
Innledning

I relasjon til pediatrisk endokrinologi inntar
Turner syndrom en særstilling blant alle synd-
romer med vekstsvikt, ikke minst fordi Turner
syndrom er en offisielt godkjent indikasjon for
behandling med  veksthormon i de fleste vestli-
ge land inklusive vårt eget. Det var derfor ing-
en tilfeldighet at Turner syndrom ble presentert
som det første av "Kvartalets syndromer " i det
aller første hefte av Pediatrisk Endokrinologi i
1987 (1). Alt tre år senere ble temaet tatt opp
påny i en bredere oversikt som representerte
"state of the art " anno 1992 (2). I denne artik-
kelen presenterte vi også spesifikke vekst- og
tilvekstkurver for Turner syndrom.

I 1992 forelå de første preliminære resultater
av korttidsbehandling med veksthormon fra en
rekke land. Selv om alle studiene viste en opp-
muntrende initial god respons på veksthastig-
heten, reflekterte de foreløpige konklusjonene
den store usikkerhet som rådet når det gjalt
effekten av behandlingen på den endelige
voksne høyde. Nå er en rekke av disse studiene
ført frem til avsluttet vekst slik at behandlings-
resultatene kan evalueres. Det er nesten sam-
stemt enighet om at veksthormonbehandling
fører til økt voksen høyde ved Turner syndrom,
men behandlingseffekten er sterkt varierende i
de ulike studiene. Foreløpig råder det også uli-
ke oppfatninger om når behandlingen med
veksthormon bør startes, hvor lenge behand-
lingen bør gis, hvilke doser som bør brukes,
når østrogen substitusjonen bør startes og
endelig om det bør brukes kombinasjonsbe-

handling med veksthormon og et anablolt ste-
roid, og i så fall når det bør gis tillegg av ana-
bolt steroid.

Hensikten med denne artikkelen er å gi en
oppsummering av de mest sentrale publiserte og
ennå upubliserte studier, og på basis av en sam-
let vurdering av behandlingsresultatene gi veile-
dende retningslinjer for behandlingsstrategi.

Spontan vekst ved 
Turner syndrom  
Det finnes historiske vekstdata for Turner
syndrom fra mer en 15 ulike land (3). På
grunnlag av slike data, er det laget spesifikke
vekstkurver og tilvekstkurver. For skandinavis-
ke forhold anbefaler vi kurver basert på vekst-
data fra danske og svenske piker med Turner
syndrom (4,5) utarbeidet av Rune Weis Næraa
(Figur 1 og 2). Kurvene viser det karakteristis-
ke vekstmønster ved Turner syndrom med noe
nedsatt fødselslengde, progressiv nedsatt til-
vekst etter 4 – 5 års alder og manglende eller
svak vekstspurt i pubertetsalderen. Den endeli-
ge voksne høyde for voksne kvinner med Tur-
ner syndrom ligger omlag 20 cm under
gjennomsnittshøyden for kvinner i de enkelte
land, men i alle materialer understrekes den
store individuelle variasjonen. For den enkelte
pike påvirkes slutthøyden av foreldrenes høy-
de, og det er visse holdepunkter for at morens
høyde er av størst betydning. Slutthøyden for
ubehandlede skandinaviske piker synes å ha
ligget på et gjennomsnitt av 146  ± 5,8 cm.

I klinisk arbeid, både for å bedømme den
enkelte pasients vekststatus og effekt av vekst-
stimulerende behandling, bør man bruke spesi-
fikke percentilkurver for Turner syndrom, og
helst de som er utarbeidet på grunnlag av skan-
dinaviske data. Selv om det kanskje ikke spiller
noen avgjørende rolle for hverdagens kliniske
vurdering, bør man likevel være oppmerksom
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på at kurvene er utarbeidet på grunnlag av his-
toriske data som ikke tar hensyn til den sekulæ-
re trend i barns vekst og utvikling, og at ube-
handlede piker med Turner syndrom fortsetter
å vokse langsomt helt frem til begynnelsen av
20-årene på grunn av sen lukning av epifysenes
vekstsoner.

Predikering av slutthøyde
Beregning av slutthøyde på grunnlag av aktuell
høyde, skjelettmodning og benkjernealder etter
metodene til Greulich - Pyle eller Tanner –
Whitehouse er egentlig ikke holdbare, fordi

begge metodene er utarbeidet for barn uten
dysmorfe syndromer eller skjelettdysplasier. Et
annet kompliserende moment er at det ofte byr
på problemer å bedømme skjelettalderen hos
piker med Turner syndrom, og særlig når de
når tidlig pubertetsalder.

