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9% detí po mozgovej traume. (6) 
Prejaví sa oneskorením alebo 
absenciou pubertálneho vývinu, 
u dievčat  poruchou menštruač-
ného cyklu. Môže byť tranzientný, 
u detí v prepubertálnom veku je 
klinicky nemý. Predčasná pu-
berta sa vyskytuje u 2 až 5% detí 
s latenciou 4–5 rokov od úrazu. 
Po kraniocerebrálnej traume sa 
predpokladá podobný mecha-
nizmus vzniku predčasnej alebo 
rýchlo progredujúcej puberty 
ako po meningitíde, hydrocefale, 
tumoroch mozgu alebo pri ence-
falopatii.(6)

Deficit ACTH je menej častý 
než deficit rastového hormónu  
a gonadotropínov. Môže byť 
tranzientný, je však nevyhnutné 
naň myslieť, včas diagnostikovať  
a liečiť, pretože nepoznané a ne-
liečené poruchy kortikotropnej 
osi môžu vyústiť do život ohrozu-
júcej Addisonskej krízy. 
Centrálna hypotyreóza je zried-
kavá, postihuje 5–12% detí po 
roku TPM, môže byť tranzientná 
aj perzistujúca, jej diagnostika 
patrí do rúk skúseného endokri-
nológa. V akútnej fáze po TPM 
vykazujú parametre tyreoidál-
nych funkcií veľmi pestré výsled-
ky. Typické je zníženie fT3 v rámci 
tzv. “euthyroid sick syndrome”, 
niekedy však môžu byť v norme 
alebo dokonca zvýšené. Rovnaká 
nejednoznačnosť platí aj pre TSH. 
Podľa niektorých prác je zníženie 
voľných hormónov štítnej žľazy  
a TSH negatívnym prognostic-
kým znakom.(4) Reifschneider 
(2015) odporúča ako najsenzitív-
nejšiu metódu diagnostiky cen-
trálnej hypotyreózy vyšetrenie 
cirkadiánneho rytmu sekrécie 
TSH – signifikantné zvýšenie  
TSH počas noci  s následným 

bez zistenia endokrinnej 
poruchy – pacient zostáva  
v ďalšom sledovaní u vše-
obecného lekára pre deti  
a dorast, ktorý sleduje 
klinické prejavy hypotala-
mo –hypofyzárnych porúch 
a to minimálne každé tri 
mesiace počas 18 mesiacov 
po TPM, následne v druhom, 
treťom, štvrtom a piatom 
roku po traume  
a) spomalenie alebo urých-
lenie rastu,  
b) urýchlenie alebo zastave-
nia pohlavného vývoja,  
c) poruchy menštruačného 
cyklu,  
d) nadmernú únavnosť. 

4. Sledovanie pacienta po TPM 
so zistenou poruchou endo-
krinnou poruchou – pacient 
zostáva v ďalšom sledovaní 
v detskej endokrinologickej 
ambulancii. Detský endokri-
nológ vyšetruje  
hypotalamo–hypofyzárnu os,  
b) fT4, TSH,  
c) ranný kortizol, resp. ad-
renokortikotropný hormón 
(ACTH), IGF-1,  
d) u pacienta do 18. roku 
veku v období puberty aj LH, 
FSH, E2, TST. 

5. V prípade potreby špeciál-
neho vyšetrenia pediatric-
ký endokrinológ odosiela 
pacienta na ďalšie vyšetrenia 
na špecializované endokri-
nologické pracovisko, kde sa 
vykonajú stimulačné testy, 
ktoré overujú funkciu hypo-
talamo–hypofyzárnej osi. 

6. Pre indikáciu stimulačných 
testov na sekréciu rastového 
hormónu platí rovnako ako 
u dospelých, že izolovaný 
deficit IGF-1 nestačí na po-

tvrdenie deficitu produkcie 
rastového hormónu a je 
potrebné doplniť stimulačný 
test; diagnostickým testom 
voľby je inzulínový stimulač-
ný test. Stimulačný test na 
posúdenie sekrécie rastové-
ho hormónu sa realizuje  
i v prípade akejkoľvek 
poruchy hypotalamo–hy-
pofyzárnej osi (insuficiencia 
tyreotropná, gonadotropná, 
kortikotropná, diabetes insi-
pidus, hyperprolaktinémia).

