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Streszczenie

Abstract

Hormon wzrostu (GH) reguluje procesy metaboliczne, moduluje wzrost organizmu, stymuluje proliferację i różnicowanie komórek. Ludzki rekombinowany
hormon wzrostu (rhGH) jest podawany w zaburzeniach wzrastania o podłożu niedoboru GH, leczeniu ran, a także, wbrew zaleceniom, w medycynie
estetycznej. GH jak i IGF wpływają na homeostazę
skóry przede wszystkim poprzez oddziaływanie na
skórę właściwą i syntezę włókien kolagenowych, ale
również na naskórek i przydatki skóry. Wykazano
również udział GH i IGF w patogenezie zmian oraz
chorób skórnych, przede wszystkim o podłożu proliferacyjnym. Szczególną wagę przykłada się do udowodnionego pozytywnego wpływu podawania GH,
IGF-I oraz IGF-II na proces gojenia ran, w tym ran pooparzeniowych. Praca omawia w zarysie wpływ GH
i rhGH na procesy zachodzące w skórze, choroby
skóry, gojenie ran przewlekłych, występowanie oraz
dysplazję znamion barwnikowych, a także opisuje
rolę GH w patogenezie i przerzutach czerniaka.

Growth hormone (GH) regulates metabolic processes,
modulates the growth of the body, stimulates cell
proliferation and differentiation. Human recombinant
growth hormone is administered in growth disorders
related to GH deficiency,wound treatment, as well
as, contrary to the recommendations, in aesthetic
medicine. GH and IGF affect skin homeostasis,
primarily through the influence on the dermis and
synthesis of collagen fibers but also on the epidermis
and appendages of the skin. GH and IGF have also
been shown to be involved in the pathogenesis of
skin lesions and diseases, primarily of the proliferative
basis. Particular attention is paid to the proven
positive effects of GH, IGF-I and IGF-II on the healing
process, including wound healing. The work outlines
the effects of GH i rhGH on skin processes, skin
diseases, chronic wound healing, the occurrence
and dysplasia of melanocytic nevi and also describes
the role of GH in melanoma pathogenesis and
metastasis.
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Wstęp
Hormon wzrostu (GH, somatotropina) pierwszy raz opisany w 1912 przez Harveya Cushinga,
to polipeptyd wydzielany pulsacyjnie co 3-4 godziny z 70-80% przewagą wydzielania nocnego
przez komórki kwasochłonne (somatotropowe)
przedniego płata przysadki [1]. Sekrecja hormonu wzrostu jest regulowana przez neurohormony
pochodzenia podwzgórzowego: somatoliberynę
(GHRH), somatostatynę (GHIH) oraz ghrelinę, glikokortykosteroidy, kwasy tłuszczowe, glukozę, insulinę i hormony płciowe [2]. Na sekrecję wpływają również czynniki fizjologiczne, takie jak sen,
ćwiczenia fizyczne, stres oraz jakość odżywiania
[3]. Główną (bo aż 90%) molekularną formą hormonu wzrostu jest 191 aminokwasowy łańcuch
polipeptydowy o ciężarze molekularnym 22kDa
[4]. Rolą GH jest modulowanie wzrostu oraz regulacja procesów metabolicznych organizmu (redukcja tkanki tłuszczowej, przyrost masy mięśniowej,
organów wewnętrznych i kości). GH oddziałuje na
tkanki bezpośrednio poprzez receptory dla hormonu wzrostu (GHR). Wpływ na regulację procesów
wzrostowych mają także białka wiążące GH i IGF
I (insulinopodobny czynnik wzrostu 1, Insulin-like Growth Factor) takie jak GHBP i IGFBP (przede
wszystkim IGFBP-3). Na poziomie komórkowym
GH stymuluje proliferacje i różnicowanie komórek tkanek w tym także skóry [5-7]. Nadmiar GH
prowadzi do przerostu organów, również skóry,
natomiast niedobór GH charakteryzuje się niskorosłością i innymi zmianami fenotypowymi [8-9].
Wykazano również wpływ GH na procesy gojenia
i strukturę skóry i tkanki podskórnej.
Budowa i funkcja skóry
Skóra zbudowana jest z trzech warstw: naskórka (epidermis), skóry właściwej (dermis) i tkanki podskórnej (subcutis). Naskórek składa się z 5
warstw. Jego grubość waha się między 0,04 mm
(powieki) a 1,5 mm na wewnętrznej stronie dłoni
i podeszwach stóp i zbudowany jest w 90 do 95%
z keratynocytów [10]. Pozostałe 5-10% to komórki
niekeratynocytowe, takie jak melanocyty odpowiedzialne za produkcję melaniny, która chroni
jądro komórkowe dzielących się komórek przed
uszkodzeniem DNA w wyniku promieniowania
UV [11], komórki Langerhansa o funkcji immunologicznej oraz komórki Merkla – receptory czucia
[12].
