Pediatrisk Endokrinologi 2000;14:5–15

Veksthormonbehandling ved idiopatisk
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Innledning

Definisjoner og kriterier

Siden rekombinant veksthormon ble tilgjengelig i ubegrensede mengder i 1985, har det etterhvert blitt gjort behandlingsforsøk ved en rekke tilstander med vekstsvikt utenom den opprinnelige indikasjon som var påvist veksthormonmangel. Dette har ført til at de godkjente
(registrerte) behandlingsindikasjoner i de fleste
europeiske land og USA er utvidet til også å
omfatte Turner syndrom og kronisk nyresvikt.
Barn med idiopatisk kortvoksthet utgjør
kanskje den største gruppe av barn som blir
utredet for vekstretardasjon, og det er derfor
ikke overraskende at det har vært stor interesse
for utprøving av veksthormonbehandling i nettopp denne gruppen. De første preliminære
resultater av korttidbehandling viste en oppmuntrende god initial respons på veksthastigheten, men med en gradvis avmatning av tilveksten etter noen år. Det har derfor rådet stor
usikkerhet med hensyn til effekten av behandlingen på den endelige voksne høyde. Nå er en
rekke studier ført frem til avsluttet vekst slik at
langtidseffekten av behandlingen i større grad
kan evalueres. Hensikten med denne presentasjonen er å trekke frem en del av de mest sentrale publiserte studier, med sikte på å klargjøre
om det skulle foreligge grunnlag for å revurdere den norske konsensus vedrørende veksthormonbehandling av idiopatisk kortvoksthet
(1,2).

Det største problem ved vurderingen av effekten av behandlingen med veksthormon ved
idiopatisk kortvoksthet er at vi med nåværende
diagnostikk inkluderer en rekke forskjellige tilstander under denne diagnosen. I den klassiske
pediatriske endokrinologi skilte Lawson Wilkins (3) mellom to hovedgrupper: Konstitusjonell retardert vekst og pubertetsutvikling, og
familiær eller non-familiær idiopatisk kortvoksthet. Ved konstitusjonell retardert vekst og
pubertetsutvikling var veksten forsinket i småbarnsårene, deretter fulgte vekstkurven en
kanal parallelt til og vanligvis like under 2,5
percentilen frem til prepubertetsalder da den
tenderte til å deviere noe nedover svarende til
en forsinket vekstspurt med puberteten. I skolealder var benkjerneutvikingen karakteristisk
2 –3 år forsinket med en tilsvarende forsinket
pubertetsutvikling, og dermed forlenget vekstperiode og god prognose for den endelige
voksne høyde. Tilstanden er familiær og finnes
oftere hos gutter enn jenter. Familieanamnesen
avdekket ofte et tilsvarende vekstmønster hos
faren og/eller andre voksne mannlige slektninger som følgelig hadde voksne høyder vel
innenfor det normale variasjonsområde. Ved
familiær idiopatisk kortvoksthet hadde derimot en eller begge foreldre slutthøyde ved
eller nedenfor 2,5 percentilen. Fødselslengden
lå gjerne ved 2,5 percentilen og som følge av
en forholdsvis lav veksthastighet, falt vekstkurven lenger og lenger under 2,5 percentilen.
Med en benkjerneutvikling i overenstemmelse
med den kronologiske alder, eller bare lett forsinket, og inntreden av pubertet til vanlig tid,
endte det opp med en slutthøyde i nærheten av
en målhøyde basert på den genetiske disposisjon (midtforeldrehøyde). For gutter er mål-
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høyden summen av fars og mors høyde dividert på 2 + 6,5 cm, og for jenter summen av far
og mors høyder dividert på 2 – 6,5 cm. Det må
understrekes at 2 SD spredningen for den
beregnede målhøyde er hele ± 10 cm slik at det
er bare er tale om et tilnærmet riktig ”mål”.
Ved non-familiær idiopatisk kortvoksthet finnes et tilsvarende vekstmønster, men siden foreldrene nå har vanlig høyde kan en beregnet
målhøyde ikke brukes til å antyde slutthøyde.
Dette kartet stemmer imidlertid ikke helt
med terrenget. En del barn som diagnostiseres
som idiopatisk kortvokste, kan ha moderat forsinket skjelettmodning og pubertetsutvikling.
Majoriteten av pasienter med konstitusjonelt
forsinket vekst og pubertetsutvikling følger det
klassiske vekstmønster og har følgelig en god
prognose. Dette bekreftes i de fleste rapporterte
undersøkelser som i gjennomsnitt viser en
slutthøyde i overensstemmelse med, eller litt
under målhøyden (4,5). Det er imidlertid store
individuelle forskjeller, og i en nylig publisert
studie varierte slutthøyden hos gutter mellom
11 cm under målhøyden og 9,5 cm over (5).
Dette kan tyde på at kriteriene for konstitusjonelt forsinket vekst og pubertetsutvikling kan
være forskjellig i de forskjellige sentra og/eller
ha etiologisk heterogenitet.
Vanligvis bruker vi percentilkurver for høyde for å følge og vurdere det enkelte barns høyde og vekst. Hos betydelig vekstretarderte barn
egner disse kurvene seg imidlertid ikke så godt
til å definere nærmere hvor høyden ligger i forhold til percentil. Det vanskeliggjør sammenligning av grupper av barn og evaluering av
effekt av veksthormonbehandling. For å overkomme dette problemet kan det enkelte barns
høyde scores som standard deviasjons score
(standard deviation score = SDS) som blir
beregnet på følgende måte: SDS = X – x dividertert på SD, hvor X er den målte høyde, x er
gjennomsnittshøyde for alder og kjønn, og SD
er standard deviasjon for normale barns høyde
med samme alder og kjønn. For kortvokste
barn vil SDS ha negativt fortegn. Ved tilvekst
som er bedre enn gjennomsnittet, for eksempel
etter oppstart av veksthormonbehandling, kan
den positive behandlingseffekten beskrives ved
at SDS eksempelvis går fra – 2,7 til – 1,9.
Behandlingseffekten kan også beskrives på
mer tradisjonelt vis ved å sammenligne oppnådd slutthøyde med den predikerte høyde