7. Liečba hormonálnej poruchy 
(deficitu somatotropného, 
tyreotropného, kortikotrop-
ného hormónu, diabetu in-
sipidu a predčasnej puberty) 
má byť prísne individuálna, 
so zohľadnením veku pa-
cienta a závažnosti deficitu. 

8. Pacient po TPM so závažnou 
hormonálnou poruchou 
zostáva liečený a sledovaný 
na špecializovanom praco-
visku do 18. roku, potom je 
preradený na špecializované 
endokrinologické pracovisko 
pre dospelých.  

Uvádzané odborné usmernenie 
sa ďalej venuje aj otázke liečby: 
1. Pacienti so život ohrozujú-

cimi endokrinnými ochore-
niami charakteru diabetes 
insipidus, adrenálna insufi-
ciencia a sekundárna hypo-
tyreóza by mali byť okamžite 
po stanovení diagnózy lieče-
ní substitúciou chýbajúcich 
hormónov. 

2. Centrálny hypogonadizmus 
a deficit rastového hormónu 
sa substituujú až po úprave 
ostatných deficitov  
a opakovanom testovaní ich 
sekrécie. 

3. Zo substitúcie pohlavných 

poklesom po 10 hod. a popolud-
ní a následné porovnanie hladín  
ranných a popoludňajších hladín 
TSH (AM/PM TSH ratio). Pre cen-
trálnu hypotyreózu svedčí AM/
PM TSH ratio pod 1,3 spolu s níz-
kym alebo normálnym FT4.(6)

Traumou mozgu indukovaná hy-
perprolaktinémia je u detí zvy-
čajne tranzientná, do 1–2 rokov 
sa normalizuje. Mierne zvýšenie 
hladín prolaktínu počas stresu 
je prejavom primeranej stresovej 
reakcie. Výraznejšie zvýšenie kon-
centrácií prolaktínu nachádzame 
pri poškodení stopky hypofýzy.   
Centrálny diabetes insipidus je 
veľmi často tranzientný, zriedka 
perzistujúci, manifestuje sa u 10% 
detí s TBI s GCS <12. Diagnostiku-
je sa v akútnej fáze, obvykle do 
pol roka dochádza k úprave.(6)

Presný postup a obsah vyšetre-
ní detských  pacientov po TPM 
určuje Odborné usmernenie Mi-
nisterstva zdravotníctva Sloven-
skej republiky pre diagnostiku  
a liečbu endokrinných porúch po 
traumatickom poškodení mozgu 
vydané vo vestníku MZ SR v roku 
2011, z ktorého citujem:(7)

1. Prvé vyšetrenie vykonáva 
všeobecný lekár pre deti  
a dorast alebo lekár so špe-
cializáciou v špecializačnom 
odbore – neurochirurgia, 
chirurgia, úrazová chirurgia 
alebo urgentná medicína. 

2. Tri mesiace po úraze vše-
obecný lekár pre deti a 
dorast odosiela dieťa po 
traume mozgu k detskému 
endokrinológovi, ktorý vyko-
náva hormonálny skríning  
a) fT4, TSH,  
b) ranná kortizolémia, IGF-1, 
c) osmolalita séra a moču. 

3. Sledovanie pacienta po TPM 

hormónov a rastového hor-
mónu je vhodné vynechať 
pacientov v perzistujúcom 
vegetatívnom stave. 

4. Pacienti s potvrdeným 
deficitom hormónov adeno-
hypofýzy zostávajú v sta-
rostlivosti detského endokri-
nológa na špecializovanom 
pracovisku.

