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StrESzczEnIE/AbStrActS

Praca przedstawia znaczenie testów opartych na fizjologii wydzielania hormonu wzrostu (GH) w diagno-
styce dzieci z niedoborem wzrostu. Omówiono zalety i wady testu wysiłkowego oraz oceny spontanicznej 
sekrecji nocnej GH na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych. Ustosunkowano się krytycznie 
do możliwości wykorzystania powyższych badań w algorytmie diagnostycznym dzieci z somatotropinową 
niedoczynnością przysadki (SNP).

This review presents the role of physiology-based tests with growth hormone (GH) secretion rates in the 
diagnostic process of children with short stature. Advantages and drawbacks have thoroughly been evalua-
ted with regards to both tests, i.e., exercise-induced GH secretion and spontaneous nocturnal GH secretion, 
the evaluation including a number of references to literature reports, as well as to our own experience 
package. Application perspectives have been examined for the above-mentioned tests in the diagnostic 
algorithm of children with growth hormone deficiency.

W diagnostyce dzieci z niedoborem wzrostu stosuje się testy stymulacyjne z zastosowaniem 
różnych preparatów farmakologicznych, odzwierciedlające potencjalną rezerwę wydzielniczą 
przysadki do uwalniania GH. Istotnym mankamentem testów stymulacyjnych jest ich niezdol-
ność do wykrywania niedoborów GH, wynikających z dysfunkcji neurosekrecyjnej. Poszukuje się 
wiarygodnego badania o charakterze przesiewowym, pozwalającym znaleźć wśród niskorosłych 
dzieci grupę wymagającą pogłębienia diagnostyki.

Od wielu lat znany jest fakt, że w ocenie wydzielania GH można stosować metody oparte na 
fizjologii wydzielania GH. Do takich badań należą test wysiłkowy oraz test spontanicznego wy-
dzielania hormonu wzrostu (zwłaszcza nocnego). Już w roku 1963 Roth i wsp. donieśli, że stęże-
nie GH wzrasta w trakcie wysiłku fizycznego [1]. W roku 1976 Sutton i wsp. wykazali, że wysiłek 
fizyczny jest najsilniejszym fizjologicznym bodźcem stymulującym wydzielanie GH [2]. Stężenie 
hormonu wzrostu zaczyna wzrastać już po 10 minutach od rozpoczęcia testu wysiłkowego i osią-
ga swój szczyt pod koniec lub krótko po zakończeniu testu oraz pozostaje podwyższone przez 
okres do dwóch godzin [3–5]. Wydzielanie GH podczas i po wysiłku podlega wpływom układu 
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adrenergicznego, cholinergicznego i opioidowego, ale fizjologiczne mechanizmy wpływające na 
wydzielanie tego hormonu nie są do końca poznane [6, 7].

