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Streszczenie

Wstęp. W dostępnym piśmiennictwie niewiele jest 
prac na temat rozwoju somatycznego i płciowego pa-
cjentów z wrodzonym przerostem nadnerczy (WPN). 
Dane z piśmiennictwa wskazują, że u tych chorych 
występuje obniżona płodność, a jej najczęstszą przy-
czyną jest TART (testicular adrenal rest tumor). Dane 
dotyczące częstości występowania TART i ovarian 
adrenal rest tumor (OART) są rozbieżne. Cel pracy. 
1. Ocena stanu somatycznego i rozwoju płciowego 
chorych leczonych z powodu WPN. 2. Ocena stężeń 
hormonów kory nadnerczy i hormonów płciowych  
w surowicy krwi u chorych z WPN. 3.Ocena częstości 
występowania guzów jąder typu TART u chłopców  

Key words
Testicular adrenal rest tumors, ovarian adrenal rest 
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Abstract

Introduction. In the available literature, there is little 
research on the somatic and sexual development of 
patients with congenital adrenal hyperplasia (CAH). 
Data from the published studies indicate that the-
se patients have reduced fertility the most common 
resulting from TART (testicular adrenal rest tumor). 
Data on the incidence of ovarian adrenal rest tumor 
(OART) are divergent. The aim of the study. 1. Eva-
luation of somatic and sexual development of pa-
tients treated for CAH. 2. Assessment of serum ad-
renal and sex hormones concentrations in patients 
with CAH. 3. Evaluation of testicular tumors of TART 
type incidence in males and OART in girls and wo-
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men with CAH. Material and Methods. The study 
involved 68 patients with CAH (12 men, 27 boys and 
13 women, 16 girls). Physical examination (sexual 
development, anthropometric measurements) and 
ultrasound scan of testes or ovaries were performed. 
Serum levels of hormones (ACTH, cortisol, 17-OHP, 
DHEA-S, LH, FSH, testosterone, estradiol) was eva-
luated. Results. Height in 11.1% of boys 50% of men 
was extremely low or low. Extremely low height was 
observed in 43.8% of the girls and in 30.8% of wo-
men. Obesity was found in 22.2% of boys and 18.8% 
girls, and among adults, in 50% of men and 53.8% 
of women. Precocious puberty occurred in 33.3% of 
boys, 25% of men, 43.7% of girls and 23% of women. 
The presence of TART were found in 46.2% of total 
number of patients, including 33.3% of boys, usually 
bilaterally. Mean ACTH plasma and 17-OHP serum 
levels were elevated in the morning (232.0±353.2 
pg/ml and 50.7±112.94 ng/ml, respectively) and in 
the evening (103.5±173.8 pg/ml and 6.95±6.3 ng/
ml, respectively). Mean serum cortisol was increased 
in the evening (13.3±10.0 µg/dl) and testosterone, 
estradiol, LH, FSH, and DHEA-S were normal. Conc-
lusions. 1. Half of the men and about 1/3 of women 
with CAH has low final height. Approximately half of 
the patients with CAH, both women and men are 
obese. 2. Sexual development in approximately 30% 
of patients with CAH is accelerated which is demon-
strated by precocious puberty. 3. Elevated morning 
levels of 17-OHP and ACTH as well as increased eve-
ning levels of ACTH and cortisol observed in patients 
with CAH may result from insufficient control of the 
treatment. 4. The presence of TART is detected in ap-
proximately 46% of patients with CAH, in approxima-
tely 33% of men, these changes occur in childhood 
and are usually bilateral. 5. The presence of OART 
type changes in the ovaries is rarely detected – in 
approximately 3% of women.
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i mężczyzn i OART u dziewcząt i kobiet z WPN.  
Materiał i metody. Badaniami objęto 68 osób z 
WPN (12 mężczyzn i 27 chłopców oraz 13 kobiet i 
16 dziewcząt). Przeprowadzono badanie fizykalne 
(ocena rozwoju płciowego, pomiary antropometrycz-
ne) i badanie USG jąder oraz jajników. Oceniono 
stężenie hormonów w surowicy krwi (ACTH, kortyzo-
l,17-OHP, DHEA-S, LH, FSH, testosteron, estradiol). 
Wyniki. Wzrost 11,1% chłopców był skrajnie niski, a 
50% mężczyzn niski. Skrajnie niski wzrost obserwo-
wano u 43,8% dziewcząt i u 30,8% kobiet. Otyłość 
stwierdzono u 22,2% chłopców i 18,8% dziewcząt, a 
w grupie dorosłych u 50% mężczyzn i 53,8% kobiet. 
Cechy pubertas precox występowały u 33,3% chłop-
ców i 25% mężczyzn oraz u 43,7% dziewcząt i 23% 
kobiet. Obecność TART stwierdzono łącznie u 46,2% 
pacjentów, w tym u 33,3% chłopców, najczęściej 
obustronnie. Śr. stęż. ACTH i 17-OHP w surowicy krwi 
były podwyższone i wynosiły rano 232,0 ± 353,2 pg/
ml i 50,7 ± 112,94 ng/ml odpowiednio, a wieczorem 
103,5 ± 173,8 pg/ml i 6,95 ± 6,3 ng/ml odpowiednio. 
Śr. stęż. kortyzolu we krwi były podwyższone wieczo-
rem (13,3 ± 10,0 µg/dl), a testosteronu, estradiolu, 
LH, FSH i DHEA-S nie odbiegały od normy. Wnioski. 
1. Połowa mężczyzn i około 1/3 kobiet chorujących 
na WPN wykazuje w wieku dorosłym niski wzrost 
ostateczny. U około połowy chorych z WPN, zarówno 
kobiet jak i mężczyzn, występuje otyłość. 2. Rozwój 
płciowy u ok. 30% chorych z WPN jest przyspieszony, 
na co wskazują obserwowane u tych chorych cechy 
przedwczesnego dojrzewania płciowego. 3. U cho-
rych z WPN obserwuje się we krwi w godzinach ran-
nych podwyższone stężenia 17-OHP i ACTH, a go-
dzinach wieczornych podwyższone stężenia ACTH i 
kortyzolu, co może wynikać z niewystarczającej kon-
troli leczenia. 4. Obecność TART wykrywa się u ok. 
46% chorych z wrodzonym przerostem nadnerczy, 
a u ok. 33% mężczyzn zmiany te pojawiają się już 
w dzieciństwie i najczęściej są obustronne. 5. Obec-
ność zmian w jajnikach o typie OART wykrywa się 
rzadko, bo u ok. 3% kobiet.
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Wstęp

Wrodzony przerost nadnerczy (WPN; CAH 
congenital adrenal hyperplasia), opisywany po 
raz pierwszy w roku 1865 przez de Crecchio [1], 
należy do najczęstszych defektów dziedziczo-
nych autosomalnie recesywnie u ludzi, wynika-
jących z deficytu jednego z pięciu enzymów od-

grywających rolę w procesie biosyntezy kortyzolu 
z cholesterolu. Najczęstszym zaburzeniem stero-
idogenezy nadnerczowej jest niedobór 21-hydrok-
sylazy, stwierdzany u 95% pacjentów z wrodzo-
nym przerostem nadnerczy. Drugą co do częstości 
formą WPN jest niedobór 11β-hydroksylazy. Po-
zostałe defekty enzymatyczne mogą dotyczyć 
17α-hydroksylazy i 17,20-liazy, dehydrogenazy 
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3β-hydroksysteroidowej oraz białka StAR [2–4]. 
Najczęstsze formy WPN: niedobór 21-hydroksyla-
zy i 11β-hydroksylazy są spowodowane mutacjami 
w genach CYP21 i CYP11, których ekspresja jest 
stwierdzana wyłącznie w nadnerczach. Trzy pozo-
stałe postacie, stanowiące razem ok. 5% wszystkich 
przypadków WPN, są wynikiem defektu genów 
CYP17A1, dehydrogenazy 3β-hydroksysteroidowej 
(HSD3B2) i białka StAR obecnych zarówno w nad-
nerczach, jak i gonadach. To powoduje, że poza 
hamowaniem biosyntezy kortyzolu zmniejsza się 
również wytwarzanie testosteronu, prowadząc do 
zaburzeń maskulinizacji u płodów męskich [5–7].

Z uwagi na różny stopień deficytu enzymu nie-
dobór 21-hydroksylazy występuje w kilku posta-
ciach. Są to: 1) postać klasyczna: z zespołem utra-
ty soli (SW, salt wasting form) charakteryzująca się 
całkowitym brakiem aktywności 21-hydroksylazy 
(ok. 75% przypadków postaci klasycznej WPN) lub 
bez utraty soli, tzw. prosta wirylizacja (SV, simple 
virilising form), gdy aktywność 21-hydroksylazy 
wynosi około 2%, oraz 2) postać nieklasyczna (NC, 
non- classic form): późno ujawniająca się (late on-
set form), gdy aktywność 21-hydroksylazy wynosi 
10–70% oraz utajona (cryptic form) – bez objawów 
klinicznych, rozpoznawana jedynie na podstawie 
badań biochemicznych i genetycznych [6–10].

Chorzy z WPN są zagrożeni niskim wzrostem 
ostatecznym, osteoporozą i osteopenią, wynikają-
cymi z przewlekłego stosowania substytucji gli-
kokortykosteroidami. Mają tendencję do otyłości, 
obniżoną wrażliwość na insulinę, hiperleptyne-
mię i nadciśnienie tętnicze, co niekorzystnie wpły-
wa na układ sercowo-naczyniowy. Stwierdza się 
u nich częstsze występowanie guzów nadnerczy 
typu incidentaloma oraz hipertrofię, hiperplazję 
i rozrost gruczolakowaty nadnerczy, spowodowa-
ny nadmiarem ACTH [5,8,9,11–14]. 

Poważnym problemem u chorych z WPN jest 
obniżona płodność [7,9,15–23]. 

U mężczyzn WPN jest dobrze poznaną przy-
czyną azoospermii i niepłodności. Przyczyną 
niepłodności u większości z nich jest przerost 
heterotropowych ognisk tkanki nadnerczowej 
w jądrach (testicular rest tumor= TART), powodu-
jący pierwotne uszkodzenie jąder [4,5,9,11,13,16–
19,21,24–27]. Inną przyczyną dysfunkcji gona-
dalnej u mężczyzn z WPN może być supresja osi 
podwzgórzowo- przysadkowo- gonadalnej z powo-
du wzrostu stężenia androgenów nadnerczowych 
we krwi [9,11,19,21,27–29]. Rzadsze opisywane 
przyczyny niepłodności u mężczyzn z WPN to 
nadmiar estrogenów powodujących zanik kana-

lików nasieniotwórczych, szkliwienie kanalików 
i zanik komórek śródmiąższowych jądra lub hamu-
jących sekrecję GnRH [60]. Były także opisywane 
przypadki niewystępowania komórek rozrodczych 
(germinal cell aplasia, „Sertolli cell only”) [30].