Záver
Až 30% detí môže mať 5 rokov 
po závažnej kraniocerebrálnej 
traume hypopituitarizmus  rôz-
nej závažnosti. Najčastejšími 
sú deficit rastového hormónu  
a poruchy priebehu puberty, ale 
môže byť postihnutá ktorákoľ-
vek časť hypotalamo-hypofyzár-
nej osi. Preto je nutný pravidelný 
skríning. Nevyhnutnou súčasťou 
klinického vyšetrenia dieťaťa  
s anamnézou úrazu mozgu je 
pravidelné meranie výšky a rasto-
vej rýchlosti, zhodnotenie štádia 
pubertálneho  vývinu, sledovanie 
hmotnosti a celkové zhodnote-
nie: známky predčasnej puber-
ty alebo naopak oneskorovanie 
puberty, únavnosť, strata svalo-
vej hmoty, nárast podielu tuku,  
zníženie kostnej denzity, zmeny 
nálad a správania, zhoršenie škol-
ského prospechu. 
Skorá diagnostika a liečba hor-
monálnych deficitov má zásad-
ný vplyv na priebeh vývoja, rastu, 
pubertálneho  vývinu a kvalitu 
života dieťaťa. Napriek tomu, že 
odborné usmernenie k tejto te-
matike bolo publikované vo vest-
níku už pred 10 rokmi, v reálnej 
praxi sa často opomína, a preto 
sa dá predpokladať, že mnohé 
prípady ostávajú dlhodobo nedo-
statočne diagnostikované. 
Publikácia tohto článku bola podporená spoločnosťou 
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Deti narodené malé na svoj gestačný vek
MUDr. Slavomíra Kyšková

Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Žilina

Telesný rast je zákonitý a presne 
regulovaný proces. Človek rastie 
v porovnaní s inými biologickými 
druhmi relatívne pomaly. Zatiaľ čo 
u väčšiny cicavcov počas obdobia 
rýchleho postnatálneho rastu bez-
prostredne nasleduje pubertálny 
výšvih a pohlavná zrelosť, u človeka 
je medzi tieto dve rastové obdobia 
vložené obdobie kľudového rastu.

Podľa Karlbergovho modelu ľud-
ského rastu rozlišujeme tri rasto-
vé obdobia:
•	 Infantilné  rastové obdobie  

- od narodenia do cca 2 rokov 
veku, v širšom poňatí zahrňuje 
aj fetálny rast. 

•	 Detské rastové obdobie  
- cca od 2 rokov veku do za-
čiatku pubertálneho vývoja.

•	 Pubertálne rastové obdobie  
- od začiatku pubertálneho vý-
voja po dosiahnutie dospelej 
výšky.

Existenciu troch rastových období 
zreteľne dokumentujú percentilo-
vé grafy telesnej výšky, ako aj per-
centilové grafy rastovej rýchlosti. 
Infantilné rastové obdobie začína 
in utero a pokračuje prvé dva roky 
po narodení. Rast sa riadi inými 
zákonitosťami ako v neskoršom ži-
vote. Rodičovská výška na rast die-
ťaťa v tomto období priamo nepô-
sobí a vplyv rastového hormónu na 
rastovú rýchlosť sa začína rozvíjať 
významnejšie až po šiestich mesia-
coch života. 
Fetálny rast je výsledkom inte-
rakcie medzi fetálnym genómom  
a uteroplacentárnym prostredím. 

Na riadení rastu plodu sa v prvej 
fáze gestácie (embryonálne a včas-
né fetálne obdobie) podieľa hlav-
ne IGF-II a v druhej fáze gestácie 
(fetálne obdobie) IGF-I (inzulínu 
podobné rastové faktory). Znížené 
koncentrácie IGF in utero spôsobu-
jú nielen hypotrofiu (nedostatočnú 
veľkosť), ale aj hypopláziu (nedo-
statočný stupeň vývoja).
Koncentrácie IGF môžu byť ne-
priaznivo ovplyvnené podvýživou 
matky, jej chronickým ochorením, 
embryonálnou či fetálnou infek-
ciou, toxickými vplyvmi zo strany 
matky, ako aj funkciou placenty. 
Deti s intrauterinnou rastovou re-
tardáciou majú nižšiu koncen-
tráciu IGF-I v pupočníkovej krvi.  
Pri raste fétu sa uplatňujú aj endo-
génne faktory, ktoré spolu pôso-
bia na rastový potenciál - rast fétu 
nepriaznivo ovplyvňujú niektoré 
chromozomálne alebo iné gene-
tické poruchy.
Za fetálny rastový faktor sa považu-
je tiež inzulín v súvislosti so svojím 
anabolickým pôsobením, ktoré zá-
visí od dodávky glukózy placentou.