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Naskórek oddziela od skóry właściwej błona
podstawna, bogata w proteiny jak kolagen typu
IV, epiligrina, laminina, fibronektyna i nidogen.
Błona podstawna reguluje różnicowanie keratynocytów [13] i uczestniczy w transporcie czynników wzrostu. Skóra właściwa (dermis) zbudowana
z włókien tkanki łącznej (kolagen i elastyna), zawiera naczynia krwionośne, zakończenia nerwowe i przydatki skóry [14]. Wśród komórek skóry
właściwej dominują fibroblasty. Tkanka podskórna
składa się z adipocytów, których główną rolą jest
magazynowanie energii. Do przydatków skóry zaliczamy włosy, gruczoły potowe, gruczoły łojowe
oraz paznokcie. Przydatki skóry biorą udział w termoregulacji oraz pełnią funkcję ochronną.
System GH i IGF w naskórku
Receptory dla GHR oraz GHBP znajdują się we
wszystkich warstwach naskórka oraz przydatkach
skóry [15,16]. Wzrost stężenia GH nie wpływa jednak na zwiększenie grubości naskórka. Bezpośredni wpływ GH na keratynocyty przez receptor GH
pozostaje niejasny. Możliwe jest, że mediatorem
reakcji keratynocytów na GH jest IGF-I [17]. Także
nie do końca poznany jest wpływ GH i IGF na melanocyty. Ekspresję GHR mRNA wykazano w ludzkich melanocytach, jednak GH może stymulować
proliferację melanocytów tylko w obecności czynnika wzrostu fibroblastów oraz IGF-I.
GH i IGF a system skóry właściwej
Analizy immunohistochemiczne przy użyciu
przeciwciał rozpoznających GHR i GHBP, przeprowadzone w skórze ludzkiej, szczurzej i króliczej,
wykazały występowanie obu białek w wielu strukturach skóry, włączając w to fibroblasty, brodawki
mieszków włosowych oraz adipocyty. GHR i GHBP
są obecne w fibroblastach płodu od 8,5 tygodnia
ciąży [18,19]. GH wiążąc się z fibroblastami, wywołuje działanie proliferacyjne [20]. Wpływ GH na
skórę można zaobserwować na podstawie zmian
struktury skóry u pacjentów cierpiących na akromegalię. Skóra pacjentów jest wyraźnie pogrubiona, otłuszczona i występuje w niej acanthosis nigricans [21]. Wpływ GH na skórę jest odwracalny,
co potwierdza ścieńczenie skóry w następstwie
normalizacji poziomu GH [22]. Również u pacjentów leczonych rekombinowanym hormonem wzrostu (rhGH) z powodu niedoboru hormonu wzrostu
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wykazano wzrost grubości skóry w wyniku leczenia [23]. Dodatkowo GH podawany mężczyznom
z niedoborem hormonu wzrostu zwiększa efekt
działania androgenów na rozwój owłosienia łonowego [24]. Androgeny wpływają synergistycznie
z GH na zwiększanie grubości skóry. U osobników
męskich myszy wykazano znamiennie większy
wzrost grubości skóry po podaniu GH niż u osobników płci żeńskiej [25]. Grubość skóry rośnie pod
wpływem zwiększenia kolagenu w skórze właściwej [26]. IGF-I i IGF-II są produkowane przez ludzkie fibroblasty w odpowiedzi na GH [27]. Badania
wykazały również występowanie receptorów dla
IGF-I i IGF-II w fibroblastach ludzkich [28], przez
które IGF wpływa na proliferację, przeżycie i migrację fibroblastów oraz na produkcję czynników
wzrostu [29].
GH i IGF a przydatki skóry
GH ma wpływ również na przydatki skóry,
o czym świadczy immunohistochemicznie udowodnione występowanie receptorów dla GH
w mieszkach włosowych i gruczołach łojowych
oraz receptorów dla IGF-I [30]. GH potęguje efekt
działania androgenów na cebulki włosa, zwiększa aktywność gruczołów łojowych, biorąc udział
w patogenezie trądziku. IGF-I natomiast chroni
cebulki włosów przed przejściem w fazę katagenu, tym samym wpływa istotnie na cykl wzrostu
włosów [31]. W badaniu porównującym funkcje
gruczołów potowych u 37 pacjentów z akromegalią i 20 pacjentów z niedoborem GH wykazano
znacznie, w porównaniu z grupą kontrolną, zwiększoną potliwość u pacjentów z podwyższonym
stężeniem GH. Wykazano również brak korelacji
między wydzielaniem potu a stężeniem IGF-1 [32].