Częstość występowania TART u mężczyzn 
z WPN według różnych autorów waha się pomię-
dzy 0 a 94% i zależy w głównej mierze od odpo-
wiedniej selekcji pacjentów pod względem wieku, 
kontroli hormonalnej oraz metody obrazowania 
służącej do wykrywania zmian [25,31–33]. Czę-
stość występowania TART u pacjentów z WPN 
wzrasta wraz z wiekiem, a rozpowszechnienie 
TART u dzieci ocenia się na 24–29% [25, 34]. 
Zmiany te najczęściej rozwijają się u mężczyzn 
z niedoborem 21-hydroksylazy, ale mogą wystąpić 
także w rzadszych formach wrodzonego przerostu 
nadnerczy, w tym w niedoborze 11β-hydroksylazy. 
TART jest częściej wykrywalny u pacjentów z cięż-
ką mutacją CYP21A2 i w tych przypadkach może 
pojawić się już we wczesnym dzieciństwie [35]. 
Natomiast u pacjentów z nieklasyczną postacią 
choroby występuje niezwykle rzadko [9]. 

U kobiet przyczyną obniżonej płodności może 
być m.in. hiperandrogenemia, hiperprogesterone-
mia, hiperinsulinizm z otyłością, oligomenorrhea, 
PCOS, nieprawidłowa budowa pochwy i obniżo-
na aktywność seksualna. W wyniku stosowania 
dużych dawek glikokortykosteroidów może do-
chodzić do endogennego hipoandrogenizmu 
[5,7,12,13,19,22,25,29,36,37]. Innym niekorzyst-
nym czynnikiem wpływającym na płodność u ko-
biet z WPN może być obecność ovarian adrenal 
rest tumors [13,36]. Występowanie ovarian adrenal 
rest tumor (OART) u kobiet z WPN jest niezwykle 
rzadkie [13,36,38,39]. Zdecydowanie częściej spo-
tyka się publikacje dotyczące wpływu TART na 
tkankę jądra, natomiast danych na temat wpływu 
OART na jajnik brakuje. Opisano dotąd tylko kil-
ka przypadków pacjentek z WPN i towarzyszącym 
OART [25,38].

W dostępnym piśmiennictwie można znaleźć 
tylko nieliczne prace oceniające wpływ leczenia 
na rozwój somatyczny i płciowy pacjentów pod-
danych substytucyjnej terapii glikokortykostero-
idami z powodu wrodzonego przerostu nadnerczy 
[5,7,9,40]. Niewiele jest też badań dotyczących 
rozwoju płciowego u tych pacjentów [41] oraz ba-
dań oceniających stężenia hormonów płciowych 
i gonadotropin (LH i FSH) we krwi u dzieci z WPN 
[42–44].
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Cel pracy

1. Ocena stanu somatycznego, rozwoju płcio-
wego oraz hormonów kory nadnerczy i hormonów 
płciowych w surowicy krwi u chorych leczonych 
z powodu wrodzonego przerostu nadnerczy.

2. Ocena częstości występowania guzów jąder 
typu adrenal rest tumor (TART) u chłopców i męż-
czyzn oraz ovarian adrenal rest tumor u dziewcząt 
i kobiet z wrodzonym przerostem nadnerczy.

Pacjenci i metody

Badaniami objęto grupę 68 osób, w tym 39 osób 
płci męskiej (12 mężczyzn i 27 chłopców) oraz 29 
osób płci żeńskiej (13 kobiet i 16 dziewcząt) z roz-
poznaną po urodzeniu postacią klasyczną wrodzo-
nego przerostu nadnerczy, będących pacjentami 
Katedry i Kliniki Pediatrii w Zabrzu i Kliniki En-
dokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Katowi-
cach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Kato-
wicach oraz Kliniki Endokrynologii i Diabetologii 
Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu.

Analizie retrospektywnej poddano szpitalną 
dokumentację medyczną oraz karty ambulato-
ryjne. Skonstruowano formularz badania, w któ-
rym ujęto dane pacjenta: wiek, płeć, wykształce-
nie, posiadane biologiczne potomstwo, obecność 
w rodzinie WPN, rozpoznanie postaci choroby 
podstawowej, aktualne leczenie oraz obecność 
chorób towarzyszących. Przeprowadzono badanie 
fizykalne, w którym uwzględniono pomiary antro-
pometryczne (masa ciała, wzrost, BMI, BMI-SDS, 
powierzchnia ciała) oraz istotne odchylenia w ba-
daniu przedmiotowym, ocenę rozwoju wtórnych 
cech płciowych według skali Tannera. U dziewcząt 
przyjęto zakres prawidłowego wieku dla wystąpie-
nia menarche: 10–15 r.ż. U osób płci męskiej prze-
prowadzono badanie palpacyjne jąder oraz ocenio-
no ich objętość przy użyciu orchidometru Pradera. 

U wszystkich badanych wykonano oznaczenie 
w surowicy krwi stężenia kortyzolu, ACTH, 17-
OHP, DHEA-S, LH, FSH, testosteronu oraz estra-
diolu u kobiet metodą ECLIA (firma ROCHE). 

Do badań nie dobierano grupy kontrolnej zdro-
wych dzieci, ponieważ zakresy norm biologicz-
nych rozwoju somatycznego i rozwoju płciowego 
są powszechnie znane i ustalone na podstawie 
obowiązujących w populacji polskiej siatek cen-
tylowych oraz za pomocą skali Tannera, zatem 
wyniki pomiarów masy ciała, wzrostu, BMI i stop-

nia rozwoju płciowego badanych pacjentów od-
noszono do tych norm. Z kolei wyniki badań 
hormonalnych porównywano do powszechnie 
obowiązujących zakresów referencyjnych norm 
dla poszczególnych hormonów, uwzględniając 
płeć i wiek badanych. 

U wszystkich badanych wykonano badanie ul-
trasonograficzne. W grupie chłopców i mężczyzn 
przeprowadzono badanie USG jąder, a w grupie 
dziewcząt i kobiet badanie USG miednicy małej 
z uwzględnieniem oceny jajników. 

Na wykonanie powyższych badań uzyskano 
zgodę Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersy-
tetu Medycznego w Katowicach (Uchwała Nr 
KNW/0022/KB1/1/1/11 z dnia 18.01.2011 r.).

Analiza statystyczna
Uzyskane informacje zebrano w formie tabe-

larycznej i poddano analizie statystycznej. Bazę 
danych przygotowano w arkuszu kalkulacyjnym 
Excel firmy Microsoft, a następnie opracowano 
przy pomocy programu MedCalc ver.12.4.0.0. 

W obliczeniach statystycznych przyjęto poziom 
istotności α = 0,05. W ocenie zgodności posłużono 
się testem D’Agostino-Pearsona oraz histogramami 
zmiennych z naniesioną krzywą Gaussa. Homoge-
niczność wariancji sprawdzono testem Levene’a. 
Dla oceny istotności statystycznej wykorzysta-
no testy nieparametryczne U Manna-Whitneya, 
ANOVA Rang Kruskala-Wallisa. Stosowano rów-
nież testy dla porównań wielokrotnych i obliczo-
no współczynniki korelacji Rang Spearmana. Dla 
zmiennych skategoryzowanych wykonano analizę 
tabel wielodzielnych, obliczono Chi–kwadrat Pear-
sona i współczynniki korelacji Tau c Kendala.

Wyniki

Charakterystyka badanych
Średni wiek badanych wynosił 15,0 ± 6,4 lat 

(zakres wieku: 4–30 lat). Celem dokładnej anali-
zy danych, uwzględniającej wiek i płeć, pacjentów 
podzielono na cztery grupy: chłopców, mężczyzn, 
dziewcząt i kobiet. W grupie chłopców średni wiek 
wynosił 13,1 ± 3,1 lat, w grupie mężczyzn 25,3 ± 
3,9 lat, natomiast w grupie dziewcząt 11,4 ± 3,6 lat, 
w grupie kobiet 21,6 ± 3,1 lat. Najliczniejsza była gru-
pa chłopców (39,7% badanych), następnie dziewcząt 
(23,5%), kobiet (19,1%) i mężczyzn (17,6%). 

Średnie wartości pomiarów antropometrycz-
nych w poszczególnych grupach przedstawia ta-
bela I. 



23Endokrynol. Ped. 2015.14.2.51.19-36Katarzyna Ziora, Elżbieta Borawska-Dziadek, Joanna Oświęcimska, 
Dariusz Kajdaniuk, Beata Wikiera, Jolanta Bieniasz, Anna 

Noczyńska, Anna Cieślicka, Janusz Bursa, Magdalena Serafin, 
Ewa Kluczewska, Barbara Kalina-Faska, Ewa Małecka-Tendera

Wykazano, że wzrost 11,1% chłopców był skraj-
nie niski (< 3 centyla) oraz że 50% mężczyzn także 
cechował niski wzrost. Dwóch mężczyzn (16,6% 
badanych) miało skrajnie niski wzrost (< 3 cen-
tyla), a czterech (33,3% badanych) miało wzrost 
odpowiadający 3–10 centylowi. Skrajnie niski 
wzrost (< 3 centyla) obserwowano także u 43,8% 
dziewcząt i u 30,8% kobiet. Ponadto u czterech do-
rosłych pacjentek z WPN (30,8% badanych) wzrost 
był niski (3–10 centyl). 

Otyłość (BMI-SDS > 2) stwierdzono u 22,2% 
chłopców i 18,8% dziewcząt, a w grupie dorosłych 
u 50% mężczyzn i 53,8% kobiet. 

Większość pacjentów stanowili chorzy z niedo-
borem 21-hydroksylazy. W ocenianej grupie 72,1% 
osób chorowało na klasyczną postać WPN z utratą 
soli (WPN-SW), 25% stanowili pacjenci z postacią 
klasyczną bez utraty soli (WPN-SV). U jednej pa-
cjentki (1,5% wszystkich badanych) obraz klinicz-

ny pozwolił rozpoznać postać nieklasyczną (WPN-
-NC), a jedna pacjentka (1,5% chorych) cierpiała 
z powodu niedoboru 17-α hydroksylazy (WPN-
17α) (tab. II).