Rýchlosť rastu je z celého ľudské-
ho života najvyššia in utero a včas-
ne postnatálne. Plod najrýchlejšie 
rastie v 2. trimestri. Od 3. trimestra 
rastové tempo klesá, ale za posled-
né dva mesiace sa zdvojnásobuje 
hmotnosť plodu - plod akumuluje 
energiu na kritické obdobie precho-
du z intrauterinnych podmienok do 
extrauterinnych podmienok. Dieťa 
sa rodí v určitom termíne, s určitou 
pôrodnou hmotnosťou a dĺžkou. 

Novorodenci, ktorí sa narodili malí 
na svoj gestačný vek - s pôrodnou 
dĺžkou a/alebo hmotnosťou men-
šou ako -2 smerodajné odchýlky 
(SD) pre danú dĺžku tehotenstva  
a nie sú prítomné iné ďalšie diag-
nózy alebo príčiny pre ich nízky 
vzrast, sa označujú ako SGA/IUGR 
(small gestational age/intrauterine 
growth restriction).

Podľa telesných proporcií defi-
novaných Rohrerovým ponderál-
nym indexom (pôrodná váha/dĺž-
ka na tretiu), SGA klasifikujeme:

SGA sa vyskytuje približne u 3 per-
cent novorodencov. Počas pôrodu 
a v období po ňom čelia tieto deti 
rôznym problémom, ako RDS, sr-
dečné zlyhanie, akútne renálne 
zlyhanie, hypoglykémia (v dôsled-
ku zníženia zásob glykogénu), hy-
perglykémia (pri nízkej produkcii 
inzulínu u veľmi nezrelých novo-
rodencov), hypotermia (malé tu-

kové zásoby), hypoxicko-ischemic-
ká encephalopatia, polycytémia, 
hyperviskózny syndróm, trombo-
cytopénia, nekrotizujúca entero-
kolitída, koagulopatie, infekčné 
komplikácie, adrenálna insuficiencia.  
Je nutná častejšia resuscitácia, 
je zvýšená perinatálna morbidita  
a mortalita (10 x vyššie riziko peri-
natálnej úmrtnosti).

•	  Podľa telesných proporcií defino-
vaných Rohrerovým ponderál-
nym indexom.

•	 Symetrická IUGR - vzniká vo 
včasnej fáze gravidity.

•	 Asymetrická IUGR - vzniká v po-
slednom trimestri gravidity. Títo 
jedinci trpia vysokou novorode-
neckou úmrtnosťou, ale prognó-
za dlhodobého rastu je lepšia.

SGA - klasifikácia 

SGA - klasifikácia

Symetrický typ Asymetrický typ

Incidencia v % 25 75

Ponderálny index Normálny (↓PH, ↓PD) Znížený (↓PH, norm. PD)

Obvod hlavy menší normálny

Catch-up rast vzácny častý

Materské
faktory

Tehotenstvo Parita, viacpočetné tehot., neplánovaná gravidita

Zdravotný stav Malnutrícia, malabsorpcia, hypoxémia (chronické ch.) 
hypertenzia, DM, infekcie (TORCH), autoimunitné ch., ...

Lieky, drogy Fajčenie, alkohol, opiáty, antikoagul., antikonvulzíva, 
antimetabolity, ...

Fetálne
faktory

Chromoz. 
abnormity Trizómie (21, 18, 13), monozómie, delécie, ...

Genetické def. Vrodené metabolické chyby, ...

Kongenit. 
anomálie Mikro-/anencefália, VCC, genitoureter. def., ...

Infekcie TORCH, syfilis, listerióza, malária, ...

SGA - etiológia

Placentárne
faktory

Funkčné zmeny Insuficiencia, infarkty placenty, abrupcia 
placenty, placenta praevia

Štrukturálne 
zmeny

1 umbilik. artéria, bilobárna placenta, placent. 
hemangiómy, ...