Den anbefalte og vanligste måte å predikere
slutthøyden på er nå å anvende den såkalte
"Projected Adult Height" (PAH)-metoden. Den
baserer seg på at den enkelte ubehandlede pike
med Turner syndrom vil fortsette å vokse i sin
percentilkanal gjennom barne- og pubertetsal-
der frem til avsluttet vekst. Dette gir grunnlag
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Figur 1. Vekstkurver for Turner syndrom. Kurven viser høyden til ubehandlede piker med Turner
syndrom (tykke linjer, gjennomsnitt, ± 1 S.D. og ± 2 S.D.) og for norske piker uten kromosomfeil
(fra 73), tynne linjer, gjennomsnitt og ± 2 S.D.).



for å ekstrapolere slutthøyden ut fra den aktuel-
le høydepercentil (6). De fleste studier har ikke
vist noen sammenheng mellom slutthøyde og
karyotype verken hos behandlede eller ube-
handlede pasienter.

Spontan pubertetsutvikling
Primær amenorré og manglende pubertetsut-
vikling, bortsett fra adrenarke, har fra gammelt
av vært ansett som kardinaltegn på Turner
syndrom hos piker i pubertetsalder. Nyere

undersøkelser tyder imidlertid på at spontan
pubertetsutvikling med menstruasjoner ikke er
så uvanlig som tidligere antatt (7 -  9). Disse
undersøkelser viser at anslagsvis 15 – 20 % av
piker med Turner syndrom får menarke. I en
nylig offentliggjort itialiensk retrospektiv stu-
die av 522 pasienter med Turner syndrom som
var over 12 år, ble det funnet at 84 av pikene
(16,1 %) hadde spontan pubertetsutvikling med
menarke. Menarke opptrådte ved en kronolo-
gisk alder 13,2 ± 1,5 år og en benkjernealder på
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Figur 2. Vekstkurve for Turner syndrom. Kurven viser høydetilveksten ved Turner syndrom (tyk-
ke linjer, gjennomsnitt, ±1 S.D. og ± 2 S.D.) sammenlignet med gjennomsnittet for høydetilvek-
sten til piker uten kromosomfeil etter data fra Tanner (tynn linje).



12,9 ± 1,9 år. Tolv av pikene fikk sekundær
amenorré 1,6  ± 2,0 år etter menarke, men hele
30 pasienter hadde regelmessig menstruasjon
etter 9,2  ± 5,0 år. I tillegg til de 84 pikene som
viste komplett pubertetsutvikling var det 34
(6.5 %) som på undersøkelsestidspunktet bare
hadde brystutvikling. Behandling med veks-
thormon syntes ikke å ha noen betydning ver-
ken for alderen ved starten eller prevalensen av
spontan pubertetsutvikling (9).

Hormonanalyser viste progressiv økning av
gonadotropiner og østradiol fra prepubertet og
gjennom puberteten hos de av pikene som fikk
spontan menarke på samme måte som ved nor-
mal pubertet, men med markert høyere gona-
dotropinverdier (9). Pikene som ikke fikk spon-
tan pubertetsutvikling hadde signifikant høyere
prepubertale gonadotropinverdier enn de som
senere fikk menarke. På grunn av stor spred-
ning i gonadotropinnivåene var den prediktive
verdi av gonadotropinmåling hos den enkelte i
prepuberteten av begrenset klinisk betydning,
men denne og lignende undersøkelser viser at
det er et bredt spekter av ovariesvikt ved Tur-
ner syndrom.

Ultralydundersøkelse av uterus og ovarier
hører nå med til en standard undersøkelse av en
pike med Turner syndrom i prepubertet/puber-
tetsalder. Hos piker som senere viser spontan
menarke, finner det sted en progressiv økning
av uterinvolumet som tegn på østrogenpåvirk-
ning. Også volumet av ovariene er høyere hos
de som viser spontan menarke (9).

Funnene i den italienske studien bekrefter den
tidligere kliniske erfaring at spontan pubertetsut-
vikling forekommer oftere hos piker med en
mosaikk karyotype enn hos de som har en ren
X-monosomi. Således opptrådte pubertetsutvik-
ling hos 14 % av pikene med ren X-monosomi
mot 32 % av pikene med en mosaikk karyotype
med en X-monosomi cellelinje og en cellelinje
med mer enn et  X-kromosom (9).