6

beregnet etter Bayley – Pinneaus tabeller.
Gjennomgående tenderer denne prediksjonsmetoden til å overestimere slutthøyden hos
ubehandlede barn med idiopatisk kortvoksthet,
hvilket kan føre til undervurdering av behandlingseffekt (6).
De fleste behandlingsprotokoller for idiopatisk kortvoksthet har ekskludert barn med
intrauterin vekstretardasjon med fødselsvekt
under 2,5 percentilen for gestasjonsalder og
manglende postnatal opphentningsvekt. På den
annen side er barn med idiopatisk kortvoksthet
og sen modning, dvs. en gruppe som kan overlappe med den klassiske form av konstitusjonelt forsinket vekst og pubertetsutvikling, ikke
sjelden inkludert. Det er således viktig å vite
noe om hvordan den spontane veksten er ved
idiopatisk kortvoksthet, og i en nylig publisert
retrospektiv europeisk multisenter studie ble
veksten undersøkt hos 229 (145 gutter og 84
jenter) ubehandlede barn med idiopatisk kortvoksthet (6). Barna var mindre enn normale
barn alt fra fødselen, med gjenomsnittslengde
gitt som SDS på –0,8 hos guttene og –1,3 hos
jentene. Deretter avtok høyden til et gjennomsnitt på –1,7 SDS ved 2-års alder og videre til –
2,7 SDS hos jenter ved 13 år og gutter ved 16
år. Slutthøyden definert som høyde ved 22 år
hos menn og 18 år hos kvinner, eller tilvekst lik
eller mindre enn 0,5 cm per år, var –1,6 SDS
hos kvinner og –1,5 SDS hos menn (6). Dette
svarte til et gjennomsnitt på 152,7 ± 5,3 cm
hos kvinner og 164,8 ± 6,1 cm hos menn,
hvilket var 5– 6 cm under målhøyden. Puberteten var forsinket med en gjennomsnittsalder på
12,9 ± 1,1 år hos jenter og 13,8 ± 1,3 år hos
gutter. Når materiale ble delt i familiær og nonfamiliær kortvoksthet viste det seg at vekstkurven for gutter med non-familiær kortvokshet lå
3-4 cm under de med familiær kortvoksthet og
forskjellen økte til ca. 5 cm ved 16 års alder.
Hos jenter var den tilsvarende forskjell 2-3 cm
økende til ca. 4 cm ved 12-13 års alder. I motsetning til barn med familiær kortvoksthet oppnådde ikke barn med den non-familiære form
målhøyde. Ganske overraskende ble det ikke
funnet noen forskjell hverken i slutthøyde eller
målhøyde hos barn med normal eller sen
pubertet hverken i den familiære eller nonfamiliære gruppen. Kjennskap til det naturlige
forløp av veksten til barn med idiopatisk kortvoksthet er viktig for bedømmelsen av effekten