Na etiológii SGA sa podieľajú rôzne faktory, a to materské, fetálne, 
placentárne a demografické.
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Postnatálne rastové zlyhanie u dievčat s SGA*

Pôrodná hmotnosť a dĺžka (-2,0 SDS**) podľa 
gestačného veku1 Súčasná výška (-2,5 SDS**)2,3,4

Gestačný vek 
(týždne)

Pôrodná 
hmotnosť Pôrodná dĺžka Vek (roky) Telesná výška

42,5 < 2 820 g < 47,9 cm 3 ≤ 85,4 cm

41,5 < 2 799 g < 47,7 cm 4 ≤ 93,1 cm

40,5 < 2 712 g < 47,2 cm 5 ≤ 100,4 cm

39,5 < 2 573 g < 46,5 cm 6 ≤ 106,3 cm

38,5 < 2 396 g < 45,7 cm 7 ≤ 110,5 cm

37,5 < 2 197 g < 45,2 cm 8 ≤ 116,8 cm

36,5 < 1 988 g < 44,5 cm 9 ≤ 119,8 cm

35,5 < 1 784 g < 43,6 cm 10 ≤ 125,3 cm

34,5 < 1 591 g < 42,8 cm 11 ≤ 131,5 cm

33,5 < 1 407 g < 41,8 cm 12 ≤ 138,4 cm

32,5 < 1 232 g < 40,7 cm 13 ≤ 142,7 cm

31,5 < 1 063 g < 39,5 cm 14 ≤ 146,3 cm

30,5 < 898 g < 38,5 cm 15 ≤ 149,4 cm

Postnatálne rastové zlyhanie u chlapcov s SGA*

Pôrodná hmotnosť a dĺžka (-2,0 SDS**) podľa 
gestačného veku1 Súčasná výška (-2,5 SDS**)2,3,4

Gestačný vek 
(týždne)

Pôrodná 
hmotnosť Pôrodná dĺžka Vek (roky) Telesná výška

42,5 < 2 927 g < 48,9 cm 3 ≤ 86,5 cm

41,5 < 2 890 g < 48,3 cm 4 ≤ 93,1 cm

40,5 < 2 794 g < 47,8 cm 5 ≤ 99,7 cm

39,5 < 2 649 g < 47,1 cm 6 ≤ 107,8 cm

38,5 < 2 468 g < 46,4 cm 7 ≤ 111,6 cm

37,5 < 2 263 g < 45,6 cm 8 ≤ 116,0 cm

36,5 < 2 048 g < 45,0 cm 9 ≤ 120,6 cm

35,5 < 1 833 g < 44,1 cm 10 ≤ 126,4 cm

34,5 < 1 626 g < 43,2 cm 11 ≤ 130,8 cm

33,5 < 1 428 g < 42,2 cm 12 ≤ 134,8 cm

32,5 < 1 240 g < 41,2 cm 13 ≤ 141,9 cm

31,5 < 1 063 g < 40,1 cm 14 ≤ 149,4 cm

30,5 < 897 g < 39,0 cm 15 ≤ 156,8 cm

V prvom roku života má veľa tých-
to detí problémy s nechutenstvom. 
Ich kalorický príjem je nedostatoč-
ný a sú viac ohrozené hypoglyké-
miami. Počas detstva majú prob-
lémy s oneskoreným vývojom reči, 
problémy s učením, s pozornosťou, 
s koncentráciou, sú hyperaktívne. 
Majú 5 x vyššie riziko chorobnosti, 
majú zníženú fyzickú výkonnosť 
(redukcia svalovej hmoty) a psy-
chické problémy. 
U chlapcov je častejší výskyt hy-
pospádie, menších testes a vyšší 
výskyt infertility. U dievčat bývajú 
menšie ováriá, menšia maternica 
a nižší počet ovulácií. Často u nich 
nastupuje skoršia puberta, jej tr-
vanie je kratšie, čím sa definitívna 
výška ešte zmenší. SGA/IUGR je 
sprevádzaná relatívnou rezisten-
ciou na niektoré hormóny, ako je 
rastový hormón, IGF-I a inzulín.  
Dôsledkom tejto rezistencie je nie-
len postnatálne rastové zlyhanie, 
ale i zvýšené riziko metabolického 
syndrómu, čo zahrňuje obezitu, 
diabetes mellitus 2. typu, hyper-
tenziu a hyperlipidémiu.  
V dospelosti majú približne o 12 cm 
menej, ako je ich genetický poten-
ciál. Majú zvýšené riziko hyperten-
zie, diabetu, obezity, IM, CHOCHP, 
osteoporózy, zvýšené poruchy ob-
ličkových a reprodukčných funkcií. 
Často majú problémy v práci, prob-
lém nájsť si partnera, výsledkom 
čoho je sociálna izolácia.  

