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Idiopatický nízky vzrast
MUDr. Juliana Ferenczová, PhD.
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
Rast dieťaťa je komplexný dej podmienený súhrou viacerých vonkajších a vnútorných procesov. Kým v minulosti sa za hlavný regulačný
mechanizmus lineárneho rastu považovala os rastový hormón – IGF-I – rastová chrupavka, vo svetle nových poznatkov sa centrom pozornosti stáva samotná rastová chrupavka. Poruchu rastu má dieťa, ktoré rastie pod 3. percentilom pre daný vek a pohlavie, alebo jeho
rastová rýchlosť klesne pod 25. percentil pre daný vek a pohlavie. Idiopatický nízký vzrast (ISS) je diagnóza per exclusionem a zastrešuje
rôznorodú skupinu porúch rastu vrátane normálnych variantov nízkeho rastu – familiárne zníženého rastu či konštitučne oneskoreného
rastu a nástupu puberty. Paradoxne ISS tvorí až 80 % všetkých porúch rastu a v minulosti sa u väčšiny týchto detí nevyskytovali patologické odchýlky od bežnej populácie – deti sa považovali za nízke, ale zdravé. Rozvoj metód sekvenovania novej generácie pomohol objaviť
nové gény (SHOX, FGFR3, NPR2, ACAN), ktoré sú dôležité pre funkciu rastovej chrupavky a ich dysfunkcia podmieňuje vznik závažných
kostných dysplázií, kým ich mierne a hraničné formy môžu byť hodnotené ako ISS alebo familiárne nízky vzrast.
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Idiopathic short stature
The growth of a child is a complex process conditioned by the interplay of several external and internal processes. While in the past the
growth hormone axis – IGF-I – growth cartilage was considered to be the main regulatory mechanism of linear growth, in the light of new
knowledge growth cartilage becomes the center of attention. The short stature has a child that grows below 3. percentile, or its growth
velocity is below 25. percentile for age and gender. Idiopathic short stature (ISS) is a diagnosis per exclusionem and covers a heterogenous group of growth disorders, including normal variants of short stature – familial short stature and constitutional delay of growth
and puberty. ISS accounts for up to 80 % of all growth disorders and in the past most of children had no pathological deviations from the
general population – these children were considered short in growth but healthy. Development of new generation sequencing methods has
helped to discover new genes (SHOX, FGFR3, NPR2, ACAN), which are important for the function of cartilage growth and their dysfunction
causes development of severe bone dysplasias, while their mild and borderline forms can be assessed as ISS or familial short stature.
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Porucha rastu u dieťaťa je častou
príčinou návštevy v ambulancii detského
endokrinológa. Sledovanie rastu spolu
s ďalšími auxologickými parametrami
patrí k základným pilierom preventívnej
pediatrie a je neoddeliteľnou súčasťou
práce všeobecného lekára pre deti
a dorast (VLDD). Dieťa, ktoré rastie pod
3. percentilom, alebo jeho rastová
rýchlosť je pod 25. percentilom pre daný
vek a pohlavie, má poruchu rastu v zmysle
mínus. Takému dieťaťu je potrebné
v ambulancii VLDD vyšetriť základné
laboratórne parametre a následne ho
odoslať k príslušnému špecialistovi na
dodiferencovanie stavu.

Fyziológia rastu

Rast jedinca do dĺžky je komplexný proces regulovaný genetickými,
hormonálnymi a nutričnými faktormi,
ako aj vplyvom vonkajšieho prostredia.
Ich vzájomná súhra je nevyhnutá, jej
narušenie sa môže prejaviť poruchou

rastu. V 80. rokoch minulého storočia bol
objasnený základný princíp hormonálnej
regulácie rastu – os rastový hormón –
IGF-I – rastová chrupavka, ktorý sa dlhé
roky považoval za centrálny systém regulácie rastu (1). V posledných rokoch sa vo
svetle nových poznatkov tento „tradičný“
koncept rozširuje o ďalšie regulačné
systémy. Ukazuje sa, že kľúčovú úlohu
v regulácii rastu zohrávajú chondrocyty rastovej chrupavky. Enchondrálna
osifikácia je základom rastu kosti do
dĺžky a jedinca do výšky. Zahŕňa proces
proliferácie a hypertrofie chondrocytov
s tvorbou extracelulárnej matrix, ktorý
vyúsťuje do novotvorby kosti. Samotnú
chondrogenézu ovplyvňujú endokrinné
signály, výživa, prebiehajúce chronické
či zápalové ochorenia a lokálne parakrinné signály, ako aj tvorba extracelulárnej
matrix, a je regulovaná vnútrobunkovými regulačnými mechanizmami (2, 3).
Tieto poznatky sú podmienené rozvojom metód sekvenovania génov novej
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generácie, ktoré umožňujú objavovať
nové gény a nové mechanizmy, ktoré
riadia rast (4).