Tabell 1
Kriterier for diagnosen idiopatisk kortvoksthet1
____________________________________________________________________
• Høyde ved initial vurdering 2 SD under gjennomsnitt for alder og kjønn, dvs. under
2.5 percentilen
• Normal størrelse for gestasjonsalder ved fødsel, dvs. over – 2 SD, eller 2.5 percentilen
• Normale legemsproporsjoner
• Fravær av tegn på underernæring, psykososial deprivasjon, kronisk organisk sykdom, dysmorfologisk syndrom eller endokrinopati
• Familiært eller non-familiært vekstmønster
• Normal eller nedsatt veksthastighet
• Aldersadekvat eller forsinket pubertetsutvikling
• Normal eller forsinket benkjernealder, men større enn høydealder
____________________________________________________________________
: Adaptert fra Ranke (6).
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av veksthormonbehandling fordi en eventuell
effekt kan maskeres underveis ved at SDS minker spontant fra ca. –1,7 ved 2 års alder til –2,7
ved avsluttet pubertet. Dette understreker også
viktigheten av at nytten av veksthormonbehandling vurderes ut fra effekten på sluttlengden, og den var i denne studien –1,6 SDS hos
kvinner og –1,5 SDS hos menn (6).
En gjennomgang av litteraturen viser at kriteriene for idiopatisk kortvoksthet er svært
varierende. Et felles kriterium har imidlertid
vært at der skal være normal veksthormonrespons på to provokasjonsstimuli, dvs. et stimulert serum nivå av veksthormon på mer enn 10
µg/l (30 mIE/l). Måling av spontan veksthormonsekresjon synes ikke å kunne gi noen ytterligere diskriminering mot veksthormonmangel.
Ranke har stillet opp en del kriterier for diagnosen idiopatisk kortvoksthet som har fått tilslutning (Tabell 1) (7). Som det vil fremgå, blir
diagnosen en eksklusjonsdiagnose.

Effekt av veksthormonbehandling
Det foreligger en rekke studier som viser at
veksthormonbehandling på kort sikt fører til
økt veksthastighet hos barn med idiopatisk
kortvoksthet. Effekten av behandlingen avtar
imidlertid gradvis etter første behandlingsåret

slik at veksthastigheten er tilbake til utgangspunktet i løpet av 2-3 år. Resultatene av den
nylig publiserte europeiske multisenter studien
som omfattet 223 barn med idiopatisk kortvoksthet, kan trekkes frem som et eksempel
(8). Barna ble behandlet i 4 år med veksthormon 6 dager ukentlig. De ble randomisert i 3
grupper med forskjellig veksthormondose: 3
IE/m2/dag; 4,5 IE/m2/dag; og 3IE/m2/dag første år og deretter 4,5 IE/m2/dag, hvilket svarer
til 0,2 og 0,3 mg/kg/uke. Første behandlingsåret doblet veksthastigheten seg fra 4 – 5 cm til
8 – 9 cm per år, og var noe høyere med 4,5 IE
enn med 3 IE. Andre året var veksthastigheten
falt til 6-7 cm per år og nå var det ikke forskjell
mellom de 3 gruppene. Etter 4 års behandling
økte SDS med 1,2 ± 0,7, men samtidig økte
benkjernealderen med 4,8 ± 1,3 år. En lignende akselerasjon av benkjerneutviklingen
under veksthormonbehandling har vært observert i flere studier (9,10), og det har medført
tvil om behandlingen ville føre til en signifikant større slutthøyde.
Det foreligger nå flere studier der barn med
idiopatisk kortvoksthet er behandlet med veksthormon til slutthøyde (11-22). En gjennomgående svakhet ved alle de større studiene er at de
mangler en randomisert kontrollgruppe. Heller
ikke prospektive, matchede kontrollgrupper
har vært benyttet, slik at effekten av behand-
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ling har vært vurdert opp mot historiske kontrollmaterialer, små selekterte kontrollgrupper
eller ved å sammenligne oppnådd sluttlengde
med predikert sluttlengde før behandling. Den
amerikanske multisenter studien av veksthormonbehandling ved idiopatisk kortveksthet er
til nå den største som er sluttført og publisert
(11). Denne rapporten fikk førsteoppslag i The
New England Journal of Medicine i februar
1999, og det vil nok bidra til at resultater og
konklusjoner vil ha relativt stor gjennomslagskraft. Det kan derfor være god grunn til å gi
denne artikkelen en nøye gjennomgang og vurdering. I alt 123 prepubertale barn ble innrullert i studien, hvorav 82 % var hvite og resten
av forskjellig etnisk bakgrunn. Inklusjonskriteriene var høyde under 3 percentilen (middel
SDS – 2,7 ), veksthastighet mindre enn 50 percentilen for alderen, benkjernealder mindre enn
9 år for piker og 10 år for gutter, samt veksthormonrespons på over 10 µg/l etter to forskjellige stimuli (11). Voksen høyde ble definert som oppnådd høyde når tilveksten var
mindre enn 2 cm per år, en benkjernealder på
minst 16 år hos gutter og minst 14 år hos jenter
og pubertetsstadium 4 – 5. Veksthormondosen
var 0,3 mg/kg/uke fordelt på 3 doser per uke
eller daglige doser. Det var stort frafall under
studien, idet 14 barn falt ut pga noncompliance, 13 avsluttet av annen årsak, mens11 falt fra
under oppfølgingstiden. Åtti barn (57 gutter og
23 jenter) fullførte imidlertid behandlingen