GH i IGF a tkanka tłuszczowa podskórna
GH reguluje lipolizę oraz dystrybucję tkanki
tłuszczowej bezpośrednio przez receptory dla GH
w adipocytach i preadipocytach oraz pośrednio
poprzez IGF-I. GH stymuluje proliferację niedojrzałych adipocytów oraz hamuje różnicowanie
w kierunku dojrzałych adipocytów, wykazując
efekt lipolityczny [33]. Promuje również rozpad
trójglicerydów i hamuje aktywność lipazy lipoproteinowej tkanki tłuszczowej [34]. U pacjentów
z niedoborem GH występuje zwiększona ilość
brzusznej podskórnej tkanki tłuszczowej [35].
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Procesy gojenia ran
Na proces gojenia składają się trzy etapy: reakcja zapalna, granulacja tkanki i remodeling. Podczas reakcji zapalnej keratynocyty migrują poprzez
ranę i inicjują reepitelizację. Prace dotyczące leczenia ran wykazały ekspresję IGF-I i IGF-II mRNA
w keratynocytach podczas procesów gojenia [36].
W drugiej fazie keratynocyty z wnętrza rany proliferują i kończą proces reeptalizacji; postępuje angiogeneza. W trzecim etapie dochodzi do regresji
naczyń krwionośnych i redukcji gęstości komórek
skóry. Wykazano wpływ GH i IGF-I na przebieg reakcji międzykomórkowych naskórka i skóry właściwej. Terapia systemowa GH przyspiesza proces
gojenia ran pooparzeniowych, zmniejsza ryzyko
infekcji, jak również przyspiesza gojenie miejsc pobrania graftów skórnych [37]. Długość hospitalizacji dzieci z ranami pooparzeniowymi, poddanych
leczeniu rhGH, uległa skróceniu o 25% w porównaniu do grupy z placebo [38]. W modelu zwierzęcym wykazano zwiększenie ilości kolagenu i wytrzymałości skóry pod wpływem podania GH [39].
IGF może wpływać na procesy gojenia niezależnie
od GH. Maksymalne stężenie IGF-I w tkankach
lokalnych występuje w początkowych godzinach
i dniach po uszkodzeniu skóry [40]. IGF-I podany
lokalnie w leczeniu ran u szczurów chorujących na
cukrzycę przyspieszył znamiennie proces gojenia.
Stężenie IGFBPs może modulować efekt działania
IGF. Podanie lokalne IGF łącznie z IGFBP było bardziej skuteczne w przyspieszeniu reepitelizacji niż
leczenie lokalne samym IGF [41].
Łuszczyca (Psoriasis )
Rola GH w rozwoju łuszczycy jest kontrowersyjna. Weber i wsp. wykazali podwyższone stężenie GH u pacjentów z łuszczycą [42]. W innym
badaniu nie potwierdzono podwyższonych stężeń
GH i IGF-I u pacjentów cierpiących na łuszczycę
[43]. Większość badań neguje rolę hormonu wzrostu w łuszczycy.
Zapobieganie starzeniu „anti-aging”
Mimo że terapia GH zwiększa ilość kolagenu
i grubość skóry, nie ma dowodów potwierdzających skuteczność jego stosowania w celach estetycznych. Z wiekiem zmienia się odpowiedź fibroblastów na działanie IGF. Liczba receptorów dla
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IGF pozostaje stała, co zostało potwierdzone badaniami in vivo i in vitro. Stymulacje prowadzone in
vitro wykazały, że tylko młode fibroblasty proliferują w odpowiedzi na IGF-I [44]. Bezpieczeństwo
takiej terapii podlega również dyskusji. Opisano
przypadek małżeństwa, które poddawało się przez
3 miesiące codziennym iniekcjom GH w celach
„anti-aging”. U obu małżonków w odstępie 2 tygodni zdiagnozowano czerniaka skóry [45].
Trądzik (Akne vulgaris)
Na etiologię trądziku składa się wiele czynników: wzrost produkcji sebum, namnażanie bakterii Propionibacterium acne, reakcje zapalne oraz
hyperkeratoza mieszków włosowych [46].