I Pediatrisk Endokrinologi har vi tidligere
fremhevet at det er god klinisk praksis å gjøre
en kromosomanalyse av alle piker med vek-
stretardasjon av ukjent årsak selv om de frem-
byr sparsomme eller ingen fenotypiske manife-
stasjoner på Turner syndrom. Den relativt høye
prevalens av pubertetsutvikling med eller uten
menarke tilsier at Turner syndrom på ingen
måte kan utelukkes hos en kortvokst pike selv
om menarke har inntrådt.

Veksthormonbehandling
Kort etter at ubegrensede mengder av rekombi-
nant veksthormon ble tilgjengelig på midten av
80-tallet, kom det mange rapporter om en gun-
stig effekt på veksthastigheten hos piker med
Turner syndrom behandlet med veksthormon
alene eller i kombinasjon med anabole steroi-
der. På veksthormon alene økte veksthastighe-
ten gjennomgående fra 3-4 cm pr. år til 6-8 cm
pr. år under første behandlingsår. Responsen
var størst hos de yngste pasientene, men i alle
aldersgrupper ble det registrert avtagende
effekt i andre og senere behandlingsår. Fra
enkelte hold ble det derfor reist tvil om
behandlingen ville ha en signifikant effekt på
den endelige voksne høyde.

For å få et svar på denne problemstillingen
ble det på slutten av 80-årene startet en rekke
internasjonale multisenterstudier med målset-
ning om å føre behandlingen frem til en nær-
mere definert "avsluttet vekst " eller slutthøy-
de. I de senere år er en rekke av disse studiene
sluttført, og vi vil i det følgende trekke frem et
representativt utvalg der effekten av behand-
lingen er angitt som forskjellen mellom PAH
og den målte høyde ved avsluttet vekst.

Det beste publiserte resultat med en konven-
sjonell standard dose veksthormon er oppnådd
i den amerikanske multisenterstudien som
omfattet 60 pasienter, hvorav 17 ble behandlet
med veksthormon alene i gjennomsnittlig 7,6
år og 43 med en kombinasjon av veksthormon
og det anabole steroidet oxandrolon i 6,1 år
(10). Pasientene som fikk kombinasjonsbe-
handling oppnådde en gjennomsnittshøyde på
152,1 ± 5,9 cm, hvilket var 10,3 ± 4,7 cm mer
en gjennomsnittlig PAH. Gruppen som fikk
veksthormon alene nådde en gjennomsnitts-
høyde på 150,4 ± 5,5 cm som var 8,4 ± 4,5 cm
høyere enn PAH. Til sammenligning hadde en
historisk kontrollgruppe av voksne kvinner
med Turner syndrom en voksen høyde på
144,2  ± 6,0 cm. Som i alle andre studier, var
det stor spredning i behandlingsresultatene,
men hele 94% oppnådde en voksen høyde over
PAH, og alle hadde slutthøyde over 50 percen-
tilen for Turner syndrom (10).

Den svenske multisenter undersøkelsen
inkluderte en gruppe på 17 piker som ble
behandlet med en kombinasjon av veksthor-
mon og oxandrolon (11). De oppnådde en
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gjennomsnittlig slutthøyde på 154 ± 6,6 cm,
som svarte til 8,5 ± 4,6 cm over PAH. Forskjel-
len mellom de amerikanske og svenske resulta-
tene kan forklares med at gjennomsnittsalderen
i det amerikanske materiale var 9,7 år mot 12,1
år i det svenske, og at den gjennomsnittlige
behandlingstid var 6,1 år i den amerikanske
studien mot 4,6 år i den svenske. I forhold til
PAH resulterte det amerikanske opplegget i en
økning av høyden på 1.8 cm mer enn det sven-
ske, men da med gjennomsnittlig 1,5 år lengere
behandlingstid (10,11). Det må sies å være en
svært beskjeden vinning, særlig tatt i betrakt-
ning av de betydelige kostnader av 1,5 års
behandling i de høyere dosenivåer av veksthor-
mon som blir nødvendige i sluttfasen av
behandlingen.

I den europeiske studien som omfattet pasi-
enter fra England, Frankrike, Nederland, Norge
og Tyskland, ble de samlede behandlingsresul-
tater dårligere, med en gjennomsnittlig økning
på 3,1 cm over PAH (12). Den gjennomsnittli-
ge alder på 12,9 år var imidlertid høyere enn i
den amerikanske og svenske studien, og alle
pikene var 10 år eller mer ved starten av
behandlingen. Ingen fikk tillegg av anabole ste-
roider. De 16 norske pasientene hadde en
gjennomsnittsalder på 13 år og oppnådde en
gjennomsnittlig slutthøyde på 151,7 cm, hvil-
ket i gjennomsnitt var 4,5 cm over PAH.