Buckler w roku 1973 zaproponował pierwszy protokół wystandaryzowanego testu wysiłko-
wego dla dzieci, polegającego na 10-minutowym pedałowaniu na stacjonarnym rowerze. Próbkę 
krwi do oznaczeń GH pobierano w czasie 25 minut po zakończeniu testu [8]. Wadą takiego testu 
jest fakt, że nie nadaje się on do stosowania u bardzo małych dzieci. W roku 1984 de San Lazaro 
i wsp. opublikowali wyniki testu wysiłkowego przeprowadzonego przy użyciu bieżni na grupie 59 
dzieci w wieku od 3 do 17 lat [9]. Test trwał od 7 do 10 minut w zależności od możliwości dziecka 
i polegał na intensywnym marszu na przemian z biegiem. Po wysiłku następował okres od 7 do 10 
minut odpoczynku. Pobranie próbki krwi następowało 5, 15 i 25 minut po wysiłku. Za prawidło-
we uznano wartości GH przekraczające 15 mU/l. U 10 dzieci wartości GH były poniżej 15 mU/l, 
a u siedmiorga dzieci z tej grupy rozpoznanie SNP potwierdzono w testach stymulacyjnych. U 44 
dzieci w 5 minucie po zakończeniu testu wartości GH były powyżej 15 mU/l. Warto podkreślić, 
że z tej grupy 44 dzieci już w 15 minucie po zakończeniu testu wysiłkowego stwierdzono obni-
żenie stężenia GH poniżej przyjętej wartości progowej u 10 dzieci, a w 25 minucie u 18 dzieci 
(40,9% z grupy 44 dzieci z prawidłowym wyjściowym stężeniem GH). Stąd wniosek autorów, 
że optymalne jest pobierania próbki krwi do oznaczeń GH w 5 minucie po zakończeniu testu 
wysiłkowego. Zaletą przeprowadzania testu jest niski koszt (jedno oznaczenie GH) oraz możli-
wość wykonania w trybie ambulatoryjnym. Jednak opisuje się szereg wad: różnie przyjmowane 
protokoły badań (test przy użyciu bieżni, ergometru rowerowego, bieganie po schodach), brak 
możliwości nakłonienia dziecka do podjęcia wysiłku właściwego do potrzeb testu. Wysiłek powi-
nien być wystarczająco intensywny, aby wywołać pewne niedotlenienie i musi być odpowiednio 
większy u dzieci wyjątkowo sprawnych fizycznie i wytrenowanych. Reasumując, problemem sta-
je się standaryzacja takiego testu w stosunku do wieku pacjenta, składu masy ciała, aktywności 
fizycznej [10]. Hindmarsh i Swift [11] oceniają, że przynajmniej w 20% test wysiłkowy dostarcza 
wyników fałszywie dodatnich, a przynajmniej w 30% obserwuje się fałszywie niskie stężenia GH 
w 25 minut po zakończeniu wysiłku. 

Kolejnym testem opartym na fizjologii wydzielania GH jest test oceniający nocną sekrecję tego 
hormonu. Ropelato i wsp.[12] przedstawili w roku 1996 doniesienie, że najbardziej miarodajna 
dla diagnostyki dzieci niskorosłych jest ocena fizjologicznej sekrecji GH w czasie snu. Wiadome 
powszechnie jest, że od 70 do 80% GH wydziela się w godzinach nocnych, a szczyt wydzielania 
przypada w czasie 1–2 godziny po rozpoczęciu fazy snu głębokiego. 

W porównaniu z szerokim wyborem piśmiennictwa dotyczącym testów farmakologicznej sty-
mulacji GH dane literatury na temat protokołu badania profilu wydzielania GH po zaśnięciu, 
jak i jego interpretacji nie są liczne. W badaniach porównujących wydzielanie GH w profilu  
24-godzinnym lub nocnym stwierdzono, że wystarczające jest pobieranie próbek krwi w odstę-
pach co 20–30 minut z oceną takich wskaźników, jak: maksymalne stężenie GH w tym okresie, 
liczba pulsów GH, wielkość pola pod krzywą [13–15]. Tego rodzaju badania nie nadają się jednak 
do powszechnego stosowania ze względu na ich czasochłonność, wysoki koszt oznaczeń GH w 
wielu próbkach krwi, zaangażowanie personelu medycznego. Koszt badań podnosiło postulo-
wane monitorowanie snu przy użyciu aparatury do oceny EEG. W roku 1999 Rose i wsp. [16] 
opublikowali doniesienie, w którym stwierdzono, że wiarygodnym badaniem jest ocena nocnego 
wydzielania GH w ciągu 6 godzin po zaśnięciu (od 22.00 – 4.00).