U dziesięciu pacjentów (14,7% wszystkich 
badanych), w tym u pięciu chłopców, dwóch 
dziewcząt i trzech kobiet, zanotowano rodzinne 
występowanie WPN. Dwóch dorosłych mężczyzn 
spośród wszystkich 12 badanych (2,9% chorych) 
posiadało biologiczne potomstwo. Dzieci tych pa-
cjentów urodziły się zdrowe. 

W grupie kobiet żadna nie posiadała potomstwa 
i do momentu badania żadna z nich nie zaszła 
jeszcze w ciążę. Jedna z badanych skarżyła się, że 
od trzech lat stara się o dziecko, ale ma trudności 
z zajściem w ciążę.

Łącznie u 61,8% pacjentów stwierdzono odchy-
lenia w badaniu przedmiotowym przeprowadzo-
nym zgodnie ze skonstruowanym formularzem. 

Tabela I. Średnie wartości pomiarów antropometrycznych u badanych 
Table. I. Mean values of antropometric parameters in examined subjects 

Grupy
badanych

z WPN

Masa ciała [kg]
(zakres)

Wzrost [cm]
(zakres)

BMI [kg/m2]
(zakres)

BMI- SDS (za-
kres)

Powierzchnia 
ciała 

(zakres)

chłopcy 49,3 ± 13,9
(14,0- 68,0)

154 ± 18
(96- 175)

20,17 ± 3,2
(13,4- 26,3)

0,72 ± 1,84
(-2,5-4,9)

1,46 ± 0,29
(0,61-1,75)

mężczyźni 73,1 ± 13,8
(52,0- 91,4)

172 ± 9
(149- 183)

24,61 ± 3,7
(17,8- 28,8)

1,66 ± 1,99
(-2,0- 3,9)

1,84 ± 0,18
(1,55-2,05)

dziewczęta 40,6 ± 17,1
(12,5- 78,0)

138 ± 18
(87- 154)

20,39 ± 5,2
(16,2- 33,0)

1,53 ± 2,31
(-1,38-7,1)

1,26 ± 0,33
(0,55-1,8)

kobiety 64,2 ± 16,3
(44,9- 87,0)

158 ± 9
(142- 170)

25,70 ± 6,1
(17,8- 35,4)

2,8 ± 3,47
(-1,68-8,34)

1,57 ± 0,21
(1,4-2,0)

Tabela II. Rozkład postaci klinicznych WPN w poszczególnych grupach 
Table II. Distribution of clinical types of CAH in subgroups

Grupy
badanych z WPN

WPN-SW
liczebność (odsetek)

WPN-SV
liczebność (odsetek)

WPN-NC
liczebność (odsetek)

WPN-17α
liczebność (odsetek)

chłopcy 21 6 0 0

mężczyźni 11 1 0 0

dziewczęta 8 8 0 0

kobiety 9 2 1 1

OGÓŁEM 49
(72,1%)

17
(25,0%)

1
(1,5%)

1
(1,5%)

WPN-SW: postać klasyczna WPN z zespołem utraty soli; WPN-SV: postać klasyczna WPN bez utraty soli; WPN-NC: postać nieklasyczna 
WPN; WPN – 17α – WPN z niedoborem 17-α hydroksylazy.
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U pięciu chorych (7,4%) stwierdzono zaburzone 
proporcje ciała (wydłużenie tułowia w stosunku 
do długości kończyn). Spośród innych odchyleń 
w badaniu fizykalnym najczęściej, bo u 26,5% ba-
danych (18 osób), obserwowano zmiany trądziko-
we i łojotokowe. U 16 pacjentów (23,5%) stwier-
dzono nadmiernie rozwiniętą tkankę mięśniową, 
u 15 pacjentów (22,1%) cisawe zabarwienie po-
włok skórnych i/lub przebarwienia skórne, u sze-
ściu badanych kobiet (8,8%) nadmierne owłosie-
nie o typie hirsutyzmu. 

Częstość występowania odchyleń w badaniu 
przedmiotowym w grupie badanych osób z po-
działem na płeć żeńską i męską przedstawiają ry-
ciny 1 i 2. 

Badanie palpacyjne jąder wykazało zmiany (po-
większenie, twardość, bolesność) u trzech (7,7%) 
dorosłych chorych z WPN.

Na podstawie danych z wywiadu i dokumen-
tacji medycznej zanotowano, że ogółem u 32,4% 

badanych występowały w przeszłości lub aktu-
alnie objawy przedwczesnego dojrzewania płcio-
wego (pubertas praecox).  W grupie chłopców ce-
chy te obserwowano u 33,3%, a wśród mężczyzn 
u 25% badanych. Natomiast u dziewcząt objawy 
pubertas praecox występowały u 43,7%, a wśród 
kobiet u 23% badanych. Wśród dziesięciu osób 
płci żeńskiej przeważało rozpoznanie WPN-SV (8 
chorych). Pozostałe dwie chorowały na WPN-SW. 
U osób płci męskiej rozkład pacjentów z objawa-
mi przedwczesnego dojrzewania płciowego w za-
leżności od postaci klinicznej kształtował się na-
stępująco: siedmiu chorych z WPN-SW i sześciu 
z WPN-SV. Czterech pacjentów płci męskiej wy-
kazało przedwczesne dojrzewanie płciowe Gn-RH 
zależne (trzech z WPN-SV i jeden z WPN-SW).

Wiek pierwszej miesiączki u badanych pa-
cjentek wynosił średnio 13,8 lat. Wśród badanych 
dziewcząt z WPN pięć z nich miesiączkowało, na-
tomiast w grupie 13 dorosłych kobiet miesiączki 

Ryc. 1. Częstość stwierdzonych odchyleń w badaniu przedmiotowym u płci żeńskiej 
Fig. 1. Frequency of abnormalities in physical examination in females

Ryc. 2. Częstość stwierdzonych odchyleń w badaniu przedmiotowym u płci męskiej 
Fig. 2. Frequency of abnormalities in physical examination in males
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występowały tylko u sześciu pacjentek, co stano-
wiło 46,2% badanych w tej grupie. Ogółem u mie-
siączkujących pacjentek u 66% krwawienia były 
skąpe i nieregularne. 

U pięciu pacjentek (w wieku 19–23 lat) przy 
prawidłowym rozwoju owłosienia płciowego 
stwierdzono nieadekwatny do wieku, zbyt sła-
by rozwój piersi, oceniany według skali Tannera. 
Wśród tych chorych cztery nie miesiączkowały. 
U trzech chorych płci męskiej, w tym u dwóch 
mężczyzn (w wieku 19 i 30 lat) oraz u jednego 
chłopca (w wieku 15 lat), obserwowano opóźnie-
nie dojrzewania płciowego.

W badaniu USG jąder wykazano, że objętość ją-
der u mężczyzn była prawidłowa dla wieku (12–30 
ml). Średnia objętość jądra prawego wynosiła 30,5  
28,0 ml, a lewego 23,5 ± 13,3 ml. W grupie chłop-
ców średnia objętość jądra prawego wynosiła 8,43 
±7,6 ml, a lewego 8,44 ± 7,8 ml.

Obecność zmian guzowatych w jądrach o ty-
pie TART obserwowano łącznie u 18 pacjentów 
(46,2% wszystkich badanych), w tym u 9 chłop-
ców (33,3% w tej grupie wiekowej). Najmłodsi pa-
cjenci z opisywaną zmianą mieli 13 lat. Poza jed-
nym przypadkiem wszystkie pozostałe guzy TART 
występowały w jądrach obustronnie. 

U 46,2% chorych stwierdzano inne zmiany 
w badaniu USG jąder. Były to: torbiele u 8 pacjen-
tów (20,5%), w tym u 5 chłopców i 3 dorosłych, 
żylaki powrózka nasiennego u 6 chorych (15,4%), 
w tym u 5 chłopców i u jednego dorosłego pacjen-
ta. Zwapnienia w jądrach wykryto u czterech męż-
czyzn, co stanowiło 10,4% wszystkich badanych. 

Wśród badanych pacjentów najwięcej z nich 
miało wykrytą jedną zmianę w jądrach (33,3%) 
i najczęściej był to guz typu TART. Z dwoma zmia-
nami było 23,1% chorych. Jeden dorosły pacjent 
(2,6%) wykazywał wszystkie opisywane patologie 
w jądrach. 

Guz jajnika o typie ovarian adrenal rest tumor 
(OART) stwierdzono tylko u jednej dziewczynki 
z WPN-SW (3,4% badanych dziewcząt i kobiet), co 
udokumentowano badaniami dodatkowymi (USG 
gonad, laparoskopia, badanie histopatologiczne).

Wyniki średnich stężeń badanych hormonów 
w surowicy krwi podano w tabeli III. 

Średnie stężenia ACTH w surowicy krwi 
w godzinach rannych (6:00–8:00) wynosiły 232,0 
± 353,2 pg/ml, a wieczorem (23:00–24:00) 103,5 
± 173,8 pg/ml i we wszystkich grupach były pod-
wyższone w stosunku do normy. Średnie stężenia 
kortyzolu w surowicy krwi w godzinach rannych 
wynosiły 8,39 ± 9,0 µg/dl i mieściły się w normie, 

a wieczorem były podwyższone (13,3 ± 10,0 µg/dl). 
Średnie stężenia 17-OHP w surowicy krwi także 
były podwyższone (50,7 ± 112,94 ng/ml). Nato-
miast średnie stężenia DHEAS w surowicy krwi 
były prawidłowe i wynosiły u chłopców 115,5 ± 
118,1 µg/dl, u mężczyzn 97,9 ± 73,1 µg/dl, u dziew-
cząt 80,3 ± 97,7 µg/dl, a u kobiet 75,9 ± 89,5 µg/dl 
(tab. III). 

Średnie stężenia LH w surowicy krwi nie od-
biegały od normy we wszystkich badanych gru-
pach i wynosiły u chłopców 4,08 ± 4,8 mUI/ml, 
u mężczyzn 4,01 ± 2,7 mUI/ml, u dziewcząt 2,8 ± 
3,4 mUI/ml, a u kobiet 4,6 ± 7,0 mUI/ml. Podobnie 
było ze średnim stężeniem FSH, które wynosiło 
w surowicy krwi u chłopców 4,16 ± 5,2 mUI/ml, 
u mężczyzn 4,87 ± 2,3 mUI/ml, u dziewcząt 3,9 ± 
2,4 mUI/ml, a u kobiet 8,7 ± 14,5 mUI/ml (tab. III). 

Średnie stężenia testosteronu w surowicy krwi 
także były prawidłowe i w grupie chłopców wy-
nosiły 172,46 ± 141,7 ng/dl, u mężczyzn 405,2 ± 
119,2 ng/dl, zaś w grupie dziewcząt 48,5 ± 46,6 ng/
dl, a u kobiet 72,5 ± 88,0 ng/dl (tab. III). Jednakże 
u 10 pacjentek (w wieku 9–27 lat) stężenia testo-
steronu były podwyższone, większość z nich nie 
miesiączkowała. 