Den kanadiske multisenterstudien er av spe-
siell interesse fordi den representerer et pro-
spektiv, randomisert, non-placebo behand-
lingsforsøk. Studien er ennå ikke avsluttet,
men de foreløpige resultater ble lagt frem
under møtet til European Society of Pediatric
Endocrinology i Firenze i september 1998 (13).
Frem til dette tidspunkt hadde 41 piker som
fikk behandling nådd slutthøyde, definert som
tilvekst mindre enn 2 cm pr. år eller skjelettal-
der på 14 år eller mer. Disse ble sammenlignet
med en komparabel kontrollgruppe på 21 piker
som ble fulgt opp på samme måte, men som
ikke fikk veksthormon. Alderen på pikene ved
starten varierte mellom 7 og 13 år med et
gjennomsnitt på 11,1 år i veksthormongruppen
og 11,3 år i kontrollgruppen. Dosen av veks-
thormon var 3,86 IE/m2/d, og det ble ikke gitt
tillegg av anabole steroider. Piker som viste
tegn til ovariesvikt fikk østrogen substitusjons-
behandlig fra 13 år. Så langt viser resultatene
en oppnådd gjennomsnittlig slutthøyde på

146,1 ± 6,5 cm hos de som fikk veksthormon
mot 141,4 ± 4,7 cm i kontrollgruppen. Ved å
korrigere for stratifisert utgangshøyde ble det
beregnet en gjennomsnittlig behandlingseffekt
på 6,3 ± 1,1 cm (13).

Det kan på basis av dette konkluderes med at
behandling av pasienter med Turner syndrom
som gruppe med veksthormon i konvensjonelle
doser har vist en klar effekt på den endelige
voksne høyde slik at en  økning i PAH i størrel-
sesordenen 6 – 8 cm kan ansees for et rimelig
behandlingsmål. Alle studier viser imidlertid
store individuelle variasjoner i behandlingsre-
sultatene med enkeltindivider som har oppnådd
slutthøyder i området 155 – 160 cm, mens
andre har endt opp med slutthøyder i området
140 – 145 cm. Det er for tiden ingen metoder
til å predikere relativ behandlingsresistens, og
man bør derfor være varsom med å skape for
store forventninger hos den enkelte pasient når
det blir gitt et behandlingstilbud.

Resultatene fra en rekke undersøkelser har
vist at det vanligvis ikke foreligger veksthor-
monsvikt ved Turner syndrom bedømt ut fra
veksthormon stimulasjonstester eller nattlig
spontansekresjon av veksthormon. Behandling
med veksthormon er derfor i prinsippet en far-
makologisk behandling. Det er derfor en viss
logikk i å forsøke høyere dose enn den vanlige
substitusjonsdosen som blir brukt ved klassisk
veksthormonmangel. 

I en nylig publisert fransk undersøkelse fikk
en gruppe på 14 pasienter (10,2 ± 2,5 år) en
initialdose veksthormon på 0,1 IE /kg/d som
gradvis ble øket med 0,1 IE/kg opp til 0,3
IE/kg/d ettersom veksthastigheten viste tegn til
avflatning (14). Til sammenligning fikk en
gruppe på 17 pasienter (11 ± 1,3 år) konvensjo-
nell behandling med en fast dose veksthormon
på 0,13 IE/kg/d. Etter 4 års behandling var
PAH økt med 10,6 ± 3,8 cm i gruppen som fikk
adapterte doser mot 5,2 ± 3,7 cm i gruppen som
fikk fast konvensjonell behandling (14). Det var
ingen forskjell i progresjonen av benkjernealder
i de to gruppene som etter 4 år var progrediert
respektive 3,6 ± 1,2 år og 3,3 ± 1,2 år. Substitu-
sjonsbehandling med østrogener ble startet rela-
tivt sent i begge gruppene ved en alder på hen-
holdsvis 15,3 ± 2,3 år og 14,0 ± 1,4 år.