Obecnie w Polsce w programie terapeutycznym pt. „Leczenie niskorosłych dzieci z somato-
tropinową niedoczynnością przysadki hormonem wzrostu”, finansowanym ze środków Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, zakłada się wykonanie badania 2-godzinnego profilu wydzielania GH 
po zaśnięciu jako badania przesiewowego – minimum 5 próbek krwi w odstępach 30-minuto-
wych. Przyjęta interpretacja wyników tego badania jest analogiczna, jak w przypadku farmako-
logicznych testów stymulacyjnych [17]. Zarówno liczne doniesienia [18–23], jak i dotychczasowe 
obserwacje wyników badań dzieci hospitalizowanych w Klinice Endokrynologii i Chorób Meta-
bolicznych Instytutu CZMP [24] wskazują na istnienie rozbieżności pomiędzy wynikami testów 
stymulacyjnych a oceną wydzielania GH po zaśnięciu, co więcej – wydaje się, że wartość progo-
wa stężenia GH, pozwalająca na uzyskanie wymaganej dla testów przesiewowych wysokiej czu-
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łości badania, różni się od wartości 10 ng/ml – jest niższa [18], a w innym doniesieniu znacznie 
ją przekracza [24].

Adlard i wsp. opublikowali 22 lata temu pracę dotyczącą spontanicznego wydzielania GH w 
ciągu pierwszych dwu godzin po zaśnięciu – stwierdzono maksymalne stężenia GH w tym prze-
dziale czasowym u 65% pacjentów, podczas gdy u pozostałych 35% pacjentów przypadały one na 
godziny późniejsze [25]. Ciekawe wnioski zostały wyciągnięte na podstawie obserwacji własnych 
[26], przeprowadzonych na grupie 33 dzieci, u których wykonano badanie 6-godzinego profilu 
wydzielania GH po zaśnięciu jako badanie powtórzone po badaniu 2-godzinnym. U siedmiorga 
dzieci (22,6%) najwyższe stężenie GH uzyskano później niż w ciągu pierwszych dwu godzin testu. 
Ponadto w badaniach tych, biorąc pod uwagę stężenia GH uzyskane w pierwszym (2-godzinnym) 
teście i w ciągu dwóch godzin testu drugiego, uzyskano znamiennie wyższe (p<0,05) maksymalne 
stężenia GH w drugim z testów. Wydaje się, że różnica ta może świadczyć o słabej powtarzalności 
badania 2-godzinnego wydzielania GH po zaśnięciu. Niemniej należy zauważyć, że grupę badaną 
stanowiły wyłącznie dzieci z prawidłowymi wynikami farmakologicznych testów stymulacyjnych 
i obniżonym wydzielaniem GH po zaśnięciu w badaniu 2-godzinnym oraz obniżonym stężeniem 
IGF-I w surowicy, tj. z podejrzeniem dysfunkcji neurosekrecyjnej wydzielania GH (NSD), a zatem 
uzyskane wyniki nie mogą być odnoszone do całej populacji dzieci z niedoborem wzrostu. 

Dzieci z podejrzeniem NSD stanowią obecnie jedyną grupę, dla której ustalono wskazania do 
badania przedłużonego profilu wydzielania GH po zaśnięciu, przy czym badanie to jest zazwyczaj 
wykonywane po uzyskaniu nieprawidłowego wyniku badania 2-godzinnego i stwierdzeniu obni-
żonego wydzielania IGF-I przy prawidłowych wynikach testów stymulacyjnych na wydzielanie 
GH. Brak jest zatem danych pozwalających na ocenę wydzielania GH w okresie sześciu godzin 
po zaśnięciu w innych grupach pacjentów, jak również na analizę powtarzalności wyników tego 
badania.

Istnieją ponadto dane wskazujące, że spontaniczne wydzielanie GH wzrasta w okresie dojrze-
wania płciowego. W tej sytuacji dla tego badania wymagane byłoby ustalenie zakresów wartości 
referencyjnych, uwzględniających wiek i/lub stadium dojrzewania pacjentów. Dane literatury na 
temat wartości odcięcia, przy której stężenie GH można uznać za prawidłowe, są rozbieżne.