Porucha rastu

Približne 3 – 5 % detí má poruchu
rastu, prevalencia deficitu rastového hormónu je asi 1 : 4 000 (5). Zjednodušene
rozlišujeme štyri skupiny príčin nízkeho
vzrastu: 1. chronické ochorenia, 2. endokrinné poruchy, 3. primárne poruchy
rastu skeletu a 4. idiopatický nízky
vzrast (ISS). Niekedy sa prvé tri skupiny
označujú spoločným názvom poruchy
rastu známej etiológie a posledná štvrtá
skupina, ako už z jej názvu vyplýva, porucha rastu neznámej etiológie (5). Z praktického hľadiska je dôležité, že ISS tvorí
väčšinu z možných príčin porúch rastu.
Najčastejšie k poruche rastu známej etiológie vedú neendokrinné ochorenia gastrointestinálneho traktu ako celiakia, malnutrícia a nešpecifické črevné zápaly, ale
aj anémia, rachitída a ochorenia obličiek.
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Hypotyreóza je najčastejšou endokrinnou príčinou rastovej retardácie, veľmi
zriedkavý je Cushingov syndróm či deficit rastového hormónu. Psychosociálny
nanizmus sa spája s psychickou depriváciou dieťaťa, so spontánnou úpravou po
zlepšení podmienok (napr. po umiestnení
dieťaťa v náhradnej rodine). Pretrvávajúca
porucha rastu po druhom roku života
u detí narodených ako SGA/IUGR (small
for gestational age/intrauterine growth
retardation) je ďalšou z príčin. Poslednou
skupinou sú kostné dysplázie, ktoré podľa
poslednej revízie (The 9th Edition of the
Nosology and Classification of Genetic
Skeletal Disorders, 2015) zahŕňajú viac než
450 nozologických jednotiek s dysproporcionálne nízkou postavou definovaných na
podklade klinických, rádiologických, biochemických a molekulárnych kritérií (6).

Idiopatický nízky vzrast

V súčasnosti je ISS definovaný na
základe konsenzu Spoločnosti pre výskum rastového hormónu (The Growth
Hormone Research Society), Lawson
Wilkins pediatrickej endokrinologickej
spoločnosti a Európskej spoločnosti
pre detskú endokrinológiu (European
Society for Paediatric Endocrinology)
z roku 2007. Dieťa rastúce pod –2 SDS
vzhľadom na svoj vek a pohlavie bez prítomnosti systémového ochorenia, endokrinnej poruchy, poruchy výživy a bez
prítomnosti chromozómovej aberácie
spĺňa kritériá idiopaticky zníženého rastu (7). Tieto deti majú normálnu pôrodnú hmotnosť a dĺžku a v stimulačných
testoch dosahujú normálne odpovede
rastového hormónu. Ide o heterogénnu
skupinu detí s doteraz nerozpoznanou
príčinou zaostávania v raste. Odhaduje
sa, že ISS tvorí 60 – 80 % všetkých porúch
rastu. V minulosti sa tieto deti považovali
za nízke, ale zdravé (5). Je však zrejmé,
že toto označenie vyplývalo zo stupňa
nášho poznania a možností vyšetrení.
Do tejto skupiny zaraďujeme normálne
varianty nízkeho rastu – familiárne
nízky vzrast, konštitučne oneskorený
rast a nástup puberty, respektíve ich
kombináciu, a „pravý idiopatický nízky
vzrast“. Pre familiárne nízky vzrast platí,
že dieťa pochádza z rodiny, v ktorej sú
jeden alebo obaja rodičia menšieho
vzrastu, a jeho dospelá výška bude níz-