Preliminære resultater fra en større dose-
respons undersøkelse fra Nederland ble lagt
frem på "The XVIIth International Symposium
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on Endocrinology and Development" i Amster-
dam i mars 1999 (15). I alt 68 pasienter var
med i studien, og de ble delt i tre like grupper.
Første gruppe fikk veksthormon i en dose på 4
IE/m2/dag (svarende til 0,135 IE/kg/dag). Den
andre gruppen fikk 4 IE/m2/dag første året og
deretter 6IE/m2/dag. Tredje gruppe fikk 4
IE/m2/dag første året, 6 IE/m2/dag andre året og
deretter 8 IE/m2/dag. Alderen ved behandlings-
start varierte mellom 2 og 11 år, med et
gjennomsnitt på ca. 6,5 år i de enkelte grup-
pene. Østrogen-substitusjonsbehandling ble
startet ved en gjennomsnittsalder på 12,9 år, og
behandlingen ble stoppet når tilveksten hadde
vært mindre enn 1 cm de siste 6 måneder.
Behandlingsresultatet ble bedømt i forhold til
en modifisert PAH, beregnet som et gjennom-
snitt utregnet etter to metoder basert på benk-
jernealder. Etter en gjennomsnittlig behand-
lingsperiode på 83,2 mnd hadde 25 pasienter
nådd den definerte endelige voksne høyde.
Gjennomsnittlig voksen høyde og beregnet økt
høyde over PAH er vist i Tabell 1. Som i den
franske studien var det størst sluttlengde i den
gruppen som hadde fått de høyeste dosene
veksthormon, med en sluttlengde på 12,5 –
16,0 cm over PAH.

Det er vanskelig å foreta en direkte sammen-

ligning mellom disse resultater og de som er
oppnådd i andre studier, pga. forskjell i alder
på pasientene, veksthormondose og behand-
lingstid. I Rosenfeld og medarbeideres studie
fra USA var det 17 pasienter i alderen 9,1 ± 2,1
år som ble behandlet med veksthormon alene i
7,6  ± 2,2 år (10). Disse oppnådde en gjennom-
snittshøyde på 150,4 ± 5,5 cm, en sluttlengde
som var 8,4 ± 4,5 cm høyere enn PAH. Vekst-
hormondosen var noenlunde den samme som
den laveste dosering i den hollandske studien
(15), men gjennomsnittsalderen på de ameri-
kanske pikene var betydelig høyere. Ved vur-
deringen av resultatene må det også tas i
betraktning at normale hollandske barn er ver-
dens høyeste slik at hollandske piker med Tur-
ner syndrom generelt sett har en gunstig gene-
tisk bakgrunn for vekst.

Dersom vi legger den gjennomsnittlige
endelige voksne høyde til grunn, var det ikke
så overveldende stor forskjell i de 3 doserings-
gruppene i den nederlandske studien (Tabell 1)
(15). I samtlige grupper fantes pasienter som
oppnådde en høyde på 170 cm eller mer.
Økningen i høyde over PAH viste som i andre
studier, ganske stor spredning, og interessant
nok, økt spredning med økt dosering. Dette kan
kanskje tyde på at de som i utgangspunktet
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Veksthormonbehandling av piker med Turner syndrom. Preliminære resultater fra dose-
respons undersøkelsen referert i (15)1. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pasienter Antall Sluttlengde2 Beregnet høydeøkning utover PAH2

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gruppe I3 8 159,1 cm  (148,3 - 172,4) 12,5 cm  ( 7,8 - 15,7)
Gruppe II4 8 161,8 cm  (152,8 - 176,2) 14,6 cm  ( 8,1 - 20,3)
Gruppe III5 9 162,7 cm  (154,3 - 170,3) 16,0 cm  (10,2 - 24,8)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1: Resultatene er basert på resultater fra 25 av 63 pasienter som etter en gjennomsnittlig
behandlingsperiode på 83,2 måneder hadde nådd sluttlengde. Østrogen substitusjonsbe-
handling ble startet ved en gjennomsnittsalder på 12,9 år. Behandlingen ble stoppet når
tilveksten hadde vært mindre enn 1 cm de siste 6 mnd. 

2: Gjennomsnitt (spredning).
3: Veksthormondosen var 4 IE/m2/d (svarer til 0,135 IE/kg/d eller 0,047 mg/kg/d) gjennom

hele behandlingsperioden.
4: Veksthormondosen var 4 IE/m2/d det første året og deretter 6IE/m2/d.
5: Veksthormondosen var 4 IE/m2/d det første året, 6 IE/m2/d det andre året og deretter 8

IE/m2/d.

Tabell 1



hadde det beste vekstpotensiale, var de som
profiterte mest på en økt dosering.

Uansett viser den hollandske studien en klar
dose-respons effekt, og bekrefter således at
veksthormonbehandling av piker med Turner
syndrom er en farmakologisk behandling. Flere
av pikene fortsatte behandling i relativt høye
doser etter at de hadde passert 50 percentilen
for normale hollandske piker. På møtet i
Amsterdam ble det reist spørsmål om hvilke
endelig voksen høyde som skulle ansees som
"høyt nok" som et behandlingsmål. Selv om
ingen kunne gi et eksakt svar på dette, er det
vår oppfatning at en fortsatt behandling utover
en oppnådd høyde på omkring 160-165 cm i
alle fall klart må ansees som kosmetisk
behandling til svært høy kostnad for helsevese-
net. Det ble for øvrig opplyst at noen av de hol-
landske pikene hadde bedt om å få avslutte
behandlingen etter at de hadde oppnådd en
høyde som de var fornøyd med. Den påviste
dose-respons effekten kan gi et rasjonelt grunn-
lag for å forsøke en høyere dosering hos pasi-
enter som av ukjent årsak viser en relativ
behandlingsresistens på en vanlig veksthor-
mondose.