Analizując dane 200 pacjentów z niedoborem wzrostu, hospitalizowanych w Instytucie Cen-
trum Zdrowia Matki Polki, u których wykonano badanie wydzielania GH w ciągu dwu godzin 
po zaśnięciu, dwa rutynowe testy stymulacyjne na wydzielanie GH (po zastosowaniu klonidyny 
i glukagonu) oraz oznaczono stężenie IGF-I w surowicy, stwierdzono istnienie rozbieżności po-
między wynikami poszczególnych badań [24]. Wyniki, które pozwalałyby na rozpoznanie SNP 
przed wprowadzeniem nocnego profilu GH jako badania przesiewowego, tj. obniżone zarówno 
wydzielanie GH w testach stymulacyjnych, jak i stężenie IGF-I, uzyskano u 24 dzieci. U 12 z nich 
(50%) stwierdzono obniżone wydzielanie GH po zaśnięciu (<10 ng/mL), a u 12 pozostałych (50%) 
prawidłowe – według obecnie przyjętych zasad interpretacji. Czułość badania przesiewowego 
wynosiła w odniesieniu do tej grupy pacjentów zaledwie 50%. Najwyższą dokładność w tej grupie 
pacjentów (czułość 87,5%, swoistość 59,3%) uzyskano dla wartości granicznej 16 ng/mL. Z kolei 
w pracy Obary-Moszyńskiej i wsp. z roku 2007 przeanalizowano wyniki badań GH po zaśnięciu w 
grupie 75 dzieci z niedoborem wzrostu, SNP rozpoznano u 17 dzieci, a uzyskano najlepsze para-
metry czułości i swoistości dla wartości granicznej 17 µIU/ml [18]. Wydaje się więc, że konieczne 
są dalsze ustalenia dotyczące miejsca badania profilu nocnego wydzielania GH po zaśnięciu w 
algorytmie postępowania diagnostycznego u dziecka z niedoborem wzrostu oraz że uzyskanie 
wartości prawidłowej stężenia GH po zaśnięciu (według obecnie przyjętej normy) nie powinno 
być powodem do odstąpienia od pogłębionej diagnostyki niedoboru wzrostu u dziecka. 

Interesujące są doniesienia dotyczące oceny wydzielania GH po zaśnięciu po podaniu ami-
tryptyliny. Badania kliniczne dowodzą, że u dzieci niskorosłych z niedoborem GH stwierdza się 
obniżone wydzielanie noradrenaliny, która jest jednym z najważniejszych neurotransmiterów 
stymulujących wydzielanie somatoliberyny (GHRH) oraz GH [27–29]. Amitryptylina wpływa 
na hamowanie zwrotnego wychwytu noradrenaliny w zakończeniach synaptycznych, przedłu-
ża efekt stymulacji receptorów α-adrenergicznych oraz podwyższa noradrenergiczny tonus w 
ośrodkowym układzie nerwowym [30]. Stwierdzono, że u prawie 90% dzieci z niedoborem wzro-
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stu obserwuje się wyraźny wzrost nocnej sekrecji GH po podaniu amitryptyliny przed snem w 
porównaniu z wartościami uzyskanymi podczas snu fizjologicznego i po rutynowych testach sty-
mulacyjnych. Test amitryptylinowy jest prowadzony przez okres pierwszych trzech godzin po 
zaśnięciu i wydaje się wartościowym testem fizjologiczno-stymulacyjnym do określania rezerwy 
przysadkowej w zakresie wydzielania GH u dzieci z niedoborem wzrostu [31]. 

Piśmiennictwo/rEfErEncES

[1]		 Roth	J.,	Glick	S.M.,	Yalow	R.S.	et	al.:	Secretion	of	human	growth	hormone:	physiologic	and experimental modification. Metabolism,nd	experimental	modification.	Metabolism,	
1963:12, 577-579.

[2]  Sutton J., Lazarus L.: Growth hormone in exercise: comparison of physiological and pharmacological stimuli. J. Appl. Physiol., 
1976:41, 523-527.