Približne 85–90% detí s SGA do-
behne svoj rast do 2 rokov života  
a objaví sa u nich rastový výšvih, tzv. 
catch-up. Deti, ktoré to nedosiahnu 
majú zvýšené riziko pretrvávania 
zníženého rastu počas detstva, ako 
aj nižšej finálnej výšky. Preto na do-
siahnutie normálnej výšky potrebu-
jú liečbu rastovým hormónom. 
Cieľom liečby rastovým hormó-
nom je dobehnutie rastu v detstve  
a dosiahnutie normálnej, genetic-
ky očakávanej výšky v dospelosti.  
Pred začatím liečby treba vylúčiť 
iné príčiny nízkeho vzrastu - chro-
nické, endokrinné, genetické ocho-
renia a emočné poruchy.

Indikácia začatia liečby rastovým 
hormónom u detí s SGA:
•	 Liečba rastovým hormónom je 

indikovaná u detí, ktoré sa na-
rodili s SGA a ich výška je trva-
lo malá (menej alebo rovná sa 
-2,5 SDS),

•	 vek rovná sa alebo viac ako 3 
roky. 

Čím skôr sa dieťa s SGA začne lie-
čiť, tým skôr sa upravuje jeho te-
lesná výška a rozdiely medzi ním  
a jeho vrstovníkmi sa stierajú. Lieč-
ba by preto mala byť zahájená ešte 
v predškolskom veku. Dlhodobé 
štúdie ukázali, že 98% detí lieče-
ných od prepubertálneho veku do-
siahne normálnu dospelú telesnú 
výšku. U detí na začiatku puberty 
môže liečba rastovým hormónom 
len zlepšiť definitívnu výšku, nedo-
siahne však už jej normalizáciu.

Podávanie rastového hormónu ve-
die k nárastu svalovej hmoty, zvý-
šeniu indexu telesnej hmotnosti,  
a tým k zlepšeniu telesnej kondície. 
Deti sú výkonnejšie a sebavedo-
mejšie.

Rastový hormón tiež pomáha nor-
malizovať mnoho metabolických 
odchýlok, napr. zlepšuje lipidový 
profil, znižuje aterogénny index. 
Priaznivo pôsobí aj na krvný tlak. 
Neliečené deti s IUGR majú sys-
tolický tlak krvi významne zvýše-
ný, počas liečby dochádza k jeho 
úprave. Liečba rastovým hormó-
nom u detí s touto diagnózou im 
zlepšuje nielen rast, ale aj psychic-
ký vývoj. Umožňuje im kvalitnejšiu 
integráciu do spoločnosti a otvára 
im rovnaké šance ako majú ich ro-
vesníci. Včasné rozpoznanie detí  
s SGA/IUGR je v rukách neonatoló-
ga a následne praktického lekára 
pre deti a dorast. Cestou k odha-
leniu týchto detí je spoľahlivé me-
ranie detí pri jednotlivých preven-
tívnych prehliadkach s následným 
vyšetrením u detského endokrino-
lóga.     
Správna indikácia liečby rastovým 
hormónom u detí s SGA ukázala, 
že liečba je bezpečná a napomá-
ha k skvalitneniu života mnohým 
deťom, ktoré v minulosti trpeli pre 
svoj nízky vzrast.         