Średnie stężenia estradiolu u dziewcząt wyno-
siły 55,54 ± 46,5 pg/ml, a u kobiet 69,37 ± 111,3 pg/
ml i były w normie (tab. III).

Analiza postępowania terapeutycznego u bada-
nych chorych wykazała, że pacjenci byli leczeni 
hydrokortyzonem, deksametazonem, prednizo-
nem, a chorzy z WPN-SW dodatkowo fludrokor-
tyzonem. Większość pacjentów (62 chorych, tj. 
91,2% wszystkich badanych) była leczona hydro-
kortyzonem w średniej dawce 13,83 ± 4,3 mg/m2. 
Podaży fludrokortyzonu wymagała większość pa-
cjentów z WPN-SW, a średnie dawki tego leku wy-
nosiły 0,086 ± 0,17 mg/dobę. Deksametazon przyj-
mowało 15 chorych w średniej dawce 0,42 ± 0,23 
mg/dobę. Czterech dorosłych pacjentów otrzymy-
wało prednizon w średniej dawce 8,0 mg/dobę. 
Rodzaj stosowanego leczenia oraz średnie dawki 
leków przedstawia tabela IV.

Omówienie

Protokół niniejszego badania zakładał przeba-
danie chorych z WPN leczonych w trzech ośrod-
kach klinicznych, bez względu na postać choroby. 
Dopiero szczegółowa analiza badanej grupy po-
zwoliła wykazać, jaki był rozkład poszczególnych 
postaci WPN. Z badań nie zostały wyłączone dwie 
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Tabela III. Średnie stężenia hormonów w surowicy krwi u badanych chorych z wrodzonym przerostem nadnerczy 
Table III. Mean concentrations of hormones in subjects with congenital adrenal hyperplasia

Grupy
badanych

z WPN
chłopcy mężczyźni dziewczynki kobiety wartość średnia 

całej grupy

ACTH rano
(n: 7,2- 63,3 pg/ml)

326,9 ± 441,5
(2,0- 1477,0)

250,4 ± 311,8
(4,86- 1090)

162,1 ± 285,2
(2,3- 929,8)

101,2 ± 196,7
(0,5- 620,2)

232,02 ± 353,2
(0,5- 1477,0)

ACTH wieczór
(n: 5,0-37,0 pg/ml)

156,7 ± 204,5
(4,9- 631,0)

25,3 ± 22,4
(9,4 - 41,2)

19,9 ± 0
(19,9)

5,88 ± 0,8
(4,9- 6,2)

103,4 ± 173,8
(4,9- 631,0)

Kortyzol rano
(n: 6,2-19,4 µg/dl)

5,1 ± 6,2
(0,15- 30,5)

15,2 ± 8,7
(2,3- 28,4)

4,9 ± 3,0
(0,28- 10,2)

14,2 ± 13,5
(0,1- 42,7)

8,39 ± 9,0
(0,1- 42,7)

Kortyzol wieczór
(n: 2,3-11,9 µg/dl)

14,0 ± 10,1
(1,47- 35,1)

21,0 ± 13,3
(11,6- 30,5)

16,6 ± 0,03
(16,62- 16,67)

3,0 ± 3,4
(0,1- 6,8)

13,3 ± 10,0
(0,1- 35,1)

17-OHP
(n: 0,5-2,4 ng/ml)

37,9 ± 40,6
(0,09- 134,0)

81,7 ± 115,4
(1,46- 366,0)

72,2 ± 195,6
(0,16- 722,0)

15,5 ± 18,9
(0,77- 57,5)

50,7 ± 112,9
(0,09- 772,0)

FSH
(n K: 1,7-13,4 mlU/ml,
n M: 2,0-9,2 mlU/ml)

4,1 ± 5,1
(0,19- 25,7)

4,8 ± 2,3
(1,6- 9,2)

3,9 ± 2,3
(0,4- 7,9)

8,6 ± 14,4
(0,1- 52,0)

5,0 ± 7,3
(0,1- 52,0)

LH
(n K: 2,4-12,6 mlU/ml,
n M: 1,5-9,0 mlU/ml)

4,08 ± 4,8
(0,01- 17,0)

4,01 ± 2,6
(1,4- 8,7)

2,7 ± 3,4
(0,1- 9,7)

4,6 ± 7,0
(0,1- 26,3)

3,8 ± 4,7
(0,01- 26,3)

Testosteron
(n K: 6,0- 86,0 ng/dl,
n M: 270-1100 ng/dl)

172,46 ± 141,7
(2,55- 382,4)

405,2 ± 119,2
(233,6- 579,0)

48,5 ± 46,6
(2,5- 115,0)

72,5 ± 88,0
(2,56- 289,8)

127,0 ± 169,8
(0,2- 579,0)

Estradiol
(n: 12,5-166,0 pg/ml) - - 55,5 ± 46,4

(15,7- 164,0)
69,3 ± 111,3
(5,0- 391,0)

61,6 ± 80,3
(5,0- 391,0)

DHEA-S
(n: 65,1-386 µg/dl)

115,4 ± 118,1
(4,4- 440,0)

97,8 ± 73,1
(50,4- 271,3)

80,3 ± 97,6
(0,1- 356,0)

75,9 ± 89,5
(15,0- 275,1)

94,8 ± 99,7
(0,1- 440,0)

kobiety z innymi postaciami WPN (formą niekla-
syczną niedoboru 21-hydroksylazy i niedoborem 
17-α hydroksylazy). Co prawda można było wyklu-
czyć z badań pacjentkę, u której ostatecznie posta-
wiono rozpoznanie nieklasycznej formy niedoboru 
21-hydroksylazy, lecz chora ta była w okresie dzie-
ciństwa leczona tak samo jak pacjenci z WPN-SV, 
a diagnozę WPN-NC postawiono dopiero w wieku 
dorosłym na podstawie obrazu klinicznego i prze-
biegu choroby. 

Wyraźna rozbieżność pomiędzy dużą częstością 
występowania postaci nieklasycznej WPN w popu-
lacji ogólnej a małą liczbą pacjentów z tą postacią 
choroby w ocenianej przez nas grupie była zapew-
ne spowodowana rzadkim rozpoznawaniem tej 
choroby we wczesnym wieku dziecięcym, co wy-
nika z łagodniejszego przebiegu tej formy WPN. 

W piśmiennictwie można znaleźć opisy przy-
padków rodzinnego występowania wrodzonego 

przerostu nadnerczy u rodzeństwa [5]. W badaniu 
przeprowadzonym przez Stikkelbroecka i wsp. [45] 
w grupie 17 pacjentów płci męskiej chorujących 
na WPN z powodu niedoboru 21-hydroksylazy 
były dwie pary rodzeństwa. Podobnie było w ba-
daniu Mouritsen i wsp. [35] przeprowadzonym 
w grupie 49 mężczyzn z WPN. Inni autorzy [46] 
opisali przypadek występowania WPN z powodu 
niedoboru 11-β hydroksylazy u dwóch braci i sio-
stry. W naszym badaniu u prawie 15% osób, bo aż 
u dziesięciu pacjentów, w tym u pięciu chłopców, 
dwóch dziewcząt i trzech kobiet, zanotowano ro-
dzinne występowanie wrodzonego przerostu nad-
nerczy. 

Chorzy z WPN leczeni substytucyjnie, ale nie-
adekwatnie do zapotrzebowania rosną początkowo 
szybko, lecz wskutek przedwczesnego zarastania 
chrząstek nasadowych indukowanych przez hor-
mony płciowe ich wzrost ostateczny jest obniżony 
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w stosunku do potencjału genetycznego. Obserwu-
je się też u nich często nieprawidłowe proporcje 
ciała (relatywnie długi tułów w stosunku do długo-
ści kończyn). Stosowanie zbyt dużych dawek gli-
kokortykosteroidów może opóźniać wzrost także 
wskutek hamowania wydzielania hormonu wzro-
stu [5,3,7,8].

Według niektórych autorów wzrost ostatecz-
ny chorych z klasyczną postacią WPN jest często 
niższy o około 2–3 odchylenia standardowe (SD) 
w porównaniu do osób zdrowych, natomiast w po-
staci nieklasycznej jest prawidłowy, zbliżony do 
wzrostu innych członków rodziny [2,5].

Badanie Cabrera i wsp. [40] prowadzone w gru-
pie 30 mężczyzn (wiek 17–43 lat) z niedoborem 
21-hydroksylazy wykazało, że wszyscy badani 
przez nich chorzy mieli niższy wzrost ostateczny 
niż przewidywany na podstawie wstępnych sza-
cunków. Nie było istotnych różnic we wzroście 
pomiędzy pacjentami z formą WPN z utratą soli 
(WPN-SW) a prostą wirylizacją (WPN-SV). Nie 
stwierdzono także korelacji pomiędzy wzrostem 
końcowym a kontrolą hormonalną i wiekiem kost-
nym u tych pacjentów. 

Nasze badanie potwierdza doniesienia innych 
autorów. Wzrost ostateczny dorosłych pacjentów 
wskazał na znaczny odsetek niskich osób. Połowę 
dorosłych mężczyzn z WPN cechował niski wzrost, 
zaś u ok. 19% chłopców wzrost był skrajnie niski. 

Skrajnie niski wzrost zaobserwowano także u 44% 
dziewcząt i 30% kobiet. Wśród pacjentów z niskim 
wzrostem zdecydowanie dominowała postać z ze-
społem utraty soli. 

Według niektórych autorów utrzymanie pra-
widłowego wzrostu jest uzależnione przede 
wszystkim od prawidłowego leczenia, zwłaszcza 
w dwóch okresach życia, kiedy szybkość wzrasta-
nia jest największa, tj. u niemowląt w pierwszych 
6 miesiącach życia oraz w okresie dojrzewania 
[7,9,41]. Sugeruje się, że w okresie dojrzewania ro-
śnie wrażliwość receptorów na glikokortykostero-
idy, co może prowadzić do nasilenia zahamowania 
wzrostu [17].

Autorzy podkreślają, że przekraczanie dawki 
20 mg/m2/dobę u noworodków i 15–17 mg/m2/dobę 
u dorastających dzieci skutkuje zwolnieniem szyb-
kości wzrastania i niższym wzrostem ostatecznym 
w wieku dorosłym, niezależnie od płci [9,41].