[3]  Lassare C., Girard F., Durand J. et al.: Kinetics of human growth hormone during submaximal exercise. J. Appl. Physiol., 1976:37, 
826-830.

[4]  Raynaud J., Drouet L., Martineaud J.P. et al.: Time course of plasma growth hormone during exercise in human at altitude. J. Appl. 
Physiol.,1981:50, 229-233.

[5]  Viru A., Karelson K., Smirnova T.: Stability and variability in hormonal responses to prolonged exercise. Int. J. Sports Med., 1992:13, 
230-235.

[6]  Giustina A., Veldhuis J.D.: Patophysiology of the neuroregulation of growth hormone secretion in experiments animals and in the 
human. Endocr. Rev., 1998:19, 717-797.

[7]  Wheldon A., Savine R.L., Sonksen P.H. et al.: Exercising in the cold inhibits growth hormone secretion by reducing the rise in core 
body temperture. Growth Horm. IGF Res., 2006:16, 125-131. 

[8]  Buckler J.M.H.: Plasma growth hormone response to exercise as diagnostic aid. Arch. Dis. Child., 1973:48, 565-567.
[9]  de San Lazaro C., Parkin J.M., Turner S.J.: Treadmill exercise test in short children. Arch. Dis.Child., 1984:59(12), 1179-1182.Arch. Dis.Child., 1984:59(12), 1179-1182. 
[10]  Gibney J., Healy M.L., Sonksen P.H.: The Growth Hormone/Insulin-Like Growth Factor-I Axis in exercise and sport. Endocr. Rev., 

2007:28, 603-624.
[11]  Hindmarsh P.C., Swift P.G.F.: An assessment of growth hormone provocation tests. Arch. Dis. Child., 1995:72, 362-368.
[12]  Ropelato M., Martinez A., Heinrich J.J. et al.: Reproducibility and comparison of GH secretion tests. J. Ped. Endocrinol. Metab.,1996:9, 

41-46.
[13]  Saggese G., Cesaretti G, Carlotti C.et al.: The evaluation of 24-hour spontaneous GH secretion in short children: relationship be-

tween mean concentration and pulsatile parameters. J. Pediatr. Endocrinol., 1993:6, 143-152.
[14] Saggese G., Cesaretti G., Cinquanta L. et al.: Evaluation of 24-hour growth hormone spontaneous secretion: comparison with aEvaluation of 24-hour growth hormone spontaneous secretion: comparison with a 

nocturnal and diurnal 12-hour study. Horm. Res., 1991:35, 25-29.
[15] Spadoni G.L., Cianfarani S., Bernardini S. et al.: Twelve-hour spontaneous nocturnal growth hormone secretion in growth retarded 

patients. Clin. Pediatr. (Phila), 1988:27, 473-478.
[16]  Rose S.R., Municchi G. Six-hour and four-hour nocturnal sampling for growth hormone. J. Pediatr. Endocrinol. Metab., 1999:12,J. Pediatr. Endocrinol. Metab., 1999:12, 

167-173.
[17]	 Terapeutyczne	programy	zdrowotne.	Leczenie	niskorosłych	dzieci	z	somatotropinową	niedoczynnością	przysadki	(SNP).	Załącznik	do	

zarządzenia	nr	98008/DGL	Prezesa	NFZ	z	dnia	28	października	2008.
[18]		 Obara-Moszyńska	M.,	Kędzia	A.,	Rabska-Pietrzak	B.	 i	wsp.:	Przydatność	oceny	wydzielania	hormonu	wzrostu	po	 zaśnięciu	 jako	

badania	pierwszego	rzutu	w	diagnostyce	somatotropinowej	niedoczynności	przysadki.	Endokrynol. Pediatr., 2007:6 (Supl. 6), 22Endokrynol. Pediatr., 2007:6 (Supl. 6), 22 
(abstr.)

