi rosnącymi <5 cm/rok (3,26 vs 3,94). W grupie 
I wykazano dodatnią, istotnie statystyczną korelację średniego stężenia OxA z odchyleniem standardowym stężenia 
IGF-1 (r=0,63; p=0,002), a w grupie III dodatnią, na granicy istotności statystycznej, korelację między glikemią na 
czczo a poziomem OxA (r= 0,39; p=0,099). Nie wykazano istotnie statystycznej zależności pomiędzy stężeniem OxA 
a BMI. Wnioski. 1. U dzieci, u których wydzielanie GH było prawidłowe, stężenia OxA były największe, ale bez 

STRESZCZENIE/ABSTRACT

Ocena stężeń oreksyny A w surowicy krwi u dzieci z niedoborem wzrostu

Evaluation of secretion orexin A in blood serum of children with growth deficiency 
 

Magdalena Bosak-Prus, Anna Noczyńska, Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska 

Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

Adres do korespondencji:  Anna Noczyńska, 50-368 Wrocław, ul. T. Chałubińskiego 2A, tel. 71 7703117, fax 71 3280682, 
   anna.noczynska@umed.wroc.pl 

Słowa kluczowe: niedobór wzrostu, hormon wzrostu, oreksyna A, zaburzenia metaboliczne
Key words: growth deficiency, growth hormone, orexin A, metabolic disturbances 



10

Praca oryginalna Endokrynol. Ped., 13/2014;3(48):9-16

różnicy istotnie statystycznej. 2. Stwierdzono tendencję do ujemnej zależności pomiędzy tempem wzrastania a sto-
sunkiem IGFBP-3/OxA oraz pomiędzy stężeniem OxA a stopniem niedoboru wzrostu. Endokrynol. Ped. 13/2014;3(48):9-16.

The major height-affecting factors are as follows: growth hormone (GH) and hypothalamic neurohormones, thyroid 
gland hormones, glycaemia, free fatty acids and amino acids availability, and sex steroids availability in the puberty 
period. In 1998, new peptides, called orexins/hypocretins, were discovered. Orexin fibers, located in the hypothalamus 
area, control the process of pituitary hormones release and GH-IGF-1 axis function. The aim of this paper was an 
assessment of orexin A (OxA) profile in pre-pubertal short stature children and in children with normal height and 
body weight. This work was also aiming to determine the association between OxA concentrations and BMI, bone 
age, fasting glycaemia levels, IGF-1 level and IGF-1/OxA ratio. Material and methods. Tests were conducted in 65 
pre-pubertal short stature (<3rd percentile) children (23 girls and 42 boys) aged 3 to 13 years. The control group was 
composed of 17 pre-pubertal children with height and body weight at 25th-75th percentile. Patients were divided into 
three groups according to GH concentration in the night profile and stimulation tests. Group I – children with normal 
nocturnal GH level (≥ 10 ng /ml). Group II – children with complete GH deficiency (GH ≤5 ng/ml). Group III – chil-
dren with partial GH deficiency (GH level range: 5.1-9.9 ng/ml). Group IV – normal control. Results. The highest 
mean OxA level was observed in group I, and the lowest concentration was measured in group III; however the above 
mentioned difference was insignificant. Difference between OxA concentration and height deficiency level was at the 
level of significance (p=0.0509). In children with height SD ≤ -2.5, OxA concentration was higher in comparison with 
a group of children with height SD > -2.5. Difference between height velocity and IGFBP-3/OxA ratio was at the level 
of significance (p=0.0659). In children with height velocity >5 cm/year, the IGFBP-3/OxA ratio was lower than in 
children with height velocity <5 cm/year (3.26 vs. 3.94). In group I, a positively significant correlation between mean 
OxA level and IGF-1 SD (r=0.63; p=0.002) was observed. In group III, a positive correlation, at the level of statistical 
significance, between fasting glycaemia level and OxA concentration (r=0.39; p=0.099) was stated. No significant cor-
relation between OxA level and BMI was observed. Conclusions. 1. In children with normal nocturnal GH secretion, 
a positive correlation between OxA level and IGF-1 SD was stated. 2. A trend to negative correlation between height 
velocity and IGFBP-3/OxA ratio, as well as between OxA concentration and growth deficiency level, was observed.  
Pediatr. Endocrinol. 13/2014;3(48):9-16. 