som strakte seg over 2 – 10 år. Basis og sluttdata på disse 80 pasienter er oppført i tabell 2.
Som kontroll ble det brukt to grupper av
barn med idiopatisk kortvoksthet. Den første
var et historisk materiale som bestod av bestod
av en gruppe på 328 barn (Fels Longitudinal
Study 1929 – 1991), og den andre gruppen (11
gutter og 10 piker) bestod av ubehandlede barn
med idiopatisk kortvoksthet fulgt under studien
av de deltagende sentra.
Som det vil fremgå av Figur 1, førte veksthormonbehandlingen til en signifikant økning
av den gjennomsnittlige veksthastighet som
vedvarte i 7 år. Den gjennomsnittlige basis
SDS for høyde var – 2,7 og lik med kontrollgruppen (Figur 1). Denne økte til et gjennomsnitt på – 1,4 hos 69 barn som var behandlet i 5
år, og videre til –1,0 hos 29 barn behandlet i 7
år. Den gjennomsnittlige voksne høyde (± SD)
var 5,0 ± 5,1 cm over predikert høyde hos gutter og 5,9 ± 5,2 hos jenter. Selvom resultatene
varierte, hadde 63 av de 80 barna (79 %) voksen høyde større enn den predikerte, men både
for gutter og jenter lå slutthøyden under målhøyden beregnet ut fra midtforeldrehøyde
(Tabell 2).
I den historiske kontrollgruppen var tendensen til overpredikering av slutthøyden størst
hos barn med mest uttalt kortvoksthet. Hos gutter med basishøyde mindre enn - 2 SDS var
forskjellen mellom predikert og oppnådd høyde 4,2 ± 7,7 cm. Av de 57 guttene som ble

Tabell 2
Start og slutt parametre for 80 barn med idiopatisk kortvoksthet behandlet med
veksthormon1
____________________________________________________________________
Gutter
Jenter
N = 57
N = 23
____________________________________________________________________
Alder ved behandlingsstart (år)
10,4 ± 1,8
9,7 ± 2,1
Benkjernealder ved behandlingsstart (år)
8,7 ± 1,6
8,2 ± 1,9
SDS ved behandlingstart
- 2,8 ± 0,5
- 2,7 ± 0,4
Antall behandlingsår
6,0 ± 1,7
5,5 ± 1,7
Endelig slutthøyde (cm)
165,5 ± 7,2
153,1± 4,8
Slutthøyde minus predikert høyde (cm)
5,0 ± 5,1
5,9 ± 5,2
Målhøyde (midtforeldrehøyde) (cm)
170,7 ± 4,5
159,0 ± 3,4
____________________________________________________________________
: Adaptert etter Hintz et al. (11).
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Figur 1.
Effekt av veksthormonbehandling ved
idiopatisk kortvoksthet. Øverste kurve
viser gjennomsnittlig
årlig tilvekst med standardavvik, med data
ved tid 0 på grunnlag
av veksten året før
start av behandling.
Nederste kurve viser
gjennomsnittlig standard deviasjons score
med standardavvik.
Kontrollgruppen
bestod av 59 barn
som ikke fikk behandling i ett år, men som
senere gikk inn i
behandlingsgruppen.
Adaptert etter Hintz et
al. (11).