ka, ale v súlade s rodičovskou výškou.
Dôležité je rozpoznať, či aj u rodiča nejde
o patologický nízky vzrast, pretože to
môže znamenať zdedenú poruchu rastu
s doteraz nerozpoznanou príčinou. Dieťa
s konštitučným oneskorením bude nižšie
iba v určitom úseku svojho života, ale
bude rásť dlhšie a jeho dospelá výška
bude v súlade s cieľovou výškou podľa
rodičov. Posun rastu na časovej osi je
podmienený neskorším nástupom puberty a rastového špurtu, kopírujúc
nástup puberty u rodiča.
Pravý ISS sa odlišuje od normálnych variantov ISS tým, že nemá
anamnézu nízkej postavy v rodine, ale
zaradenie dieťaťa v rastovom grafe nezodpovedá predikcii výšky podľa rodičov.
Dospelá výška dieťaťa bude nižšia ako
predpokladaná vzhľadom na výšku
rodičov (7). Diagnóza ISS sa stanovuje
per exclusionem, preto u každého dieťaťa
s poruchou rastu postupujeme podľa
rovnakého vyšetrovacieho algoritmu.
Začíname s podrobnou rodinnou a osobnou anamnézou, okrem výšky rodičov
a súrodencov nás zaujíma aj typ postavy,
prítomnosť stigiem a kostných zmien
u rodinných príslušníkov. Zisťujeme perinatálnu anamnézu vrátane pôrodných
údajov, liekovú anamnézu, ale zaujíma
nás aj údaj o náhlom zhoršení zraku
či školského prospechu. Od detského
lekára potrebujeme záznam o meraniach (dĺžka/výška, hmotnosť, obvod
hlavy) počas preventívnych prehliadok
slúžiaci na zostavenie rastovej krivky,
a určujeme aj cieľovú výšku podľa
výšky rodičov. Pokračujeme podrobným fyzikálnym vyšetrením – okrem
základných auxologických parametrov
meriame výšku postavy v sede, dĺžku
rozpaženia horných končatín a pomer
medzi horným a dolným segmentom tela
na zhodnotenie proporcionality postavy,
pátrame po prítomnosti dysmorfných
čŕt typických pre určité genetické syndrómy so zníženým rastom a stanovujeme štádium puberty podľa Tannerovej
škály. Z pomocných vyšetrení posudzujeme kostnú zrelosť podľa röntgenovej
snímky nedominantnej ruky a zápästia a realizujeme laboratórne testy na
vylúčenie chronických ochorení a endokrinných porúch. Až po vylúčení
všetkých organických príčin vrátane
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stimulačných testov na rastový hormón
môžeme stanoviť diagnózu idiopatického
nízkeho vzrastu. Magnetická rezonancia
mozgu nie je na stanovenie diagnózy ISS
u dieťaťa indikovaná (7).
Zavedenie nových postupov v molekulárnej genetike v posledných rokoch
nám pomohlo pochopiť nielen fyziologické aspekty rastu, ale zároveň odkryť
nové, doteraz nepoznané genetické
príčiny porúch rastu. Je zaujímavé, že
novoobjavené gény sú dôležité pre funkciu rastovej chrupavky a ich dysfunkcia
podmieňuje vznik závažných kostných
dysplázií, kým ich mierne a hraničné formy sa môžu hodnotiť ako pravý ISS alebo
familiárne nízky vzrast (8).
SHOX gén (Short stature homeobox-containing gene) je lokalizovaný
v pseudoautozomálnej oblasti (PAR1)
chromozómu X a Y, jeho produktom je
transkripčný faktor diferenciácie chondrocytov (9). Homozygotná mutácia
spôsobí Langerovu mezomelickú dyspláziu s ťažkou skeletálnou dyspláziou
a retardáciou rastu, zatiaľ čo prejavom heterozygotnej mutácie je Lériho-Weillova dyschondroosteóza s miernou
skeletálnou dyspláziou (4). SHOX gén je
prítomný aj na Y chromozóme, preto je
jeho dedičnosť pseudoautozómová, je
možný prenos mutácie z otca na syna.
Chýbanie SHOX génu je príčinou nízkeho vzrastu u dievčat s Turnerovým
syndrómom (9). Podľa recentých štúdií
u 2 – 15 % detí s ISS sa dokázala mutácia
v SHOX géne (10). V jednej rodine môžu
mať jej členovia rôznu mieru závažnosti
disproporcie tela a prítomných deformít,
od závažných až po mierne formy, resp. je
prítomná len nízka postava, ktorá sa hodnotí ako familiárne nízky vzrast (11). Na
vyhľadávanie nositeľov mutácie v SHOX
géne boli vyvinuté skórovacie schémy (12).
Aktivačná mutácia v géne pre
FGFR3 (3. typ receptora pre fibroblastový rastový faktor) vedie k závažnej
kostnej dysplázii pod klinickým obrazom
autozómovo dominantne (AD) dedičnej
achondroplázie alebo k hypochondroplázii s miernejším fenotypovým prejavom.
Prepojenie medzi mutáciami v FGFR3
géne a ISS nie je jednoznačne dokázané,
aj keď nedávno bola opísaná rodina
s proporcionálne zníženým rastom s novozistenou mutáciou v FGFR3 géne (13).
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ACAN gén kóduje proteoglykán agrekan, ktorý je kľúčový pre
štruktúru a funkciu rastovej chrupavky.
Jeho nedostatok vedie k abnormálnej
štruktúre extracelulárnej matrix, zníži
sa proliferácia chondrocytov a urýchli
sa ich diferenciácia na hypertrofické
formy. AD dedičná mutácia v ACAN géne
vedie k familiárnej rastovej retardácii
s paradoxne urýchlenou kostnou
zrelosťou, čo spôsobí nižší vzrast oproti
predikcii. Heterozygotná mutácia v géne
sa našla u 2 % detí s ISS, deti mali nízku postavu bez rádiologického nálezu
kostných dysplázií (14). V inej práci autori
udávajú výskyt ACAN pri 2,5 % familiárne
zníženého rastu a pri 1,4 % nesyndrómového zníženého rastu (8).
NPR2 (receptor 2 pre atriálny natriuretický peptid) gén kóduje NPR-B (B
receptor natriuretického peptidu), mutácia v heterozygotnom stave podmieňuje
idiopaticky alebo familiárne znížený rast
s nenápadnou alebo chýbajúcou disproporcionalitou postavy (15), predpokladá
sa, že mutácie v tomto géne podmieňujú
2 – 3 % ISS, v skupine familiárne nízkeho
vzrastu až do 3,6 % (16).
Podkladom ISS však môže byť
aj porucha v osi rastový hormón –
IGF-I – rastová chrupavka. Inaktivačná
mutácia v géne pre GHR (receptor pre
rastový hormón), ktorá vedie ku kompletnej insenzitivite na rastový hormón s nemerateľne nízkou IGF-I, je
charakteristická pre Laronov syndróm.
Predpokladá sa, že existuje prekrývanie
medzi ISS a periférnou necitlivosťou
na RH (rastový hormón), čo sa prejaví
nižšou koncentráciou IGF-I pri vyššej
sekrečnej kapacite RH. Túto hypotézu
zatiaľ podporuje nález heterozygotnej
mutácie v extracelulárnej doméne GHR
génu u detí s ISS (17). Napriek tomu neboli
doteraz jednoznačne objasnené klinické
a biochemické známky čiastočnej necitlivosti na RH, a preto je identifikácia
týchto pacientov zložitá (18).
Nízka postava môže byť rizikovým
faktorom psychosociálnych problémov
ako sociálna nezrelosť, infantilizácia,
nízke sebavedomie a šikanovanie zo
strany rovesníkov, avšak pravá psychopatológia je zriedkavá (7). V súčasnosti na
základe medicíny založenej na dôkazoch (evidence based medicine) má