Wstęp

Szacuje się, że w Polsce, podobnie jak w wie-
lu innych, krajach ok. 3% populacji dzieci w wie-
ku rozwojowym wymaga diagnostyki z powodu 
niskorosłości. U około 20% niedobór wzrostu ma 
podłoże hormonalne, natomiast w pozostałej grupie 
przyczynami niskorosłości mogą być czynniki ge-
netyczne, metaboliczne, choroby przewlekłe i ukła-
dowe oraz czynniki jatrogenne [1–4]. Proces wzra-
stania regulują działające systemowo oraz lokalnie 
czynniki genetyczne, epigenetyczne, hormonalne, 
immunologiczne oraz środowiskowe, które są ze 
sobą nierozerwalnie powiązane [1,3–7]. W życiu 
pozapłodowym głównym czynnikiem wpływają-
cym na wzrost jest hormon wzrostu (GH), którego 
anaboliczne oddziaływanie na tkanki docelowe od-
bywa się poprzez insulinopodobne czynniki wzro-
stu. Główną rolę odgrywa czynnik wzrostowy typu 
I (IGF-1) jak również białka wiążące, w szczegól-
ności białko typu 3 (IGFBP3) [4,8]. Na mechanizm 
kierujący wzrastaniem wpływają również neuro-
hormony podwzgórzowe: czynnik uwalniający GH 
– somatoliberyna (GHRH) oraz czynnik hamujący 
– somatostatyna, a także hormony tarczycy, glike-

mia, dostępność wolnych kwasów tłuszczowych 
i aminokwasów, a w okresie pokwitania także stero-
idy płciowe. [1,4,6–8]. 

W roku 1998 odkryto nowe peptydy, które na-
zwano oreksynami/hipokretynami [9,10]. Sieć ak-
sonów oreksynowych jest bardzo rozległa, dociera 
do kory mózgowej, hipokampa, przegrody, wzgó-
rza i prawie wszystkich części podwzgórza, pnia 
mózgu i rdzenia kręgowego oraz cholinergicznych 
neuronów mostu. Włókna oreksynowe docierają do 
miejsc wytwarzania neuroprzekaźników, takich jak: 
dopamina, noradrenalina, serotonina, czy też neu-
ronów cholinergicznych odpowiedzialnych między 
innymi za sen [11–13]. Obecność OxA stwierdzo-
no również w narządach obwodowych i gruczołach 
wydzielania wewnętrznego, takich jak: szyszynka, 
przysadka mózgowa, siatkówka oka, przewód po-
karmowy, trzustka, nadnercza, jądra. Dzięki wy-
stępowaniu oreksyny w tak wielu lokalizacjach 
zyskały one nazwę hormonów osi nerwowo-jeli-
towej [12,13]. Działanie oreksyn nie ogranicza się 
wyłącznie do funkcji neurotransmitera i/lub neu-
romodulatora, ale wykazują one również działanie 
charakterystyczne dla hormonów. Oreksyny (A i B) 
regulują łaknienie (wzrost apetytu), rytm snu i czu-
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wania oraz wpływają na uwalnianie hormonów 
tropowych przysadki. Wykazano, że neurony orek-
synowe tworzące tzw. sieć mózgowo-jelitową gro-
madzą informacje o stanie narządów odpowiedzial-
nych za przetwarzanie spożytego pokarmu, biorą 
udział w krótkoterminowej regulacji homeostazy 
energetycznej i są istotnym elementem złożonego 
mechanizmu regulacji pobierania i wydatkowania 
energii [11]. Stężenie oreksyny zmniejsza się wraz 
z wiekiem, dlatego jej wpływ na łaknienie jest naj-
silniej zaznaczone u młodych osób [13,14]. Prze-
prowadzone dotychczas badania nie dały jedno-
znacznej odpowiedzi na pytanie o wpływ oreksyn 
na wydzielanie GH. Włókna oreksynowe docie-
rają do jąder okołokomorowego oraz łukowatego, 
w których zlokalizowane są receptory zarówno dla 
somatostatyny, somatoliberyny, jak również dla 
oreksyny 1 [15,16]. Włókna oreksynowe rozmiesz-
czone w obszarach podwzgórza kontrolują proces 
uwalniana hormonów przysadkowych, a także oś 
GH-IGF-1. Fakt, iż neurony oreksynowe znajdują 
się w jądrze łukowatym w sąsiedztwie olbrzymiej 
liczby neuronów somatoliberyny (GH-RH), pozwa-
la przypuszczać, że oreksyny hamują wydzielanie 
endogennej GH-RH, blokując tym samym sekrecję 
GH i odpowiedź GH na ghrelinę. Układ oreksyno-
wy wykazuje zwiększoną aktywność w ciągu dnia, 
promując stan czuwania. Badania nad oreksynami 
stanowią bazę do poszukiwania nowych metod te-
rapii zaburzeń hormonalnych, szczególnie tych, 
które związane są z niedostateczną syntezą GH  
[11,17–20].