Badania wykazały podwyższone stężenie
IGF-I u pacjentów z nasilonym trądzikiem i bliznami potrądzikowymi. Trądzik jest chorobą okresu
dojrzewania, w czasie którego wzrasta stężenie
hormonu wzrostu i zwiększa się wątrobowa produkcja IGF-I. Ponadto zaobserwowano, że u pacjentów z wrodzonym niedoborem IGF-I (zespół
Larona) nie występuje trądzik [47].
IGF-I odgrywa również rolę jako kluczowy hormonalny mediator syntezy androgenów w nadnerczach i gonadach, jak również w samej skórze, w ten sposób zwiększa proliferację mieszków
łojowych [48]. Stymuluje również lipogenezę
w sebocytach oraz proliferację samych sebocytów
i keratynocytów poprzez aktywację kinazy 3-fosfatydyloinozytolu (phosphoinositide-3-kinase, PI3K)
i redukcję transkrypcji jądrowego czynnika FOX
O1 [49].
Znamiona barwnikowe
Jednym z ważniejszych zagadnień dotyczących
skóry jest wpływ leczenia hormonem wzrostu na
rozwój znamion barwnikowych. Część badaczy,
w tym Bourguignon, stwierdziło, że podawanie
GH pacjentom, w tym również z zespołem Turnera
prowadzi do wzrostu ilości oraz wielkości znamion
barwnikowych [50]. Późniejsze badania w tym badanie Milwaukee nie potwierdziły tej tezy [51].
Przemawia za tym również fakt niewystępowania
zwiększonej liczby znamion barwnikowych u pacjentów cierpiących na akromegalię [52]. Przyjmuje się, że w samym zespole Turnera liczba znamion barwnikowych jest wyższa niż w populacji
niezależnie od leczenia hormonem wzrostu [53].
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Nie wykazano też istotnego wpływu GH na rozwój
i występowanie znamion typu Sutton [54].
GH natomiast może wpływać na procesy zachodzące w samych znamionach barwnikowych
i w czerniaku. W badaniach immunohistochemicznych wykazano istnienie receptorów dla GH i białek wiążących GH (GHBP) w cytoplazmie i jądrze
komórek znamion barwnikowych i jeszcze wyższą
liczbę w komórkach czerniaka [55]. Elahu ze wsp.
zbadali komórki 9 nowotworów ludzkich pod kątem
występowania receptorów GH. Najwyższą ekspresję stwierdzono w komórkach czerniaka. Poddanie
tych komórek działaniu GH, pobudziło ich wzrost
[56]. GH może również brać udział w tworzeniu
przerzutów czerniaka, ponieważ wykazano wyższą
ekspresję GHR mRNA w zaawansowanych stadiach
czerniaka. Hassel i wsp. zasugerowali, że GH może
działać antyapoptotycznie, zwiększając przeżycie
komórek czerniaka [57]. W badaniach klinicznych
wykazano również hamujący wpływ 3 antagonistów
GHRH na rozwój nowotworów ludzkich, w tym linii
komórkowej A 375 czerniaka, poprzez hamowanie
syntezy GH i IGF-I i przywrócenie funkcji antyproliferacyjnej jądrowego czynnika p27 [58].
Dyskusja
GH zapewnia normalny wzrost i rozwój skóry,
tkanki podskórnej oraz przydatków skóry, stymuluje receptory w poszczególnych komórkach, ma
wpływ poprzez IGF-I na proliferację, różnicowanie, migrację i przeżycie fibroblastów, jak również
keratynocytów i melanocytów. Zaburzenie tych
procesów może mieć związek z rozwojem chorób
skóry jak trądzik, nadmierna potliwość, łysienie androgenowe, a także nowotworów skóry lub innych
zmian skórnych. Jednakże bezpośredni wpływ GH
na komórki skóry pozostaje nie do końca poznany.
Wiele badań wskazuje na udział w regulacji homeostazy naskórka, wywierany poprzez IGF. Analizy
in vitro sugerują bezpośredni wpływ GH na regulacje proliferacji melanocytów. Fakt ten może być
wykorzystany w leczeniu czerniaka i jego przerzutów. IGF-I stymuluje receptor IGF-1Rs znajdujący
się w keratynocytach warstwy bazalnej, wywołując
proliferację i podtrzymując przeżycie keratynocytów. Wydaje się również możliwy wpływ IGF-I na
naskórek, przebiegający niezależnie od GH. Terapia
rekombinowanym hormonem wzrostu ma wiele zastosowań, jednak ze względu na możliwe działania
niepożądane w obrębie skóry nie powinna być wykorzystywana w celach estetycznych.
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