INZERCIA

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU. GENOTROPIN 5,3 mg; GENOTROPIN 12 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok. Zloženie: Každá náplň 
obsahuje 5,3 mg alebo 12 mg somatropínu. Po rekonštitúcii je koncentrácia somatropínu 5,3 mg/ml alebo 12 mg/ml. Lieková forma: Prášok a roz-
púšťadlo na injekčný roztok. Charakteristika: Somatropín je účinný metabolický hormón s dôležitými funkciami v metabolizme lipidov, sacharidov 
a proteínov. U detí s nedostatočnou produkciou endogénneho rastového hormónu somatropín stimuluje lineárny rast a zvyšuje rýchlosť rastu. U do-
spelých ako aj u detí somatropín udržuje fyziologickú stavbu tela tým, že zvyšuje zadržiavanie dusíka a stimuluje rast kostrového svalstva a mobilizuje 
telesný tuk. Farmakoterapeutická skupina: Hormóny hypofýzy a hypotalamu a analógy; somatropín a analógy, ATC kód: H01AC01. Terapeutické 
indikácie: Pediatrická populácia: poruchy rastu zapríčinené nedostatočnou sekréciou rastového hormónu (growth hormone deficiency, GHD), poru-
chy rastu pri Turnerovom syndróme, chronickej renálnej insuficiencii, poruchy rastu (aktuálne výškové SDS (skóre smerodajnej odchýlky) je <-2,5 
a výškové SDS podľa výšky rodičov je <-1) u nízkych detí, ktoré sa narodili malé na svoj gestačný vek (SGA) s pôrodnou hmotnosťou a/alebo výškou 
menej ako -2 SD a ktoré nedobiehajú v raste vrstovníkov do 4 a viac rokov veku (HV SDS < 0 počas posledného roku) a Praderov-Williho syndróm 
(PWS) na zlepšenie rastu a stavby tela. Dospelí: substitučná liečba u dospelých so zreteľným deficitom rastového hormónu. Dávkovanie: Dávkovanie 
a schéma podávania sa musia stanoviť individuálne. Poruchy rastu pri nedostatočnej sekrécii rastového hormónu u detí: všeobecne sa odporúča 
dávka 0,025 - 0,035 mg/kg telesnej hmotnosti/deň alebo 0,7 - 1,0 mg/m2 plochy povrchu tela za deň. Praderov-Williho syndróm na zlepšenie rastu 
a stavby tela u detí: všeobecne sa odporúča dávka 0,035 mg/kg telesnej hmotnosti denne alebo 1,0 mg/m2 plochy povrchu tela za deň. Poruchy 
rastu pri Turnerovom syndróme: odporúčané dávkovanie je 0,045 - 0,050 mg/kg telesnej hmotnosti/deň alebo 1,4 mg/m2 plochy povrchu tela 
za deň. Poruchy rastu pri chronickej renálnej insuficiencii: odporúča sa dávka 1,4 mg/m2 plochy povrchu tela za deň (približne 0,045 - 0,050 mg/
kg telesnej hmotnosti/deň). Poruchy rastu u detí, ktoré sa narodili malé na svoj gestačný vek (SGA): zvyčajná odporúčaná dávka je 0,035 mg/kg 
telesnej hmotnosti/deň (1 mg/m2 plochy povrchu tela za deň), až kým sa nedosiahne finálna výška. Deficit rastového hormónu u dospelých pacientov: 
u pacientov, ktorí pokračujú v substitučnej liečbe rastovým hormónom po deficite rastového hormónu v detstve, je odporúčaná dávka pri obnovení 
liečby 0,2 – 0,5 mg/deň. U pacientov s deficitom rastového hormónu, ktorý vznikol v dospelosti, má liečba začať nízkou dávkou 0,15 - 0,30 mg 
za deň. Túto dávku treba postupne zvyšovať podľa individuálnej potreby pacienta. Spôsob podávania: Injekcia sa podáva subkutánne. Kontraindi-
kácie: precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok; potvrdená aktivita nádoru; podpora rastu u detí s uzatvorenými epifyzálnymi 
rastovými štrbinami; vážne akútne ochorenie, komplikácie po operácii na otvorenom srdci, operácii brucha, viacnásobnej úrazovej traume, akútnom 
respiračnom zlyhaní a podobnými stavmi. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Ako veľmi zriedkavá nežiaduca udalosť sa vyskytuje 