behandlet med veksthormon fikk 45 (79%)
slutthøyder over predikert høyde mot bare 2 av
11 (18 %) i den samtidige ubehandlede kontrollgruppen. Hos de 23 jentene med idiopatisk
kortvoksthet som ble behandlet med veksthormon oppnådde 18 (78 %) slutthøyde over den
predikerte høyde, mot bare 1 av 10 jenter (10
%) i den samtidige ubehandlede kontrollgruppen.
Som vist i tabell 2, hadde både guttene og
jentene aktuell høyde og predikert slutthøyde
før veksthormonbehandlingen godt under 2 SD
av gjennomsnitt for alderen. Resultatet av
behandlingen representerte en vinning på ca. 1
SD på den vokse høyde, men det er å merke at
den gjennomsnittlige sluttlengden fortsatt lå
betraktelig under den gjennomsnittlige målhøyde basert på midtforeldrehøyden. Videre er
det verd å merke seg de store standardavvik i

de forskjellige behandlingsgruppene, og i likhet med flere andre lignende undersøkelser var
det enkelte barn som ikke hadde noe nytte av
behandlingen i det hele tatt. Det setter også
resultatene i perspektiv om man som forfatterne definerer nytten av behandlingen som klinisk signifikant dersom gevinsten av mange års
veksthormoninjeksjoner var minst 5 cm (11).
Studien viser da at for at 1 gutt skal vinne 5 cm
så må det behandles i alt 5 gutter, mens for at 1
pike skal vinne 5 cm så må det behandles 11
piker.
En klar svakhet ved denne amerikanske
multisenter studien er det store frafall av opprinnelig innrullerte pasienter (rundt 35 %) og at
det ikke er gjort rede for disse (f. eks. om dette
var barn som viste initial dårlig respons på
behandlingen).
Som alt nevnt, foreligger det en rekke andre
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studier av effekten av behandling med veksthormon på den voksne slutthøyde ved idiopatisk kortvoksthet (12-22). Disse studiene
omfatter færre barn, og resultatene er vanskelig
å vurdere både mot de som ble oppnådd i den
amerikanske studien og innbyrdes fordi inklusjonskriteriene har vært så forskjellige. Veksthormondosen og behandlingsregimene har
også variert mye. For å ta ytterlighetene har
noen studier inkludert barn med høyder over 3
percentilen, og frafall av ca. 30 % av barna i
studiene er heller ikke er uvanlig. To studier
har faktisk vist en reduksjon av sluttlengden
(12,13), mens fire konkluderer med at behandling med veksthormon ikke resulterte i signifikant økning av slutthøyden (10,14-16). Fem
studier viste en moderat økning av gjennomsnittshøyden på mellom 2,0 og 3,5 cm (9, 1720), mens bare to studier (21,22) viste resultater på linje med de som ble oppnådd i den amerikanske (11). Den siste av disse var litt spesiell
idet undersøkelsen hadde med en randomisert
kontrollgruppe og omfattet bare jenter i relativt
ung alder (22). Ti jenter med en gjennomsnittsalder på 8,07 år og høyde mer enn 2 SD under
gjennomsnitt for alderen ble behandlet med 30
IE/m2 veksthormon per uke fordelt på daglige
injeksjoner. Den matchende kontrollgruppen
som ikke fikk behandling, bestod av 8 jenter.
Åtte jenter gjennomførte behandlingen som i
gjennomsnitt varte i 6,2 år. Ved en gjennomsnittsalder på 16,4 år hadde SDS økt signifikant
fra et gjennomsnitt på -2.42 til -1.41, og i
gjennomsnitt var de 7,5 cm høyere enn jentene
i kontrollgruppen (22). Selvom antall behandlede jenter er lite, står denne undersøkelsen i en
særstilling fordi det var brukt et matchende
randomisert kontrollmateriale til sammenligning. Det kan være at det gode behandlingsresultatet kan være påvirket av at det bare var
jenter i materialet, siden tre andre studier har
påvist bedre behandlingsresultat hos jenter enn
gutter (18-20). Det er verd å merke seg at i studier der det har vært anvendt forskjellige doser,
synes ikke en økt dosering å ha ført til et bedre
behandlingsresultat (8, 18).
I alle studiene blir det påpekt at det er store
individuell variasjoner i responsen på behandlingen og at noen barn synes nærmest å være
behandlingsresistente. Det har derfor knyttet
seg stor interesse til å prøve å identifisere parametre som kunne gi indikasjon på hvilke barn
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som vil kunne respondere best på behandlingen. For praktiske formål er det verd å merke
seg at det ikke er funnet noen korrelasjon
mellom predikert høyde og oppnådd slutthøyde
og maksimum veksthormonkonsentrasjon ved
provokasjonsforsøk, 12 eller 24 timers veksthormonprofil, IGF-1 konsentrasjon eller veksten i de 12 – 24 første månedene av veksthormonbehandlingen (11). Resultatene i en studie
har imidlertid antydet at relativt lavt maksimum serumnivå av veksthormon etter provokasjons stimuli og lav integrert veksthormon konsentrasjon over 24 timer kan indikere god
respons på behandlingen (10). I tråd med dette
ble det i den amerikanske multisenter studien
vist at 21% av de inkluderte barna hadde
utgangsverdier av veksthormon bindingsprotein under –2 SDS, og at 11% hadde utgangsverdier av IGF-I under –2 SDS (11,23). Disse
individene, som kunne tenkes å ha mindre
ikke-identifiserte defekter i sin veksthormonIGF-akse, responderte best på behandlingen,
og om de ble tatt ut av datamaterialet ble
gevinsten av behandlingen redusert til rundt 4
cm (23).
De idiopatisk kortvokste som responderer
best kan således være barn med en eller annen
forstyrrelse enten i sekresjonen eller virkningen av det endogene veksthormon. Spesielt har
mutasjoner i veksthormon reseptoren vært i
søkelyset. Homozygot eller kombinert heterozygot mutasjon i veksthormon reseptorgenet
fører til veksthormonresistens, slik det kommer
til uttrykk i Laron syndrom (24). Enkle heterozygote mutasjoner i reseptorgenet kan føre til
partiell veksthormonresistens (24-27). I en
serie på 100 barn med idiopatisk kortvoksthet
ble det funnet en heterozygot mutasjon i veksthormonreseptor genet hos 8 (26), og akkumulerte data antyder at kanskje så mye som 5 %
av idiopatisk kortvoksthet kan være forårsaket
av slike mutasjoner (27). Det kan vise seg viktig å identifisere en slik eventuell undergruppe
fordi rasjonell behandling ville være å gi relativt store doser veksthormon for å kompensere
for den relativt reduserte bindingen til reseptor.