[19] Radetti G., Buzi F., Cassar W. et al.: Growth hormone secretory pattern and response to treatment in children with short stature 
followed to adult height. Clin. Endocrinol. (Oxf)., 2003:59, 27-33.

[20] Seminara S., Filpo A., Piccinini P. et al.: Growth hormone (GH) response to GH-releasing hormone in short children: lack of correlation 
with endogenous nocturnal GH secretion. J. Endocrinol. Invest., 1997:20, 118-121.

[21]  Donaldson D.L., Pan F., Hollowell J.G. et al.: Reliability of stimulated and spontaneous growth hormone levels in identifying the child 
with low GH secretion. J. Clin. Endocrinol. Metab., 1991:72, 647-652.J. Clin. Endocrinol. Metab., 1991:72, 647-652.1991:72, 647-652.

[22]  Lanes R. Diagnostic limitations of spontaneous growth hormone measurements in normally growing prepubertal children. Am. J. 
Dis. Child., 1989:143, 1284-1286.

[23]		 Bercu	B.B.,	Schulman	D.,	Root	A.W.	et	al.:	Growth	hormone	provocative	testing	frequently	does	not	reflect	endogenous	GH	secre-
tion. J. Clin. Endocrinol. Metab., 1986:63, 709-716.J. Clin. Endocrinol. Metab., 1986:63, 709-716.Metab., 1986:63, 709-716. 

[24]		 Smyczyńska	J.,	Hilczer	M.,	Stawerska	R.,	Lewiński	A.:	Utility	of	2-h	nocturnal	assessment	of	growth	hormone	(GH)	secretion	as	a	
screening	procedure	in	diagnosing	GH	deficiency	in	short	children:	own	observations.	Endocrine	Abstracts,	2008:16,	P356	(abstr.)

[25] Adlard P., Buzi F., Jones J. et al.: Physiological growth hormone secretion during slow-wave sleep in short prepubertal children. Clin. 
Endocrinol. (Oxf)., 1987:27, 355-361.



��

Streszczenia / Abstracts

[26]		 Hilczer	M.,	Smyczyńska	J.,	Stawerska	R.,	Lewiński	A.:	Comparison	between	the	results	of	2-h	and	6-h	assessment	of	nocturnal	
growth hormone (GH) secretion in short children – preliminary report. Endocrine Abstracts, 2008:16, P358 (abstr.)

[27]		 Szewczyk	L.,	Niewiedzioł	B.,	Tarkowska	A.	et	al.:	Wydalanie	amin	katecholowych	u	dzieci	z	niedoborem	wzrostu.	Endokrynol.	Pol,.	
1987:38, 212-216. 

[28]		 Voorhess	M.L.,	Mc	Gillivray	M.H.:	Low	plasma	norepinephrine	responses	to	acute	hypoglicaemia	in	children	with	isolated	GH	defi-
ciency. J. Clin. Endocrinol. Metab., 1984:59, 790-796.J. Clin. Endocrinol. Metab., 1984:59, 790-796.

[29]		 Szewczyk	L.,	Tarkowska	A.:	Obniżenie	aktywności	katecholaminergicznej	i	somatotropinowej	u	dzieci	z	niedoborem	wzrostu.	Endo-
krynol. Diabetol. i Choroby Przemiany Materii, 1995:1, 37-38.

[30]		 Szewczyk	L.,	Jaklińska	T.:	Przyśpieszenie	szybkości	wzrastania	u	dzieci	z	niedoborami	wzrostu	podczas	stosowania	leków	przeciw-
depresyjnych.	Endokrynol.	Diabetol.	i	Choroby	Przemiany	Materii,	1995:1,	33-35.

[31]		 Szewczyk	L.,	Jaklińska	T.,	Szewczyk	A.,	Tarkowska	A.:	Test	amitryptylinowy	w	diagnostyce	rezerwy	przysadkowej	u	dzieci	z	niedo-
borem wzrostu. Endokrynol. Ped., 2002:1, 17-19.