Cel pracy: 1. Ocena sekrecji oreksyny A w suro-
wicy krwi u dzieci niskorosłych oraz u dzieci z pra-
widłowym wzrostem i masą ciała w okresie przed-
pokwitaniowym ( I w skali Tannera). 2. Ustalenie 
korelacji pomiędzy stężeniami OxA w surowicy 
krwi u dzieci niskorosłych a stopniem niedoboru 
wzrostu, tempem wzrastania, BMI, stężeniem gli-
kemii na czczo, stężeniem IGF-1 oraz stosunkiem 
IGFBP-3/ OxA

Materiał

Badaniami objęto 65 dzieci (23 dziewcząt i 42 
chłopców) w wieku 3 do 13 lat w okresie przed-
pokwitaniowym (I wg Tannera), diagnozowanych 
z powodu niskorosłości (wzrost < 3 centyla) w Kli-
nice Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwo-
jowego UM we Wrocławiu w latach 2009–2011. 
Grupę kontrolną stanowiło 17 dzieci (5 dziew-
cząt i 12 chłopców), u których wzrost i masa były 

w przedziale 25–75 centyla, bez cech pokwitania, 
nieobciążonych chorobą przewlekłą. W każdym 
przypadku uzyskano zgodę rodziców na przepro-
wadzenie u dziecka badań. Na wykonanie badań 
uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej przy Uniwer-
sytecie Medycznym we Wrocławiu.

Pacjentów niskorosłych podzielono na trzy gru-
py. Kryterium podziału stanowił poziom GH w pro-
filu nocnym i w testach stymulacji. Do grupy I za-
kwalifikowano dzieci, u których przynajmniej jedno 
oznaczenie GH w profilu nocnym było ≥ 10 ng /
ml (norma). U tych dzieci nie wykonywano testów 
stymulacyjnych. Do grupy II – dzieci, u których stę-
żenia GH w profilu nocnym oraz testach stymulacji 
GH były ≤ 5 ng/ml (całkowity niedobór GH).

Do grupy III – dzieci, u których maksymalne 
stężenia GH w profilu nocnym oraz w testach sty-
mulacji było w przedziale 5,1–9,9 ng/ml (częściowy 
niedobór GH). Grupę IV stanowiły dzieci zdrowe.