Veksthormonbehandling
og pubertetsutvikling
Som allerede nevnt, har flere studier vist en
viss akselerasjon av benkjerneutviklingen hos

barn med idiopatisk kortvoksthet under
behandling med veksthormon (8-10). Dette har
reist spørsmål om behandlingen kunne føre til
tidligere inntreden og avkortning av puberteten, og dermed en ugunstig effekt på slutthøyden. I utgangspunktet er starten av puberteten
noe forsinket hos barn med idiopatisk kortvoksthet sammenlignet med en britisk referanse populasjon (6). I den europeiske multisenter
undersøkelsen, referert til ovenfor, var således
gjennomsnittsalderen ved pubertetsstart 12,9
± 1,1 år hos jenter og 13,8 ± 1,3 år hos gutter
(6). En nylig publisert hollandsk multisenter
undersøkelse tar for seg en eventuell påvirkning av pubertetsutviklingen og vekst i puberteten hos 26 barn (18 gutter og 8 jenter) med
idiopatisk kortvoksthet behandlet med veksthormon, sammenlignet med en retrospektiv
ubehandlet kontrollgruppe på 58 barn (31 gutter og 27 jenter) og med den britiske standard
referanse (20). I tillegg til senere start på
puberteten ble det funnet at maksimum veksthastighet var høyere og pubertetens varighet
var kortere hos ubehandlede gutter med idiopatisk kortvoksthet enn i britisk referanse, mens
det ikke ble funnet noen forskjell i maksimum
veksthastighet eller varighet av puberteten hos
jentene. Guttene som ble behandlet med veksthormon, gikk inn i pubertet i samme alder som
guttene i kontrollgruppen, hvilket var
gjennomsnittlig 2,1 år senere enn britisk standard. Alder ved maksimum veksthastighet var
gjennomsnittlig 0,7 år tidligere hos guttene
som fikk veksthormon, mens varigheten av
puberteten var den samme som i kontroll gruppen. Hos jentene som fikk veksthormon startet
puberteten i gjennomsnitt 1,1 år tidligere enn i
kontrollgruppen, men likevel 0,9 år sener enn
britisk standard. Alder ved maksimum veksthastighet var 1,3 år tidligere hos jentene som
fikk veksthormon, mens det ikke var noen forskjell i varighet av puberteten sammenlignet
med kontrollgruppen. I tidsrommet mellom
start av puberteten og endelig høyde vokste
guttene som fikk veksthormon i gjennomsnitt
24,5 ± 4,2 cm mot et gjennomsnitt på 26,7 ±
3,8 cm i kontrollgruppen. I samme periode
vokste jentene som fikk behandling gjennomsnittlig 20,2 ± 3,6 cm, mot et gjennomsnitt på
18,1 ± 5,1 cm i kontroll gruppen. Forskjellen
mellom behandlede og ikke behandlede var
ikke signifikant hverken hos gutter eller jenter.