Według Małeckiej-Tendery i wsp. [47] chorzy 
z klasyczną formą WPN stosując konwencjonal-
ną terapię mają szansę osiągnąć wzrost końcowy 
porównywalny z prognozowanym. Gorsze efekty 
obserwuje się u chorych stosujących prednizon 
zamiast hydrokortyzonu. Według tych autorów 
w okresie gwałtownego wzrostu proponowana 
dawka HCT nie powinna przekraczać 20 mg/m2/
dobę. Koreluje to z badaniami przeprowadzonymi 
przez Bonfiga i wsp. [41]. Autorzy ci wykazali, że 

HYDROKORTYZON FLUDROKORTYZON DEKSAMETAZON PREDNIZON

GRUPY BADA-
NYCH Z WPN

LICZBA 
LECZO-
NYCH

ŚREDNIA 
DAWKA  

(mg/m2pc)

LICZBA 
LECZO-
NYCH

ŚREDNIA 
DAWKA  

(mg/dobę)

LICZBA 
LECZO-
NYCH

ŚREDNIA 
DAWKA  

(mg/dobę)

LICZBA 
LECZO-
NYCH

ŚREDNIA 
DAWKA 

(mg/dobę)

CHŁOPCY 26 15,53±4,5
(8,2-25,0) 19 0,06±0,03

(0,025-0,125) 4 0,40±0,4
(0,125-1,0) 0 0

MĘŻCZYŹNI 11 13,05±3,0
(9,5-19,3) 11 0,05±0,02

(0,025-0,1) 4 0,43±0,12
(0,25-0,5) 2 8,0±0,0

(8,0)

DZIEWCZYNKI 16 11,65±3,8
(5,5-20,0) 9 0,19±0,39

(0,025-1,25) 3 0,37±0,33
(0,125-0,75) 0 0

KOBIETY 9 13,69±4,6
(7,5-21,0) 7 0,06±0,01

(0,05-0,075) 4 0,43±0,12
(0,25-0,5) 2 8,0±0,0

(8,0)

WARTOŚĆ 
ŚREDNIA CA-
ŁEJ GRUPY

62 13,82±4,3
(5,5-25,0) 46 0,08±0,17

(0,025-1,25) 15 0,41±0,2
(0,125-1,0) 4 8,0±

(0,8)

ODSETEK 91,17% 46,6% 22,05% 5,88%

Tabela IV. Leki przyjmowane przez pacjentów w badanych grupach
Table IV. Medication used in patients from examined groups 
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stosowanie rekomendowanych konwencjonalnych 
dawek HCT (20–25 mg/m2/dobę) przyczynia się do 
zwolnienia tempa wzrastania w okresie pokwita-
nia u pacjentów z WPN niezależnie od płci, w wy-
niku czego wzrost ostateczny pozostaje na niższym 
poziomie. Autorzy ci postulują także, że można 
poprawić efekt wzrostowy redukując dawkę HCT 
w okresie dojrzewania do 17 mg/m2/dobę.

Większość ocenianych przez nas pacjentów 
obu płci była leczona hydrokortyzonem w śred-
niej dawce ok. 13–14 mg/m2/dobę. W grupie chłop-
ców średnie dawki HCT wynosiły 15,5 ± 4,5 mg/
m2/dobę, ale rozpiętość stosowanych dawek była 
duża i wynosiła 8,2–25,0 mg/m2/dobę, zaś w gru-
pie dziewcząt odpowiednio 11,6 ± 3,8 mg/m2/
dobę z rozpiętością dawek 5,5–21,0 mg/m2/dobę. 
Te dane mogą wskazywać, że część dzieci w okre-
sie dorastania być może była leczona zbyt dużymi 
dawkami hydrokortyzonu, co niekorzystnie wpły-
wa na wzrost ostateczny.

W ostatnim czasie coraz większą uwagę u pa-
cjentów z WPN zwraca się na czynniki ryzyka cho-
rób sercowo-naczyniowych. Najczęściej obserwo-
wana jest u nich otyłość. Według wielu badań przez 
cały okres dzieciństwa pacjenci ci mają podwyż-
szony wskaźnik BMI. Oprócz otyłości u pacjentów 
z postacią klasyczną WPN częściej niż w normalnej 
populacji stwierdza się hiperinsulinizm, insulino-
oporność oraz hiperleptynemię. Nieprawidłowości 
te sprzyjają rozwojowi zespołu metabolicznego, 
w tym dysfunkcji śródbłonka i rozwoju chorób 
sercowo-naczyniowych [4,9,11,13]. W badaniu 
przeprowadzonym przez Arita i wsp. [20] w grupie 
203 dorosłych pacjentów z WPN u 41% badanych 
stwierdzono otyłość, u 46% hipercholesterolemię, 
a u 29% insulinooporność. 

Wyniki te korelowały z innym badaniem oce-
niającym czynniki ryzyka rozwoju chorób serco-
wo-naczyniowych u mężczyzn z WPN. Zanoto-
wano, że u wszystkich pacjentów powyżej 30 r.ż. 
czynniki ryzyka tych chorób były podwyższone. 
Ponadto według tych autorów ryzyko rozwinię-
cia się choroby sercowo-naczyniowej było wyższe 
u chorych leczonych hydrokortyzonem w porów-
naniu z terapią prednizolonem [21]. 

W badaniu przeprowadzonym przez Bonfiga 
i wsp. [41] wskaźnik BMI mieścił się powyżej śred-
niej u wszystkich pacjentów z WPN niezależnie od 
płci. U chłopców na początku dojrzewania wskaź-
nik BMI-SDS wynosił 1,2 ± -0,9 i był znamiennie 
wyższy w porównaniu do okresu po osiągnięciu 
dojrzałości płciowej: BMI-SDS: 0,9 ± -0,9. Dodat-
kowo u mężczyzn z prostą wirylizacją (WPN-SV) 

wskaźnik BMI był istotnie statycznie wyższy niż 
w grupie WPN-SW. Natomiast u kobiet nie zanoto-
wano różnic w BMI-SDS na początku i po zakoń-
czeniu dojrzewania. Nie było też różnic biorąc pod 
uwagę obie formy WPN.

Inni autorzy przeprowadzili badania w grupie 
19 chłopców z WPN w wieku 2–10 lat. W porów-
naniu z grupą kontrolną chłopcy chorujący na 
WPN mieli wyższe wartości BMI [48]. Z kolei Fal-
hammar i wsp. [21] zwrócili uwagę na niekorzyst-
ny wpływ otyłości na płodność chorych z wrodzo-
nym przerostem nadnerczy. 

W niniejszej pracy otyłość stwierdzono aż u 22% 
chłopców i u prawie 19% dziewcząt, a w grupie 
dorosłych u połowy mężczyzn i ok. 54% kobiet. 
Otyłość u chłopców i mężczyzn przeważała u cho-
rych z zespołem utraty soli, a wszystkie dziewczę-
ta otyłe miały prostą wirylizację (WPN- SV). Cztery 
pacjentki leczyły się dodatkowo z powodu otyłości 
przebiegającej z hiperinsulinizmem.

Większość odchyleń od normy wykrywanych 
w badaniu fizykalnym u pacjentów z WPN wynika 
z nadmiernej androgenizacji. Hiperandrogeniza-
cja pojawiająca się w życiu płodowym powoduje 
u dziewcząt maskulinizację zewnętrznych narzą-
dów płciowych. W najcięższych postaciach cho-
roby może prowadzić do obojnactwa rzekomego. 
Zmienny stopień wirylizacji wynika zarówno z róż-
nic w początkowych stężeniach androgenów nad-
nerczowych, jak i z różnego stopnia ich konwersji 
obwodowej do aktywniejszych związków. Duże 
ilości ∆4-androstendionu podlegają w tkankach 
obwodowych oraz w guzku płciowym rosnącego 
płodu konwersji do testosteronu, indukującego 
rozwój wirylizacji. U dziewcząt z maskulinizacją 
zewnętrznych narządów płciowych konieczne jest 
wykonanie plastyki łechtaczki (clitoroplastyka) 
z zaoszczędzeniem pęczka naczyniowo-nerwowe-
go oraz plastyki pochwy. Najnowsze doniesienia 
kliniczne wskazują, że optymalny wiek do wyko-
nania tego zabiegu to wiek niemowlęcy [8,13,49]. 
Najczęstsze powikłanie plastyki pochwy stano-
wi zwężenie jej ujścia, które może wymagać po-
wtórnej operacji, zwykle w okresie dojrzewania 
[8,13,50].

W badanej przez nas grupie ok. 35% pacjentek 
miało w przeszłości wykonaną plastykę krocza. 
U czterech z nich z powodu zarośnięcia pochwy 
lub zwężonego ujścia konieczna była reoperacja 
z plastyką krocza. W naszym poprzednim bada-
niu [50] w grupie 43 dziewcząt z obojnaczymi na-
rządami płciowymi (w tym 38 z WPN), u których 
w dzieciństwie (w wieku 10 miesięcy – 15 lat) wy-
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konano plastykę krocza, zanotowano, że u siedmiu 
dziewcząt była konieczna reoperacja z powodu 
zwężenia pochwy.

Utrzymujące się wysokie stężenia androge-
nów w okresie rozwoju dziecka mogą prowadzić 
u chorych z WPN do przedwczesnego dojrzewania 
płciowego [5,7,8,38,14]. W badanej przez nas gru-
pie u ok. 1/3 chorych z WPN występowały w prze-
szłości lub aktualnie objawy przedwczesnego doj-
rzewania płciowego (pubertas praecox). Czterech 
pacjentów płci męskiej wykazywało prawdziwe 
przedwczesne dojrzewanie płciowe GnRH- zależ-
ne. U pozostałych dziewięciu obserwowano cechy 
rzekomego przedwczesnego pokwitania. 

Objawy przedwczesnego dojrzewania płciowe-
go mogą być pierwszym symptomem nierozpozna-
nego wcześniej wrodzonego przerostu nadnerczy. 
Na przykład Erdogan i wsp. [51] opisali przypa-
dek 7-letniego chłopca, który był diagnozowany 
z powodu przedwczesnego dojrzewania płcio-
wego, hiperpigmentacji oraz powiększenia jąder. 
W badaniu palpacyjnym oraz USG stwierdzono 
powiększenie jąder, co w połączeniu z wykonany-
mi u niego badaniami hormonalnymi pozwoliło na 
postawienie rozpoznania WPN z powodu niedobo-
ru 21-hydroksylazy.

Wśród badanych przez nas pacjentów nie 
u wszystkich postawiono rozpoznanie po urodze-
niu. Późne rozpoznanie choroby było stawiane 
w przypadkach WPN-SV, a najczęstszym symp-
tomem choroby, który wskazywał na prawidłowe 
rozpoznanie, było przedwczesne pojawienie się 
owłosienia płciowego.