Metody badań

Badania obejmowały: 
• wywiad osobniczy dotyczący dotychczasowe-

go rozwoju dziecka, 
• badanie przedmiotowe z oceną stopnia dojrza-

łości płciowej (wg skali Tannera),
• pomiary antropometryczne: każde dziecko 

było ważone (waga elektroniczna) w warunkach 
standardowych, bez obuwia i tylko w bieliźnie z do-
kładnością do 0,1 kg, oraz mierzone (stadiometr 
Harpendera ) z dokładnością ± 0,1 cm. Dzieci były 
mierzone 3-krotnie (0–po 3 i 6 miesiącach). Ocenia-
no tempo wzrastania [cm/rok] (HV, height velocity) 
oraz odchylenie standardowe wysokości dziecka 
(HtSD, height standard deviation) wg wzoru: HtSD 
= (wysokość ciała dziecka – wysokość ciała odpo-
wiadająca 50 centylowi dla wieku i płci dziecka) 
/ ½ (50 centyl – 3 centyl wzrostu dla wieku i płci 
dziecka). 

Do oceny wzrostu posłużono się obowiązu-
jącymi w Polsce siatkami centylowymi wg Pal-
czewskiej [21]. Niedobór wzrostu rozpoznano 
wówczas, kiedy uzyskana wartość w cm była < 3 
centyla na siatkach centylowych dla płci i wieku. 
Każdemu dziecku wykonano Rtg dłoni niedomi-
nującej celem oceny wieku szkieletowego. Oceny 
dojrzałości układu kostnego dokonywano w opar-
ciu o metodę Greulicha-Pyle’a (G-P), polegającą 
na dokładnej analizie rozwoju kości nadgarstka, 
paliczków, główek kości śródręcza, a także przy-
nasad bliższych kości promieniowej i łokciowej 
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i porównaniu ich ze zdjęciami wzorcowymi za-
mieszczonymi w atlasie [22].

Krew do badania oreksyny A pobierano z żyły 
łokciowej, według obowiązujących zasad aseptyki, 
do probówek zawierających EDTA, a następnie od-
wirowywano (1600 rpm) przez 15 minut w tem. +4 
st. C. Uzyskaną surowicę zabezpieczano w tempe-
raturze - 70°C do momentu wykonania oznaczenia. 
U dzieci zdrowych krew do badania pobierano na 
czczo przy okazji wykonywania innych badań bio-
chemicznych.

Wszystkim pacjentom niskorosłym wykonano 
profil wydzielania GH po zaśnięciu (badanie w 0 
oraz w 60, 90, 120, 150 i 180 minucie po zaśnięciu), 
a dzieciom, u których wynik GH w teście po zaśnię-
ciu był < 10,0 ng/ml, wykonano dwa testy stymu-
lacyjne • po podaniu glukagonu s.c. w dawce 0,03 
mg/m2 w którym wydzielania GH oceniano w 0’, 
90’, 120’, 150’, 180’ • po podaniu klonidyny p.o. 
w dawce 0,150 mg/m2 w którym wydzielania GH 
oceniano w 0’, 30’, 60’, 90’, 120’. 

Dzieciom z niedoborem wzrostu oznaczono 
w surowicy krwi stężenia: oreksyny A (OxA), IGF-
1, IGFBP-3 oraz stężenie glukozy na czczo. 

W celu wykluczenia chorób endokrynologicz-
nych oznaczono stężenia: TSH, FT4, ATPO, FSH, 
LH, PRL, poziomy kortyzolu o godz. 7.00 i 19.00, 
a w celu wykluczenia choroby trzewnej oznaczono 
stężenie transglutaminazy tkankowej w klasie IgA 
i IgG.

Oreksynę A (OxA) oznaczano metodą immuno-
enzymatyczną (EIA) przy użyciu zestawu EIA Kit 
firmy Phoenix Pharmaceuticals (Phoenix Pharma-
ceurticals, USA, Niemcy). 

Insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF-1) ozna-
czono metodą radioimmunologiczną, a wynik od-
niesiono do norm przyjętych dla wieku rozwojowe-
go. Białko 3 wiążące IGF-1 (IGFBP-3) oznaczano 
metodą immunochemiluminescencyjną, a stężenie 
glukozy metodą enzymatyczną.