Konklusjonen på studien var at veksthormonbehandling av barn med idiopatisk kortvoksthet i pubertetsperioden ikke hadde noen påviselig effekt på den endelige voksne høyde (20).
Siden den totale behandlingen før og under
pubertet førte til en moderat økning i slutthøyden på 2–3 cm, reises spørsmålet om behandlingen med veksthormon kan avsluttes ved
pubertetsstart, og at det i alle fall er lite som
tyder på at sluttlengden økes dersom behandlingen settes i verk i puberteten (20). Dette er
også i tråd med anbefalingene i den norske
konsensus om veksthormonbehandling ved
idiopatisk kortvoksthet (1,2). Det trengs imidlertid flere undersøkelser før disse spørsmål
endelig kan besvares. Imidlertid er det enighet
om at veksthormonbehandling har lite for seg
når den årlige tilvekst er falt til mindre enn 2-3
cm per år.
Rent teoretisk kunne det tenkes at en forlengelse av puberteten og dermed vekstperioden kunne ha en gunstig effekt på slutthøyden.
Der foreligger etterhvert resultater av flere
behandlingsforsøk med gonadotropin frigjøringshormon agonister enten alene eller kombinert med veksthormon. I det store og hele har
resultatene vært svært skuffende (28–31).

Kortvoksthet – Psykologisk
tilpasning og livskvalitet
Å være høy, og helst slank, er helt udiskutabelt
ansett for å være et fortrinn i vår kultur. Der
foreligger mye dokumentasjon på at det å være
høyvokst er forbundet med en rekke fordeler
inklusive høyere inntekt og sosial status, bedre
skoleprestasjoner og yrkesmessig karriere og et
bedre selvbilde. Der er derfor et visst rasjonelt
grunnlag for den sosiale ”høydisme” (”heigthism”) som nok også gjør seg gjeldende under
våre samfunnsforhold. Det er derfor ikke unaturlig at enkelte foreldre er svært opptatt av at
barna deres oppnår en voksen høyde en god del
over nedre normalområde. Imidlertid blir dette
urealistiske forventninger dersom utgangspunktet er et barn med idiopatisk kortvoksthet
med en utgangshøyde ca. 2,5 SD under
gjennomsnitt for alder og kjønn. Med en
behandlingseffekt av veksthormon på 3-5 cm
til den voksne slutthøyde, vil den komme til å
ligge i nærheten av 2,0 SD under gjennomsnittet, dvs. nær nedre grense av normale varia-
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sjonsområde. Mange har derfor stilt seg spørsmålet om en såvidt moderat økning av voksen
høyde vil ha noen effekt på den psykososiale
tilpasning, eller føre til noen forbedring av livskvaliteten (31,32).
Som gruppe viser ikke kortvokste barn klinisk signifikante emosjonelle eller adferdsmessige problemer (33-36), selvom det nok kan
være tilfelle på individuell basis (37). Behandling med veksthormon synes heller ikke å ha
noen effekt på barnas selvbilde (38), selv om
behandlingen er rapportert å kunne ha en gunstig effekt på atferdsproblemer i skolen (39). I
en etterundersøkelse av voksne som hadde fått
veksthormonbehandling som barn, viste at de i
det store og hele var fornøyde med behandlingen. De fleste hadde imidlertid svært overdrevne
forestillinger om resultatet av behandlingen
som de trodde svarte til en økning av voksen
høyde på 12-13 cm, mot den faktiske realitet
som bare var 2-3 cm (40).

Kostnad
Veksthormonbehandling er fortsatt meget kostbart. I de fleste studier av idiopatisk kortvoksthet som er publisert har den farmasøytiske
industri levert veksthormonpreparatene uten
kostnad. Behandling i klinisk hverdag medfører derimot store utgifter for samfunnet. Det er
foretatt flere beregninger av hva veksthormonbehandling av idiopatisk kortvoksthet vil koste,
og de fleste overslag går ut på at bare medikamentutgiftene vil kunne overstige 150.000200.000 kr per centimeter (41).