U dorastających dziewcząt i kobiet nadmier-
na androgenizacja objawia się głównie hirsuty-
zmem, obserwowanym u prawie 40% pacjentek 
z nieklasyczną postacią WPN, a także trądzikiem, 
nasilonym łojotokiem, łysieniem typu męskiego, 
powiększeniem łechtaczki, zaburzeniami mie-
siączkowania, zespołem policystycznych jajników, 
co może w konsekwencji prowadzić do niepłodno-
ści. Z kolei u dorastających chłopców występuje 
nadmierne owłosienie ciała, przedwczesny zarost 
na twarzy, trądzik, niskie brzmienie głosu, nad-
mierny rozwój tkanki mięśniowej. Może dochodzić 
do rozwoju ginekomastii w okresie okołopokwita-
niowym, oligospermii i niepłodności [5,3,7,8].

W grupie badanych przez nas chorych z WPN 
odchylenia w badaniu przedmiotowym były 
szczególnie dotkliwe u kobiet. Było to nadmier-
ne umięśnienie, trądzik i przebarwienia skóry. Za 
cisawe zabarwienie skóry u chorych z WPN jest 
odpowiedzialny wysoki poziom ACTH, którego N-

-końcowy fragment jest identyczny z hormonem 
α-melanotropowym (α-MSH). Fakt ten tłumaczy po-
budzający wpływ ACTH na melanocyty [52]. Cisa-
we zabarwienie skóry obserwowano aż u ok. 22% 
badanych przez nas chorych, co mogło wskazywać 
na zwyżki stężenia ACTH we krwi u tych pacjen-
tów. 

Są dowody na to, że na rozwój płciowy i za-
chowanie płodności u chorych z WPN wpływają 
niekorzystnie zaburzenia hormonalne wynikające 
z choroby podstawowej. Wiadomo, że płodność 
jest znacząco obniżona zarówno u mężczyzn, jak 
i u kobiet z WPN [7,9,15–23]. 

U pięciu badanych przez nas pacjentek doro-
słych, mimo prawidłowego rozwoju owłosienia 
płciowego, stwierdzono nieadekwatny do wieku 
rozwój piersi według skali Tannera. Wśród tych 
chorych aż cztery nie miesiączkowały. Z kolei 
u trzech chorych płci męskiej, w tym u dwóch 
mężczyzn oraz u jednego chłopca, obserwowano 
znaczne opóźnienie dojrzewania płciowego.

Bonfig i wsp. [41] oceniając rozwój płciowy pa-
cjentów z WPN zauważyli, iż rozwój piersi był sła-
biej zaawansowany u pacjentek z WPN w porów-
naniu ze zdrowymi dziewczętami, ale rozpoczynał 
się znamiennie wcześniej u pacjentek z postacią 
WPN-SV aniżeli u chorujących na zespół utraty 
soli. U chłopców z WPN początek rozwoju płcio-
wego (stadium 2 według skali Tannera) występo-
wał wcześniej w porównaniu ze zdrową popula-
cją i zdecydowanie szybciej w grupie z postacią 
WPN-SV niż WPN-SW. Owłosienie łonowe było 
wcześniej obserwowane zarówno u dziewcząt, jak 
i chłopców z WPN w stosunku do dzieci zdrowych 
ze zdecydowanie wcześniejszą tendencją do adre-
narche dla postaci WPN-SV aniżeli WPN-SW. Dane 
te korelują z wynikami naszych badań, w których 
zaobserwowano, że stopień zaawansowania roz-
woju płciowego wcześniej przebiegał u pacjentów 
obu płci z prostą wirylizacją, a nie z zespołem utra-
ty soli. 

W badaniu opisywanym przez Bonfinga i wsp. 
pierwsza miesiączka występowała u pacjentek 
z WPN w 13,5 ± 1,6 roku życia i nie wykazano 
istotnych różnic w wieku występowania menarche 
w porównaniu z grupą dziewcząt zdrowych oraz 
w zależności od postaci choroby [41]. U badanych 
przez nas pacjentek wiek pierwszej miesiączki był 
podobny i wynosił średnio 13,8 lat. Natomiast mie-
siączki występowały tylko u ok. 46% dorosłych ko-
biet z WPN, a u ok. 66% były nieregularne i skąpe.

Niekorzystnym czynnikiem wpływającym na 
płodność u kobiet z WPN jest obecność ovarian ad-
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renal rest tumors (OART). Resztkowa tkanka nad-
nerczowa może uszkadzać funkcję jajnika u pa-
cjentek z WPN poprzez ucisk na jego prawidłową 
tkankę oraz przez miejscową produkcję steroidów, 
których działanie koliduje z prawidłową czynno-
ścią jajnika [36,53]. 

W niniejszym badaniu tylko u jednej chorej 
dziewczynki z WPN- SW na podstawie badań hi-
stopatologicznych potwierdzono guz jajnika o ty-
pie OART.

W badaniach obrazowych (USG, MRI) przepro-
wadzonych przez Stikkelbroecka i wsp. [53] w gru-
pie 13 pacjentek z WPN w wieku 14,8–23,5 lat nie 
znaleziono u żadnej z nich zmiany o typie OART 
w jajnikach. Dotychczas opisano tylko kilka przy-
padków chorych kobiet z tą zmianą [25,38]. Claah-
sen i wsp. [54] opisali 4-miesięczną dziewczynkę 
zmarłą wskutek ostrej niewydolności nadnerczy 
z powodu wcześniej nierozpoznanego WPN, u któ-
rej w badaniu sekcyjnym wykryto OART. Inni au-
torzy opisali przypadek ovarian adrenal rest tumor 
u 18-letniej pacjentki z WPN, u której wykonane 
badanie USG wykazało obecność nieprawidło-
wych mas w jajniku, a badania PET/CT z F-fluoro-
deoksyglukozą ujawniły kolejne nieprawidłowe 
masy w tkance brunatnej zlokalizowanej w ty-
powych miejscach położonych nadprzeponowo. 
Badanie histopatologiczne usuniętych laparosko-
powo zmian w jajniku potwierdziły u tej chorej 
diagnozę OART [38].

Guz OART jest trudny do wizualizacji. U męż-
czyzn tkanka jądra otaczająca zmianę jest na ogół 
homogenna, natomiast tkanka jajnika jest znacz-
nie bardziej heterogenna. W badaniu USG OART 
daje obraz małych hipoechogenicznych torbieli, 
a nawet może przypominać morfologicznie policy-
styczne zmiany w obrębie jajnika, co dodatkowo 
utrudnia wykrycie hipoechogenicznej resztkowej 
tkanki nadnerczowej [13,36,53]. W związku z po-
wyższym rodzi się pytanie, czy występujący u pa-
cjentek z WPN częściej niż u zdrowej populacji ze-
spół policystycznych jajników niejednokrotnie nie 
jest nierozpoznanym guzem typu OART. 

Wrodzony przerost nadnerczy jest dobrze po-
znaną przyczyną azoospermii i niepłodności 
u mężczyzn. Ogólnie wiadomo, że pacjenci z WPN 
mają obniżone zdolności reprodukcyjne, a główną 
przyczyną niepłodności u większości z nich jest 
przerost heterotropowych ognisk tkanki nadner-
czowej w jądrach (TART), powodujących pierwot-
ne uszkodzenie jąder [4,5,9,11,13,16–19,21,24–27]. 
Drugą co do częstości występowania przyczyną 
dysfunkcji gonadalnej u mężczyzn z WPN może 

być supresja osi podwzgórze-przysadka-gonady 
z powodu wzrostu we krwi stężenia androgenów 
nadnerczowych. Stwierdza się wówczas niskie 
poziomy gonadotropin z często prawidłowym po-
ziomem testosteronu i objętością jąder w dolnym 
zakresie normy jako wynik braku normalnego 
rozwoju jąder, spowodowanego nadmiarem an-
drogenów nadnerczowych. Po okresie pokwita-
nia występuje postępujący zanik spermatogenezy 
[9,11,19,21,27–30].

W niniejszym badaniu dwóch dorosłych męż-
czyzn spośród wszystkich 12 badanych, co stano-
wi ok. 3%, posiadało biologiczne potomstwo. Dzie-
ci tych pacjentów były zdrowe i nie chorowały na 
wrodzony przerost nadnerczy. Jeden z tych męż-
czyzn chorował na WPN-SW i miał stwierdzone 
obustronne guzy TART w jądrach, natomiast drugi 
pacjent cierpiał z powodu WPN-SV i nie wykryto 
u niego zmian guzowatych w jądrach.

W celu wykrycia heterotropowych ognisk tkan-
ki nadnerczowej w jądrach oprócz badania fizy-
kalnego jąder wykorzystuje się badania obrazowe. 
Powszechnie uznaje się, że tylko guzy o średnicy 
powyżej 2 cm są wykrywane w badaniu palpacyj-
nym. Typowa lokalizacja TART wewnątrz sieci ją-
dra powoduje, że guzy te można łatwo przeoczyć 
bez dodatkowych technik obrazowania, takich jak 
USG czy MRI [14,19,25,31,48].

U pacjentów z dużymi guzami typu TART 
w jądrach stwierdza się badaniem palpacyjnym 
powiększenie jąder, często bolesne, ich nieregu-
larność oraz obrzęk moszny. Częściej, jak wska-
zują badania, zmiany te przebiegają bezobjawo-
wo, a kliniczna manifestacja występuje zazwyczaj 
w drugiej dekadzie życia [16,51]. U większości pa-
cjentów guzy są obustronne [25,51].

W niniejszej pracy badanie palpacyjne ją-
der wykazało zmiany (powiększenie, stwardnie-
nie i bolesność) u 1/4 dorosłych chorych z WPN. 
Wszyscy oni mieli obustronne duże ogniska TART 
w jądrach.

Zgłaszana częstość występowania TART u męż-
czyzn jest bardzo zmienna i zależy w głównej 
mierze od odpowiedniej selekcji pacjentów (wiek, 
kontrola hormonalna) oraz od metody obrazowa-
nia służącej do wykrywania zmian [18,25,31,32]. 
Zmiany te najczęściej rozwijają się u mężczyzn 
z niedoborem 21-hydroksylazy, zwłaszcza u pa-
cjentów z ciężką mutacją CYP21A2, i mogą poja-
wić się już we wczesnym dzieciństwie [25,35,45]. 
Opisywano także występowanie TART w rzad-
szych formach wrodzonego przerostu nadnerczy, 
w tym w niedoborze 11β-hydroksylazy [55]. Czę-
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stość występowania tych guzów w formie niekla-
sycznej WPN jest także różna. Według niektórych 
autorów TART u pacjentów z nieklasyczną posta-
cią choroby występuje bardzo rzadko [9]. Inni au-
torzy z kolei donoszą, że TART nigdy nie był opi-
sany u pacjentów z postacią nieklasyczną WPN, 
co było najpewniej spowodowane bardzo niską 
frekwencją tych pacjentów na badaniach kontrol-
nych, w tym obrazowych [56]. Według Erdogana 
i wsp. [51] częstość występowania obustronnych 
guzów typu TART u pacjentów z nieklasyczną po-
stacią WPN sięga 18%. 