Hormon wzrostu (GH) oznaczano metodą im-
munochemiluminescencyjną, przyjmując wartość 
> 10 ng/ml za stężenie prawidłowe. Pobranie krwi 
oraz opracowanie materiału było zgodne z zasada-
mi dobrej praktyki lekarskiej.

Analiza statystyczna
Wyniki uzyskanych badań poddano opracowaniu 

statystycznemu. Dla wszystkich grup zostały wyli-

Tabela I. Charakterystyka badanych dzieci
Table I. Characteristics of study groups

Dziewczynki Chłopcy

Grupa I 
N = 22 dzieci
Średnio 8,3 lat 
(3,6–13,0 lat)

N = 5 dzieci
Średnio 7,1 lat
(3,6–9,2 lat)

N = 17 dzieci
Średnio 8,1 lat
(4,5–13,0 lat)

Grupa II
N = 22 dzieci
Średnio 8,0 lat
(4,5–12,11 lat)

N = 9 dzieci
Średnio 6,6 lat
(4,5–12,11 lat)

N = 13 dzieci
Średnio 8,3 lat
(5,4–11,2 lat)

Grupa III
N = 21 dzieci
Średnio 7,1 lat 
(4,3–10,5 lat)

N = 9 dzieci
Średnio 7, 8 lat
(4,3–10,5 lat)

N = 12 dzieci
Średnio 7,5 lat
(5,3–9,6 lat)

Gr. IV – kontrolna
N = 17 dzieci
Średnio 5,8 lat 

(3–11,5 lat)

N = 5 dzieci
Średnio 4,5 lat
(3,0–6,2 lat)

N = 12 dzieci
Średnio 6,6 lat
(4,8–11,5 lat)
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czone: liczba przypadków (N), wartości średnie (X), 
mediany (M), zakres (min-max), dolny i górny kwar-
tyl (25Q-75Q) i odchylenia standardowe (SD) ba-
danych parametrów ciągłych. Weryfikację hipotezy 
o równości średnich poszczególnych prób przepro-
wadzono metodą analizy wariancji ANOVA lub dla 
grup o niejednorodnej wariancji lub o małej liczbie 
przypadków testem nieparametrycznym sumy rang 
Kruskala-Wallisa (jednorodność wariancji sprawdza-
no testem Bartletta). Dla wybranych par parametrów 
przeprowadzono analizę korelacji, wyliczając współ-
czynnik korelacji Pearsona. Istotność statystyczną 
przyjęto dla wartości p ≤0,05, natomiast w przedzia-
le 0,05 < p < 0,1 przyjęto istnienie tendencji. Analizę 
statystyczną przeprowadzono wykorzystując kom-
puterowe pakiety programów statystycznych EPIIN-
FO Ver. 3.5.2 (z dnia 17-12-2010).

Wyniki badań

Średnie stężenie oreksyny A było największe 
w grupie I, a najmniejsze w grupie III (tabela III). 
Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy stę-

żeń oreksyny A pomiędzy poszczególnymi grupami 
niskorosłych dzieci jak również pomiędzy grupami 
dziećmi niskorosłych a grupą kontrolną. Wykazano 
różnicę na granicy istotności statystycznej pomię-
dzy stężeniem oreksyny A a stopniem niedoboru 
wzrostu u dziecka (p=0,0509). U dzieci, u których 
SD wzrostu było ≤ – 2,5, stężenie OxA było wyż-
sze w porównaniu do grupy dzieci z SD wzrostu  
> – 2,5. Wykazano różnicę na granicy istotności staty-
stycznej pomiędzy tempem wzrastania a stosunkiem 
IGFBP-3/ oreksyna A (p=0,0659). U dzieci rosną-
cych > 5 cm/rok stosunek IGFBP-3/ OxA był niższy 
w porównaniu z dziećmi rosnącymi < 5 cm/rok (3,26 
vs 3,94). W grupie dzieci z prawidłowym wydziela-
niem GH w godzinach nocnych (grupa I) wykazano 
dodatnią, istotnie statystyczną korelację średniego 
stężenia oreksyny A z odchyleniem standardowym 
stężenia IGF-1 (r=0,63; p=0,002). W grupie dzie-
ci niskorosłych z częściowym wydzielaniem GH  
w testach stymulacji (grupa III) stwierdzono dodat-
nią, na granicy istotności statystycznej, korelację 
między glikemią na czczo a poziomem oreksyny 
A (r=0,39; p=0,099). U dzieci niskorosłych (grupy 