Bivirkninger
Selv om alt tyder på at behandling med veksthormon er relativt sikker på kort sikt (42), kan
vi fortsatt ikke avskrive uheldige langtidsvirkninger. I den forbindelse er en nylig publisert
undersøkelse av insidensen av diabetes mellitus hos barn og unge som har vært behandlet
med veksthormon verdt å merke seg (43).
Utgangspunktet var 23.333 barn behandlet med
veksthormon som var rapportert til KIGS-databasen i årene 1987 til 1997. Det ble funnet 11
barn med type 1 diabetes, 18 med type 2 diabetes og 14 med nedsatt glukose toleranse. Insidens og alder ved debut av type 1 diabetes var
ikke forskjellig fra det som kunne forventes i
normalbefolkningen. Insidensen av type 2 dia-
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betes svarte til 34,4 per 100.000 behandlingsår
med veksthormon, hvilket var seks ganger høyere enn det som er funnet hos barn som ikke er
veksthormon behandlede. Symptomene på type
2 diabetes forsvant ikke etter seponering av
veksthormon. Selvom risikoen er liten, kan den
ikke neglisjeres. Den ligger på linje med f.eks.
risikoen for agranulocytose ved behandling
med carbimazol for hyperthyreose. Forskjellen
er imidlertid at man da behandler en sykelig tilstand, mens det samme kan ikke sies om idiopatisk kortvoksthet. Funnene i undersøkelsen
understreker forøvrig at glukosemetabolismen
bør undersøkes med måling av fastende blodsukker, HbA1c og insulinkonsentrasjonen i
serum før det startes behandling med veksthormon (43).

Konklusjon og anbefaling
På basis av tilgjengelige data kan det konkluderes med at langtidsbehandling av barn med
idiopatisk kortvoksthet med veksthormon i
regelen bare har en moderat effekt på den
voksne høyde med en gjennomsnittlig økning i
størrelsesordenen 3-5 cm. Imidlertid vil det på
individuell basis finnes barn som viser en betydelig bedre respons, mens atter andre ikke
responderer på behandlingen i det hele tatt.
Foreløpig finnes det ingen metoder til å identifisere barn som responderer godt før oppstart
av behandling. Den gjennomsnittlige effekt av
behandlingen på slutthøyden er derfor noe
mindre enn ved Turner syndrom, der en økning
på 6-8 cm kan ansees for et rimelig behandlingsmål (44). Ved overveielse av en eventuell
behandling må man sikre seg at både barnet og
foreldrene har realistiske forventninger til en
årelang behandling med daglige injeksjoner.
Vi tror at den forholdsvis restriktive holdning til forsøksbehandling av barn med idiopatisk kortvoksthet som kom til uttrykk i de
nasjonale retningslinjer fra 1990 og 1992 har
vært riktig, og at det ikke har kommet frem noe
i løpet av de siste 10 år som krever endringer i
de oppsatte retningslinjer for veksthormonbehandling ved denne tilstanden. Vi vil derfor
foreslå å opprettholde den norske konsensus
som innebærer at (1,2):
1) Barn med idiopatisk kortvoksthet og normal
veksthormonutredning kan i regelen ikke få til-

bud om veksthormonbehandling. Forsøksbehandling kan likevel unntaksvis overveies når
følgende krav er innfridd:

Behandlingen avsluttes senest når beregninger
etter Greulich–Pyles tabeller viser gjenstående
vekst på mindre enn 2-3 cm.

• Barnet er i skolealder og har bare minimal
pubertetsutvikling;
og
• Aktuell høyde < - 3 SD for alder og kjønn;
og
• Årlig høydetilvekst < 10 percentilen;
og
• Predikert slutthøyde etter Greulich–Pyle
metoden < 150 cm for jenter og < 161 cm for
gutter;
og
• Kortvokstheten innebærer en betydelig
belastning for barnet.

2) Konstitusjonelt forsinket vekst og utvikling
med predikert sluttlengde innen normalområdet skal ikke behandles med veksthormon (1).
Gutter kan eventuelt tilbys behandling med
anabole steroider eller testosteron etter vanlige
retningslinjer (45). Ved samtidig genetisk kortvoksthet legges de samme prinsipper til grunn
som nevnt over.
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