USG i MRI są w równej mierze dobrymi meto-
dami do wykrywania i monitorowania TART. Jed-
nakże zgodnie z zaleceniami badaniem z wyboru 
do wykrywania TART i monitorowania zmian po-
winno być badanie ultrasonograficzne, ponieważ 
jest nieinwazyjnym, najtańszym, najszybszym 
i najbardziej dostępnym badaniem obrazowym 
[14,19,25,36,48]. Guzy w jądrze mogą być wykryte 
za pomocą USG, gdy osiągają wielkość co najmniej 
2 mm [29].

W naszym badaniu wybrano badanie ultraso-
nograficzne jako metodę obrazowania służącą do 
wykrywania zmian w jądrach ze względu na więk-
szą dostępność, mimo iż metoda badania MRI jest 
dokładniejsza. Niektórzy autorzy wskazują jednak 
na wyższość badania MRI nad USG w przypadku 
oceny brzegów zmiany. Według nich rozróżnienie 
licznych drobnych, sąsiadujących ze sobą zmian 
od jednej dużej jest łatwiejsze w rezonansie ma-
gnetycznym, dlatego też to badanie jest bardziej 
preferowane zwłaszcza wtedy, gdy należy dokład-
nie ocenić zmianę przed planowanym zabiegiem 
częściowej orchidektomii [36,57].

Także według Fitoza i wsp. [58] badanie MRI 
jest badaniem obrazowym bardziej przydatnym 
do wykrywania zmian z uwagi na lepszą rozdziel-
czość kontrastową niż badanie ultrasonograficzne. 
Autorzy ci opisali przypadek 16-letniego chłopca 
z niedoborem 21-hydroksylazy, u którego dopiero 
badanie MRI wykazało obecność guza w jądrze. 
Podkreślają oni, że badanie MRI powinno być 
w przypadkach podejrzenia TART rekomendowa-
ne z uwagi na większą rozdzielczość pomagającą 
dokładniej określić zakres zmian aniżeli badanie 
ultrasonograficzne.

Inni autorzy również opisali obecność zmian 
guzowatych w jądrach u chorych z WPN, wykry-
tych badaniem rezonansu magnetycznego, a któ-
rych nie stwierdzono wcześniej w badaniu USG. 
Należy jednak zaznaczyć, że okres od wykonania 
badania USG jąder do wykonania MRI wynosił 4–7 

miesięcy, zaś badanie kontrolne USG wykonane 
6–13 miesięcy od badania MRI ujawniło wcześniej 
niewidoczne w USG, a opisywane w MRI zmiany. 
To potwierdza fakt, że guz TART u chorych z WPN 
może rosnąć oraz zmieniać rozmiary. Są też inte-
resujące obserwacje u pojedynczych pacjentów, że 
wykryty zarówno w badaniu USG, jak i MRI guz 
TART uległ zanikowi [36]. 

W naszym badaniu u pacjentów na podsta-
wie oceny USG jąder wykazano, że objętość jąder 
u mężczyzn była prawidłowa dla wieku. Natomiast 
stwierdzono dość znaczącą przewagę objętości ją-
dra prawego w porównaniu z lewym jądrem w gru-
pie dorosłych mężczyzn. 

Obecność zmian guzowatych w jądrach o typie 
TART zaobserwowano łącznie u 18 pacjentów, co 
stanowi blisko 50% wszystkich badanych, w tym 
u 1/3 chłopców i 75% mężczyzn. Najmłodsi pa-
cjenci z opisywaną zmianą mieli 13 lat. Prawie 
wszystkie, bo tylko poza jednym przypadkiem, 
guzy TART występowały w jądrach obustron-
nie. Zdecydowaną większość (89%) pacjentów ze 
stwierdzonym guzem w jądrach stanowili chorzy 
z zespołem utraty soli, a pozostali cierpieli z powo-
du prostej wirylizacji.

Według danych z piśmiennictwa średnia czę-
stość występowania TART u dzieci mieści się w za-
kresie 24%–29%. W badaniu przeprowadzonym 
przez Aycana i wsp. [34] w grupie 60 pacjentów 
w wieku 2–18 lat wynosiła ona 18,3%. Najmłodszy 
pacjent z wykrytym TART miał cztery lata. 

Avila i wsp. [59] opisał wykryte za pomocą 
USG zmiany typu TART u ośmiu z 38 mężczyzn 
w wieku 6–31 lat. Średni wiek pacjentów wynosił 
14,8 lat. Aż siedmiu z ośmiu pacjentów ze stwier-
dzonym TART mieściło się w wieku poniżej 18 lat. 
Najmłodszy pacjent miał 6 lat. 

Z kolei Vanzulli i wsp. [60] opisali obecność 
TART u 27% z grupy 30 pacjentów z WPN w wie-
ku 9–32 lat. W tym z grupy 24 pacjentów w wieku 
poniżej 18 lat u siedmiu (29%) wykryto TART. 

Podobne wyniki zanotował Mouritsen i wsp. 
[35], poddając badaniu grupę 49 mężczyzn z WPN 
w wieku 2,6–40,3 lat. U 27 z nich (55%) stwierdzo-
no TART. Z grupy 23 pacjentów poniżej 18 roku 
życia jedenastu (48%) prezentowało opisywane 
zmiany w jądrach, w tym u dwóch z siedmiu pa-
cjentów poniżej 10 roku życia. Najmłodszy pacjent 
był w wieku 7,5 lat. 

Claahsen-van i wsp. [25] przebadali populację 
34 dzieci płci męskiej z WPN w wieku 2–18 r.ż. 
Stwierdzili, że TART był obecny u ośmiorga dzie-
ci (24%) oraz że częstość występowania zmian 
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w jądrach zwiększała się wraz z wiekiem. Siedmiu 
pacjentów miało postać WPN-SW, zaś jeden WPN- 
SV. Dwoje dzieci z TART było w wieku między 5 
a 10 lat (10% grupy z potwierdzonym TART). Ża-
den guz nie był dostępny w badaniu palpacyjnym. 

Podobne badanie przeprowadzili inni autorzy 
w grupie 19 chłopców z WPN w wieku 2–10 lat, 
oceniając częstość występowania TART. Badaniem 
USG jąder znaleziono siedem zmian u 4 z 19 pa-
cjentów (21%), a obustronne guzy występowały 
u trzech chłopców. Żaden guz jąder nie był dostęp-
ny badaniem palpacyjnym [48]. 

W badaniu Cakir i wsp. [61], prowadzonym 
w grupie 14 młodych chłopców w średnim wieku 
9,6 ± 5,1 lat, u 14,3% chorych stwierdzono TART 
obustronnie.

Opisano także obecność TART już u 2-letniego 
chłopca z WPN, który zmarł w wyniku ostrej nie-
wydolności nadnerczy [33].

Zdecydowanie większą częstość występowania 
guzów TART u pacjentów dorosłych w porównaniu 
z wynikami naszych badań potwierdzili w swoim 
badaniu Stikkelbroeck i wsp. [31,45]. Autorzy ci 
zbadali grupę 17 pacjentów z WPN w wieku powy-
żej 16 roku życia. Obecność TART stwierdzono aż 
u 94% osób, ale tylko u sześciu z nich guzy te były 
dostępne badaniem palpacyjnym. U 10 pacjentów 
zmiany były obustronne, a u pozostałych sześciu 
jednostronne, ze zdecydowaną przewagą zmian 
po stronie lewej (5:1), co nie pokrywa się z da-
nymi w piśmiennictwie i wynikami uzyskanymi 
w naszym badaniu, gdzie zdecydowana większość 
zmian była obustronna. 

Interesujące jest to, że aż u 46% ocenianych 
przez nas chorych stwierdzano jeszcze inne zmia-
ny w badaniu USG jąder. Były to najczęściej torbie-
le, żylaki powrózka nasiennego oraz zwapnienia 
w jądrach u mężczyzn. 

Podobne obserwacje poczynili inni autorzy 
[62]. Wykazali obecność mikrozwapnień u czterech 
z dziewięciu badanych pacjentów z TART. W tej 
grupie tylko u jednego pacjenta z TART stwier-
dzono żylaki powrózka nasiennego. Stwierdzo-
no także, że częstość występowania mikrozwap-
nień w jądrach u pacjentów z WPN jest większa 
w porównaniu ze zdrową grupą kontrolną oraz że 
mogą one współistnieć jednoczasowo z TART [62]. 
Wielu autorów potwierdza, że guzom typu TART 
często towarzyszą małe punkcikowate zwapnienia 
[25,58,61] oraz że mikrozwapnienia częściej wy-
stępują u pacjentów z WPN i TART w porównaniu 
ze zdrową populacją [61]. Częstość występowania 
mikrozwapnień w zdrowej populacji wynosi od 

0,6% do 9%. W badanej przez Cakira grupie 14 
młodych pacjentów z WPN wskaźnik występowa-
nia mikrozwapnień wynosił 28% czyli zdecydowa-
nie więcej aniżeli w populacji ludzi zdrowych [61].

Wśród badanych przez nas pacjentów najwięcej 
z nich, bo aż 33%, miało jedną zmianę wykrytą ba-
daniem USG w jądrach i najczęściej był to guz typu 
TART. Z dwiema zmianami było 23% chorych. 
U jednego dorosłego pacjenta wykryto wszystkie 
cztery opisywane patologiczne zmiany w jądrach. 

TART nie ma cech guza złośliwego i w związ-
ku z tym wydaje się, że nie ma potrzeby usuwa-
nia go na wczesnym etapie rozwoju. Jednak z dru-
giej strony centralna lokalizacja guza obok tkanki 
śródmiąższowej jądra, kompresyjne działanie na 
kanaliki nasienne, które może doprowadzić do ob-
turacyjnej azoospermii, przekrwienia kanalików 
nasiennych i nieodwracalnych uszkodzeń w ota-
czających guza tkankach jądra, powodują, że rodzą 
się pytania, czy zmiany te nie powinny być usu-
wane przed spowodowaniem opisywanych uszko-
dzeń [18,25,27].