Tabela II. Średnie stężenie hormonu wzrostu w surowicy krwi w badanych grupach
Table II. Mean growth hormone concentration in the blood serum in studied groups

Grupa 
 GH ng/ml

X N SD MIN MAX 25Q M 75Q

I 7,17 22 4,37 0,00 17,20 3,50 6,25 9,52

II 3,96 22 2,91 0,12 4,47 1,26 3,49 3,09

III 7,66 21 5,89 0,65 9,20 2,17 6,01 9,10

Tabela III. Średnie stężenie oreksyny A w surowicy krwi w badanych grupach
Table III. Mean orexin A concentration in the blood serum in studied groups

Oreksyna A
(ng/ml) SD MIN MAX 25Q Mediana 75Q

Grupa I
(22 dzieci)

0,946 0,289 0,601 1,581 0,731 0,852 1,207

Grupa II
(22 dzieci)

0,905 0,144 0,736 1,331 0,795 0,881 0,952

Grupa III
(21 dzieci)

0,84 0,77 0,47 4,13 0,75 0,84 0,94

Grupa kontrolna
(19 dzieci)

0,888 0,155 0,597 1,335 0,801 0,880 0,975
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I-III) nie wykazano różnicy istotnie statystycznej po-
między stężeniem oreksyny A a wskaźnikiem masy 
ciała BMI (p= 0,089 vs 0,078 vs 0,083). 

Dyskusja

Postęp nauk medycznych, rozwój nowych metod 
diagnostycznych i technik molekularnych przyczy-
niły się do coraz lepszego poznania mechanizmów 
oddziałujących na proces wzrastania, a tym samym 
dały szansę pacjentom niskorosłym na skuteczną te-
rapię oraz osiągnięcie prawidłowego wzrostu koń-
cowego [9,12,23,24].

Ujawniono wiele potencjalnych zaburzeń na 
drodze przekazu sygnału wzrostowego, mogących 
upośledzać proces wzrastania. Niektóre z nich 
są dobrze zbadane i poznane, jednak istnieje sze-
reg niezidentyfikowanych dotąd czynników de-
cydujących o wzroście ostatecznym. Należą do 
nich między innymi zaburzenia sekrecji oreksyny, 
a zwłaszcza OxA. Wykazano, że OxA bierze udział 
w mechanizmach regulujących fizjologiczne wy-
dzielanie GH oraz w regulacji bilansu energetycz-
nego organizmu [15,16,25–27]. Od czasu odkrycia 
neuronów oreksynowych w jądrach łukowatym 
i okołokomorowym, kontrolujących wydziela-
nie GH przez przysadkę, wykazano, że oreksyny, 
a zwłaszcza OxA, wpływają na oś somatotropową. 
Wyniki badań doświadczalnych nie pozwoliły na 
uzyskanie jednoznacznej odpowiedzi, czy działanie 
to ma charakter hamujący, czy promujący wydzie-
lanie GH [28,29]. Badania in vitro z użyciem soma-
totropów owcy i świni, przeprowadzone w pierw-
szych latach po odkryciu oreksyn, wskazywały na 
ich stymulujący wpływ na sekrecję GH, tymczasem 
badania prowadzone na szczurach nie potwierdzi-
ły wcześniejszych wyników. Badacze wykazali, że 
oreksyny hamują wydzielanie endogennej somatoli-
beryny, czego efektem może być obniżenie sekrecji 
GH oraz IGF-1. Mogłoby to dowodzić hamującego 
wpływu oreksyny A na podstawowe wydzielenie 
GH [10,30–32]. W prezentowanej pracy najwięk-
sze stężenie OxA stwierdzono w grupie dzieci ni-
skorosłych, u których wydzielanie GH podczas snu 
było prawidłowe (grupa I), a najniższe w grupie 
pacjentów z częściowym niedoborem GH (grupa 
III), ale różnica ta nie była statystycznie istotna za-
równo w odniesieniu do średniego stężenia OxA 
w poszczególnych grupach niskorosłych dzieci, jak 
również do grupy kontrolnej. Wykazano natomiast 
różnicę na granicy istotności statystycznej pomię-
dzy stężeniem OxA a stopniem niedoboru wzrostu 