Det har blitt hevdet at tidlig behandling med
veksthormon kunne motvirke lav selvfølelse og
sosial umodenhet på grunn av kortvoksthet. En
fersk undersøkelse fra Belgia evaluerte persep-
sjon av kortvoksthet, den psykososiale mest-
ring og behandlingsaksept i relasjon til alderen
hos 31 piker med Turner syndrom før og etter
behandling med veksthormon (16). Før 6 års
alder oppfattet pikene ikke sin høyde som noe
problem, og de hadde vansker med å akseptere
daglige injeksjoner med veksthormon. Derimot
oppfattet pasientene i aldersgruppen 7 – 12 år
kortvokstheten som et problem og var derfor
motivert for behandling. Ut fra en forutsetning
om en vanlig behandlingstid på omkring 5 år
kan en litt pragmatisk tilnærming tilsi at
behandling til de yngste pasientene kan vente
til foreldrene eller piken selv føler at kortvoks-
theten er blitt et problem. Etter vår erfaring vil
denne situasjonen oppstå omkring 6-års alder,
om lag på samme tid som høyden faller under
2,5-percentilen for friske piker.

Vanligvis kommer pasientene imidlertid
langt senere til behandling, og da blir problem-
stillingen hvor lenge behandlingen skal fortset-
te. I forhold til det som var vanlig praksis på

begynnelsen av 90-årene, er det nå en klar ten-
dens til å utsette substitusjonsbehandlingen
med østrogener (10 – 14). I de større studiene
det er referert til i denne oversikten, er behand-
lingen med veksthormon stoppet ved en benk-
jernealder på 14 – 15 år og/eller en tilvekst på
mindre enn 2 cm pr. år. For den individuelle
pasient må avslutningen av behandlingen vur-
deres i sammenheng med den høyde som er
oppnådd, pasientens preferanse mellom noen
ekstra cm eller noe tidligere induksjon av
pubertet og endelig pasientens motivasjon for
fortsatt veksthormonbehandling.

For en så kostbar behandling som det blir
tale om mot slutten av behandlingsperioden,
blir det også nødvendig å foreta en cost-benefit
vurdering. Med en benkjernealder på 14 – 15 år
har normale piker oppnådd 98 – 99 % av ende-
lig voksen høyde, slik at det blir svært begren-
set hva som kan oppnås med fortsatt behand-
ling med relativt store (vektrelaterte) doser av
veksthormon.

Anabole steroider
Før veksthormon ble tilgjengelig i større
mengder behandlet vi piker med Turner synd-
rom med fluoxymestron (Halotestin®) i en dose
på  0.1 mg pr. dag. Fluoxymestron ble foretruk-
ket fremfor oxandrolon fordi studier på 70-tal-
let hadde vist at fluoxymestron hadde noe bed-
re vekststimulerende effekt, men samtidig også
noe sterkere viriliserende effekt. Våre behand-
lingsresultater med fluoxymestron hos 12 pasi-
enter med Turner syndrom viste ikke noen sik-
ker effekt på slutthøyden i forhold til PAH, og
en gynekologisk undersøkelse etter behand-
lingen viste varierende grad av forstørret klito-
ris hos de fleste pasientene (2).

Kombinasjonsbehandling med veksthormon
og oxandrolon har vært brukt i en rekke studi-
er, men frem til nå har det vært vanskelig å
trekke noen sikker konklusjon med hensyn til
effekten på slutthøyden. Spesielt har det rådd
usikkerhet om behandlingen kunne føre til en
uforholdsmessig sterk progresjon av skjelett-
modningen med en ugunstig effekt på slutthøy-
den (17).