dokázateľne významný efekt na konečnú
výšku pri uvedených kostných dyspláziách liečba rekombinantným rastovým hormónom len pri mutáciách
v SHOX géne, aj to len v prípade liečby
pred začiatkom puberty. V USA sú kritériá
na liečbu ISS auxologické – výška postavy
pod -2,25 SD, laboratórne kritériá nie sú
definované a psychologickým kritériom
je zlepšenie kvality života. Vzhľadom na
často neprimeraný efekt je kritériom
pokračovania liečby urýchlenie rastovej rýchlosti v 1. roku liečby. Európska
lieková agentúra nezahŕňa ISS do indikácií na liečbu rHGH. Okrem rHGH sa
s nejednoznačnými výsledkami v liečbe
ISS skúšali oxandrolón, GnRH (gonadotropín stimulujúci hormón) analógy,
IGF-I a inhibítory aromatázy. Keďže nejde
o kauzálnu liečbu, doteraz sa nepotvrdil
benefit oproti rizikám podávania uvedených liekov. Nevyhnutnou súčasťou
liečby je psychosociálna intervencia (7),
upevňovanie sebavedomia detí a najmä intervencia v rodine, v ktorej aj pri
familiárne nízkom vzraste rodičov často
sledujeme prehnané zveličovanie významu výšky a neprimerané očakávania
od lekárov. Genetická diagnostika nám
môže pomôcť identifikovať poruchu,
riešiť včas potenciálne kostné deformity a zároveň poskytnúť rodine genetickú konzultáciu. Význam pre rodinu
majú aj pacientske skupiny a organizácie, v ktorých sa pacienti a ich rodiny
necítia osamotení a môžu sa vzájomne
podporovať.

Záver

Deti so zaostávaním v raste si vyžadujú podrobné pediatrické
a následne endokrinologické vyšetrenie,
pretože za týmto príznakom sa môže
skrývať závažná, ale liečiteľná choroba. V prevažnej väčšine prípadov však
nedokážeme zistiť príčinu poruchy rastu
u detí a vtedy hovoríme o idiopaticky
nízkom vzraste. Nové genetické metódy
sekvenovania génov nám pomohli
pochopiť fyziologické aspekty rastu
a zároveň odkryť doteraz nepoznané
genetické príčiny zníženého rastu.
Zároveň tieto poznatky vyžadujú
aktualizáciu nášho diagnostického
postupu v diferenciálnej diagnostike
porúch rastu, najmä pozorné sledovanie
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klinických príznakov, dysmorfných čŕt
a znakov v rodine (19).
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