u dziecka (p=0,0509). U dzieci z SD wzrostu ≤ -2,5 
stężenie OxA było większe niż u dzieci z SD wzro-
stu > -2,5, co mogłoby wskazywać na hamujący 
wpływ oreksyny na proces wzrastania.

Badania przeprowadzone na somatotropach 
owcy wykazały, że jednoczasowe podanie somato-
liberyny i OxA stymuluje sekrecję GH [16]. Efekt 
synergistycznego działania OxA i GHRH na wy-
dzielanie GH następuje prawdopodobnie poprzez 
zwiększenie przepływu jonów Ca przez kanały wap-
niowe typu L [33]. Prezentowane wyniki własnych 
badań są zgodne z wynikami opublikowanymi przez 
López i wsp. Autorzy obserwowali znaczny spadek 
mRNA somatoliberyny w jądrze przykomorowym 
oraz wzrost stężenia somatostatyny w jądrze oko-
łokomorowym u szczurów po podaniu OxA [34]. 
Wyniki powyższego eksperymentu pozwalają przy-
puszczać, iż oreksyna A hamuje indukowane snem 
wydzielanie GH na poziomie podwzgórza, głównie 
poprzez aktywację neuronów somatostatynergicz-
nych oraz obniżanie napięcia endogennego GHRH. 
Mogłoby to potwierdzać hamujący wpływ oreksy-
ny A na wydzielenie GH. Na wyciągnięcie podob-
nych wniosków pozwala analiza wyników badań 
przedstawionych przez Jawiarczyk i wsp. Autorzy 
badań wykazali, że w grupie pacjentów z akrome-
galią występuje tendencja do ujemnej zależności 
między stężeniem GH i oreksyną A [23]. W naszej 
pracy stwierdzono różnicę na granicy istotności sta-
tystycznej pomiędzy tempem wzrastania a wskaź-
nikiem IGFBP-3/oreksyna A (p=0,0659). U dzieci 
rosnących > 5 cm rok stosunek ten był niższy w po-
równaniu do dzieci rosnących < 5 cm/rok. Wyniki 
te również dowodzą, że oreksyna może wpływać 
hamująco na oś somatotropinową, czego efektem 
może być słabsze tempo wzrastania u dzieci [26,33]. 

W prezentowanej pracy w grupie dzieci z pra-
widłowym wydzielaniem hormonu wzrostu pod-
czas snu (grupa I) wykazano dodatnie i istotne sta-
tystycznie korelacje średniego stężenia oreksyny 
A z odchyleniem standardowym stężenia IGF-1 (p= 
0,002). Im wyższy poziom oreksyny A, tym więk-
sza była wartość odchylenia standardowego IGF-
1, a zatem tym większe jego stężenie u badanego 
dziecka. Wykazane korelacje nasuwają pytanie, czy 
i w jakim stopniu oreksyna A reguluje syntezę in-
sulinopodobnego czynnika wzrostu, skoro stężenie 
IGF-1 w osoczu jest regulowane głównie przez hor-
mon wzrostu [1,2,4,33]. Wielu autorów dowiodło, 
że na stężenie IGF-1 znaczący wpływ ma stan odży-
wienia. Badania wskazują na istotny udział oreksy-
ny A w regulacji łaknienia, szczególnie na jej udział 
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