Resultatene fra den amerikanske multisen-
terstudien tyder imidlertid på at kombinasjons-
behandlingen gav klart bedre resultat enn veks-
thormon alene (10). Også i den svenske multi-
senterundersøkelsen ble de beste resultatene
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oppnådd i den gruppen som fikk kombinasjons-
behandlig med veksthormon og oxandrolon
(11). Verken i den amerikanske eller den sven-
ske studien kunne det påvises uheldig akselera-
sjon av skjelettmodningen hos pasienter som
fikk kombinasjonsbehandling. Den vanlig bruk-
te dose av oxandrolon har vært 0,0625 mg/kg/d.
En noe høyere dose på 0,1 mg/kg som ble brukt
initialt i den svenske studien, gav lette tegn til
virilisering hos noen piker (11). De fleste har
valgt å starte opp oxandrolonbehandlingen ved
8 – 9 års-alder som samsvarer med alder for
inntreden av normal adrenarke. Det synes da
mest rasjonelt å relatere til benkjernealder, og i
den svenske undersøkelsen antydes det at et
passende tidspunkt kan være ved en benkjerne-
alder på 9 år (11).

Substitusjonsbehandling med østrogen
Nesten alle pasienter med Turner syndrom vil
trenge substitusjon med østrogen. Selv en lavdo-
sebehandling med østrogener kan svekke veks-
thastigheten og akselerere skjelettmodningen
spesielt ved en tidlig start. I den svenske under-
søkelsen hadde ethinyløstradiol i en dose på 25
ng/kg/dag initialt en positiv effekt på veksthas-
tigheten, men resulterte i akselerert skjelettmod-
ning i det andre behandlingsåret (11).

En dansk undersøkelse viste at 17β-østradiol
i en dose på 10mg/kg/d gitt til piker med Tur-
ner syndrom ved en skjelettalder på 10,6 år
aksellererte skjelettmodningen fra 0,8 til 1,9 år
pr. kronologisk år. Etter reduksjon av dosen til
7mg/kg/d falt modningstempoet til det norma-
le. Undersøkelsen viste ellers at det var stor
individuell variasjon i følsomheten for østro-
gen, og at monitorering av skjelettmodning og
pubertetsutvikling under behandlingen derfor
er viktig (18).

Målsetningen med behandlingen må være å
oppnå serumkonsentrasjoner av østrogen som
mest mulig svarer til de som finnes i de forskjel-
lige stadier av en normal spontan pubertet (18).
Imidlertid er der meget store individuelle varia-
sjoner i både progresjonen og varigheten av
puberteten. Den gjennomsnittlige varighet er
således på 3 – 3,5 år med en variasjon mellom 2
og 5-6 år. Selv om det er bedre korrelasjon
mellom skjelettalder og pubertetsutvikling, vil
det uansett være vanskelig å angi presise nor-
male serumkonsentrasjoner enten de blir rela-
tert til kronologisk- eller skjelettalder (18).

Under behandlingen av piker med østroge-
ner vil det på forhånd økte serumnivå av FSH
falle. I forløpet av behandlingen er det imidler-
tid ikke uvanlig at FSH stiger litt igjen, og det-
te må da ikke nødvendigvis tas som et tegn på
underdosering av østrogen da det lett kan føre
til overdosering og aksellerering av skjelett-
modningen. Det finnes ikke noe enkelt og sik-
kert parameter til å styre østrogenbehandling-
en. Den kliniske vurderingen av pubertetsut-
viklingen etter Tanners stadieinndeling og
pikens egen oppfatning av behandlingseffekten
blir derfor en viktig rettesnor. Hos piker med
Turner syndrom kan det være vanskelig å
bedømme de tidlige stadier av brystutvikling.

Det vanligste har vært å gi østrogen i tabe-
lettform enten som det syntetiske ethinyløstra-
diol (11,12) eller konjugerte (ekvine) østroge-
ner (10). Etter mønster fra Danmark har vi i de
senere år brukt det naturlige humane 17β-østra-
diol i mikronisert form (18). En stor del av
peroralt tilført østradiol metaboliseres i tarm og
lever til østron og andre metabolitter som er
mindre biologisk aktive. For å unngå dette har
det vært forsøkt med transdermale preparater
(plastere) der østradiol tas direkte opp gjennom
huden til den systemiske sirkulasjon slik at det
unngår metabolisme i tarm og lever. Lavdose-
plastre gitt 3 ganger ukentlig var forsøkt som
induksjonsbehandling hos 9 piker med Turner
syndrom med godt resultat (19). Behandlingen
er imidlertid kostbar og erfaringene begrenset.
I en nylig rapport som også omfattet 9 piker
med Turner syndrom var det forsøkt lavdose
østrogen induksjonsbehandling med månedlige
intramuskulære injeksjoner av et østradiol
depotpreparat (20). Resultatene av behandling-
en ble sammenlignet med de som ble oppnådd i
en komparabel gruppe på 37 pasienter som fikk
konvensjonell peroral behandling. Etter to års
behandling hadde de som fikk depotpreparatet
vokst gjennomsnittlig 2,6 cm mer enn kontroll-
gruppen uten at det hadde skjedd noen aksele-
rasjon av skjelettmodningen. På dette grunnlag
ble det antydet at  intramuskulær behandling
med et depotpreparat kunne ha en gunstig
effekt på slutthøyden (20). En slik effekt treng-
er imidlertid å bekreftes i et større materiale.