myozitída, ktorá môže súvisieť s konzervačnou prísadou metakrezolom. Somatropín môže znižovať citlivosť na inzulín. Rastový hormón zvyšuje ex-
tratyreoidálnu konverziu T4 na T3, ktorá môže viesť k zníženiu sérovej koncentrácie T4 a zvýšeniu sérovej koncentrácie T3. U všetkých pacientov sa 
odporúča sledovať funkciu štítnej žľazy. Liečba somatropínom môže viesť k inhibícii 11bHSD-1 a zníženiu koncentrácií kortizolu v sére. U pacientov 
liečených somatropínom môže byť odhalený skoršie nediagnostikovaný centrálny (sekundárny) hypoadrenalizmus a môže sa vyžadovať náhrada 
glukokortikoidmi. Ak žena, ktorá používa somatropín, začne s perorálnou estrogénovou liečbou, dávku somatropínu môže byť potrebné zvýšiť, aby sa 
hladiny sérového IGF-1 udržali v rozsahu primeranom veku. Naopak, ak žena používajúca somatropín preruší perorálnu estrogénovú liečbu, dávka 
somatropínu sa môže znížiť, aby sa predišlo nadbytku rastového hormónu a/alebo vedľajším účinkom. V prípadoch deficitu rastového hormónu ako 
následku liečby malígneho ochorenia sa odporúča pozorne sledovať príznaky možného relapsu malígneho ochorenia. Pri silných alebo opakujúcich 
sa bolestiach hlavy, zrakových problémoch, pri nevoľnosti a/alebo vracaní sa odporúča vyšetrenie očného pozadia z hľadiska edému papily. V prípade 
potvrdenia edému papily sa musí zvážiť diagnóza benígnej intrakraniálnej hypertenzie a v indikovaných prípadoch sa liečba rastovým hormónom 
musí prerušiť. Liekové a iné interakcie: Súbežná liečba glukokortikoidmi inhibuje účinky podporujúce rast somatropínu. Podávanie somatropínu 
môže zvýšiť klírens látok metabolizovaných izoenzýmami cytochrómu P450. Nežiaduce účinky: Veľmi časté: reakcia v mieste podania injekcie, 
artralgia, periférny edém; časté: parestézia, benígna intrakraniálna hypertenzia, myalgia, syndróm karpálneho tunela, muskuloskeletálna stuhnutosť. 
Fertilita, gravidita a laktácia: Somatropín sa neodporúčajú používať počas gravidity a u žien vo fertilnom veku nepoužívajúcich antikoncepciu. 
Potrebná je opatrnosť pri podávaní liekov obsahujúcich somatropín dojčiacim ženám. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: 
Žiadny vplyv. Uchovávanie: Podmienky na uchovávanie pred rekonštitúciou: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C) alebo maximálne jeden mesiac 
pri teplote do 25°C. Podmienky na uchovávanie po rekonštitúcii: Uchovávajte v chladničke (2°C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke. Náplne alebo 
naplnené perá GoQuick uchovávajte vo vnútornom a vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Táto skrátená informácia o lieku je určená pre 
odbornú verejnosť. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred podaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických 
vlastností lieku (SPC). Dátum aktualizovania skrátenej informácie o lieku: máj 2021. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Pfizer Europe MA EEIG, 
Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgicko. Miestne zastúpenie držiteľa rozhodnutia o registrácii: PFIZER Luxembourg SARL, o.z., 
tel.: +421 2 3355 5500. Upravené podľa SPC schváleného Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv dňa 20.5.2021.
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(somatropín)

Účinnosť lieku Genotropin®  
v 5 pediatrických indikáciách1:

Poruchy rastu zapríčinené 
nedostatočnou sekréciou rastového 
hormónu

Poruchy rastu pri Turnerovom syndróme

Poruchy rastu pri chronickej renálnej 
insuficiencii

Poruchy rastu u nízkych detí, ktoré sa 
narodili malé na svoj gestačný vek

Praderov-Williho syndróm na zlepšenie 
rastu a stavby tela

Dlhodobá liečba 
liekom Genotropin®

 má pozitívny vplyv 
na metabolizmus lipidov, 

svalovú silu a telesnú 
výkonnosť.1
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