W celu zminimalizowania szkód spowodo-
wanych przez TART konieczne jest wczesne wy-
krycie tej patologii [31,34]. Wiek rozpoczęcia 
skriningowych badań USG w kierunku wykrycia 
TART u młodych pacjentów z WPN budzi nadal 
kontrowersje, co jest spowodowane ograniczeniem 
doświadczenia klinicznego w tej kwestii. Niektóre 
ośrodki kliniczne rekomendują wykonywanie tych 
badań u chłopców po 8 roku życia. Aycan i wsp. 
[34] w oparciu o własne doświadczenia zalecają 
rozpoczęcie badań w jak najmłodszym wieku ce-
lem wykrycia zmiany w stadium 2 zaawansowa-
nia, zwłaszcza u pacjentów ze złą kontrolą hor-
monalną, gdyż według nich im wcześniej zostanie 
wykryta zmiana, tym lepsze są efekty leczenia 
farmakologicznego, prowadzące nawet do zaniku 
guza, a tym samym do zachowania płodności. Au-
torzy proponują wykonywanie badania USG jąder 
u chłopców co dwa lata we wczesnym dzieciń-
stwie i co rok w okresie okołopokwitaniowym. 

Budzyńska i wsp. [57] zalecają regularne bada-
nie USG gonad u pacjentów z WPN już od pierw-
szej dekady życia, gdyż utrzymanie prawidłowej 
funkcji gonad i płodności u pacjentów z WPN na 
drodze wczesnego wykrycia zmian w jądrach oraz 
odpowiedniego leczenia powinno być piorytetem. 

Mourisen i wsp. [27] opisali redukcję wielkości 
TART i powrót płodności po zastosowaniu kom-
binacji leczenia 3 razy dziennie HCT z wieczorną 
dawką deksametazonu. Taki schemat leczenia pa-
cjentów z TART uważają za optymalny. 
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Podobnie Claahsen i wsp. [18] na podstawie 
własnych obserwacji postulują, że u pacjentów 
z WPN i TART płodność można przywrócić po-
przez zastąpienie hydrokortyzonu równoważną 
dawką deksametazonu, ale tylko w krótkich cy-
klach leczenia celem uniknięcia niepożądanych 
działań ubocznych.

Stikkelbroeck i wsp. [45] oceniali zależność 
wielkości guza w jądrach od stosowanego schema-
tu leczenia. Wykazali oni, że na podstawie żadne-
go z wymienionych parametrów, tj. dobowej dawki 
leków, sposobu podawania leków (2 czy 3 razy na 
dobę), przyjmowania wyższej dawki glikokorty-
kosteroidów wieczorem czy rano, nie można było 
przewidzieć zmian wielkości guza. 

Według innych autorów [51] tłumienie wy-
sokich poziomów ACTH poprzez stosowanie za-
stępczej terapii glikokortykosteroidami zazwyczaj 
powoduje szybką regresję wielkości guza w 75% 
przypadków. Fitoz i wsp. [58] opisali przypadek 16- 
letniego chłopca z WPN z niedoborem 21- hydrok-
sylazy, z obustronnymi guzami jąder, które po 13 
miesiącach leczenia glikokortykosteroidami ustąpi-
ły całkowicie. U pacjenta pozostały tylko uwidocz-
nione wcześniej w badaniu USG mikrozwapnienia. 
Podobnie było u 26-letniego pacjenta, opisanego 
przez Collet i wsp. [63]. Kontrolne badanie USG 
po 13 miesiącach od wdrożenia leczenia ujawniło 
znaczną redukcję hiperplazji nadnerczy oraz zanik 
TART. Inny autor [55] opisał przypadek 15-letniego 
chłopca z niedoborem 11β-hydroksylazy, u którego 
po wdrożeniu leczenia wysokimi dawkami hydro-
kortyzonu przez dwa lata doszło do prawie całko-
witego zaniku obecnego wcześniej w badaniu USG 
jąder guza typu TART. Podobne wyniki leczenia, tj. 
szybką regresję wielkości zmian, uzyskano u mło-
dego mężczyzny z niedoborem 11β-hydroksylazy 
z obustronnym guzem jądra po wdrożonej adekwat-
nej terapii glikokortykosteroidami [64]. Inni autorzy 
wykazali, że optymalizacja leczenia wprowadzo-
na w grupie młodych mężczyzn z WPN i bezob-
jawowym TART spowodowała zmniejszenie guza 
u większości z nich, natomiast u kilku pacjentów, 
pomimo adekwatnego leczenia, zmiany w jądrach 
uległy powiększeniu [65]. Wyniki te potwierdzają 
obserwacje jeszcze innych autorów, którzy zauwa-
żyli, że optymalizacja leczenia może tylko w nie-
których przypadkach doprowadzić do zmniejsze-
nia guza, a tym samym przyczynić się do poprawy 
płodności [14,27]. 

Te różnice w uzyskanych wynikach mogą być 
spowodowane tym, że na różnym etapie rozwoju 
TART włączano adekwatne do potrzeb leczenie 

glikokortykosteroidami. Uważa się, że jeśli zmiany 
o typie TART trwają krótko, to leczenie doprowa-
dza do zmniejszenia masy guza, zaś jeżeli długo, 
to mimo zastosowania dużych dawek glikokorty-
kosteroidów guz może nie ulec regresji.

W niniejszym badaniu średnie stężenia ACTH 
w surowicy krwi w godzinach rannych i wieczor-
nych we wszystkich grupach były podwyższone 
w stosunku do normy. Jednakże w grupie męż-
czyzn i chłopców wartości ACTH były zdecydo-
wanie wyższe (2-3-krotnie) aniżeli w grupie kobiet 
i dziewcząt. Grupą najbardziej zagrożoną rozwo-
jem TART byli chłopcy, którzy oprócz wysokiego 
rannego poziomu ACTH mieli bardzo wysokie stę-
żenia ACTH wieczorem. 

Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami do-
tyczącymi monitorowania leczenia pacjentów 
z WPN, oprócz prawidłowej oceny stanu klinicz-
nego o dobrze kontrolowanej chorobie świadczą 
unormowane wyniki pomiarów androgenów (te-
stosteronu i androstendionu). W niniejszej pracy 
wykazano, że średnie wartości stężeń testosteronu 
i androstendionu we krwi we wszystkich grupach 
były prawidłowe w momencie badania, lecz nie 
można się opierać na wynikach jednorazowego 
oznaczenia tych hormonów. Wywiad wskazujący 
na cechy przedwczesnego pokwitania oraz cechy 
androgenizacji w badaniu fizykalnym świadczyły 
o tym, że stężenia androgenów były u tych pacjen-
tów podwyższone.

W dostępnej literaturze uznanym parametrem 
hormonalnym oceniającym skuteczność leczenia 
pacjentów z wrodzonym przerostem nadnerczy 
jest 17-OHP [66]. Norma dla 17-OHP w surowicy 
krwi wynosi 0,5–2,4 ng/ml, jednakże zaleca się, aby 
w czasie leczenia chorych z WPN nie dążyć do nor-
malizacji jego stężeń, gdyż wymagałoby to stosowa-
nia wysokich dawek glikokortykosteroidów, a tym 
samym mogłoby doprowadzić do rozwinięcia się 
jatrogennego zespołu Cushinga [4,5,7–9,13,16,29].

Według wielu autorów wartości 17-OHP we 
krwi poniżej 13 ng/ml świadczą o dobrej kontroli 
leczenia, stężenia w zakresie 13–20 ng/ml – o śred-
niej, a stężenia 20–100 ng/ml – o słabej, natomiast 
wartości powyżej 100 ng/ml o bardzo słabej kon-
troli leczenia [6]. Merck i wsp. [13] uznają, że war-
tości stężeń 17-OHP w surowicy krwi dla dzieci 
z WPN powinny mieścić się w zakresie 4–12 ng/
ml. Dla dorosłych wartości są podobne, ale do-
stosowywane indywidualnie. Na przykład młode 
kobiety planujące ciążę powinny mieć wartości 
17-OHP poniżej 8 ng/ml, a dorosły mężczyzna bez 
TART w badaniach obrazowych poniżej 25 ng/ml. 
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W niniejszej pracy średnie stężenia 17-OHP 
w surowicy krwi w całej badanej grupie były znacz-
nie podwyższone. Najwyższe stężenia obserwowa-
no w grupie mężczyzn i grupie dziewcząt. Obser-
wacje te dowodzą, że odtworzenie fizjologicznego 
wydzielania kortyzolu w organizmie u pacjentów 
z WPN przy użyciu suplementacji glikokortykoste-
roidów jest wciąż niedoskonałe lub być może wy-
nika w niektórych przypadkach z niesubordynacji 
pacjentów co do przyjmowania leków [29,67]. Jed-
nak u 10 pacjentów obserwowano bardzo niskie 
wartości stężeń 17-OHP i ACTH w surowicy krwi, 
co z kolei może świadczyć o stosowaniu zbyt wy-
sokich dawek glikokortykosteroidów mogących 
wywołać objawy hiperkortyzolemii. Jest to dowód 
na to, że leczenie WPN jest niezwykle trudne, wy-
magające od lekarza balansowania pomiędzy obja-
wami hiperkortyzolemii i hiperandrogenemii, a od 
pacjenta – rygorystycznego przestrzegania zaleca-
nego leczenia [9,13,20,40].

Wnioski

Połowa mężczyzn i około 1/3 kobiet chorują-
cych na wrodzony przerost nadnerczy cechuje się 

w wieku dorosłym niskim wzrostem ostatecznym. 
U około połowy chorych z wrodzonym przerostem 
nadnerczy, zarówno kobiet jak i mężczyzn, wystę-
puje otyłość.

Rozwój płciowy u ok. 30% chorych z wrodzo-
nym przerostem nadnerczy jest przyspieszony, na 
co wskazują obserwowane u tych chorych cechy 
przedwczesnego dojrzewania płciowego. 

U chorych z wrodzonym przerostem nadnerczy 
obserwuje się we krwi w godzinach rannych pod-
wyższone stężenia 17-OHP i ACTH, a w godzinach 
wieczornych podwyższone stężenia ACTH i korty-
zolu, co może wynikać z niewystarczającej kontro-
li leczenia. 

Obecność zmian guzowatych w jądrach o typie 
TART wykrywa się u około 46% chorych z wrodzo-
nym przerostem nadnerczy, a u ok. 33% mężczyzn 
zmiany te pojawiają się już w dzieciństwie i naj-
częściej są obustronne. 

Obecność zmian w jajnikach o typie OART wy-
krywa się rzadko, bo u ok. 3% kobiet z wrodzonym 
przerostem nadnerczy.
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