Det synes være ganske stor samstemmighet
om at østrogenbehandlingen bør starte opp noe
senere enn det som var vanligvis foreslått tidli-
gere. Gjennomgående blir det nå anbefalt å
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starte behandlingen ved 13 – 15 års-alder, og i
tilfeller der diagnosen blir stillet sent, bør pasi-
enten om mulig få 3 års veksthormonbehand-
ling før det startes med østrogensubstitusjon.

Oppsummering med veiledende retningslin-
jer for behandling
Selv om der fortsatt ikke foreligger noen bred

konsensus for hvordan veksthormonbehand-
lingen og pubertetsinduksjonen best kan
gjennomføres, finner vi, på bakgrunn av resul-
tatene av representative publiserte behand-
lingsforsøk fra de siste år, at det er grunnlag for
å modifisere våre tidligere retningslinjer for
behandling av Turner syndrom (2):
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Tabell 2

1: Modifisert fra (18).

Anbefalinger ved induksjon av pubertet hos piker med Turner syndrom eller annen
årsak til ovariesvikt1

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Behandlingsindikasjon

- sikre tegn på ovariesvikt (klart forhøyet FSH)
- skjelettalder minst 11 år

Oppfølging

- kontroll 2-4 ganger årlig (høyde, vekt, blodtrykk, pubertetsstadier, LH, FSH, 
Østradiol).

- skjelettalder bestemmes årlig.
- evt. gynekologisk vurdering ved blødningsforstyrrelser.

Medikamentell behandling – dosering

- første behandlingsår 17β-østradiol 5 mg/kg/d (Det fås tabletter på 0,1 og 1,0 mg fra 
Novo Nordisk Pharma).

- dosen økes gradvis med 5 mg/kg/d hver 6.-12. måned til voksendose 20 mg/kg/d.
- den samlede tid fra start av behandling til voksen vedlikeholdsdose er nådd bør

ikke overstige 
4-5 år.

- det bør maksimalt gis 3-4 års behandling uten samtidig tilskudd av gestagen.

Ved gjennombruddsblødning

- syklisk behandling med østradiol i samme dose; dvs. en ukes opphold hver måned;
eller

- supplerende behandling med gestagen (for eksempel norethisteron 1 mg/d) på dag
10-21;
eller

- kontinuerlig behandling med gestagen for å hindre ytterligere blødning.

Ved avsluttet pubertetsutvikling

- overgang til sekvenspreparat med kombinasjon av østrogen/gestagen.



Veksthormonbehandling
• Etter en grundig informasjon til piken og

foreldrene om PAH og hva som kan oppnås
med behandling må det fortsatt være en
mulighet til å avstå fra behandling. I den
forbindelse må piken og foreldrene  få til-
bud om at de gjerne må bruke noen uker
eller måneder til å tenke seg om, og samti-
dig informeres om at en slik utsettelse ikke
vil få nevneverdig betydning for sluttresul-
tatet av en eventuell behandling.

• Veksthormonbehandlingen bør om mulig
startes i 6 – 7  års alder. Ved sen diagnose
bør det tas sikte på minst 3 års behandling
med veksthormon før start av pubertetsin-
duksjon.

• Det anbefales en dose av veksthormon på
0,1 – 0,125 IE/kg/d (tilsvarer 3 – 3,7 IE/m2/d).

Ved dårlig respons første behandlingsår (< 3
– 4 cm tilvekst) kan høyere dose vurderes.

• Veksthormonbehandlingen avsluttes når den
årlige tilvekst er < 2 cm.

• Ved betydelig avflating av tilveksten under
veksthormonbehandling kan tillegg av
oxandrolon  (0,0625 mg/kg/d) vurderes ved
oppnådd benkjernealder på 9 år.

Pubertetsinduksjon
• Puberteten induseres med 17ß-østradiol pr.

os fra en kronologisk alder omkring 13 år.
• Ved sen diagnose kan pubetetsinduksjonen i

samråd med piken utsettes 1 – 2 år slik at
det om mulig blir gitt 3 års behandling med
veksthormon før østrogen.

• Startdosen av 17ß-østradiol bør være rundt
5µ/kg/d. Dosen økes gradvis etter retnings-
linjene i Tabell 2.
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