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1. Koncepce predikce růstu

Změna růstové rychlosti způsobená léčbou GH se může u 
dětí s poruchami růstu výrazně lišit. Tato variabilita růstu 
odráží širokou škálu možných odpovědí pacienta na léčbu 
a je závislá na jeho výchozích charakteristikách a citlivosti 
k léčbě. Pokud by tyto rozdíly nebyly brány v úvahu, mohlo 
by u některých pacientů dojít k podání nevhodné nebo 
zbytečně vysoké dávky GH, případně by tito pacienti 
nemuseli dosáhnout cílové střední výšky rodičů (MPH) 
a nemusely by u nich být rozpoznány souběžné patologie 
či špatná adherence k léčbě.2

Rozhodování o co nejefektivnější léčebné strategii pro 
každého jedince je pro lékaře náročný úkol.1 Použití  
predikčních modelů růstu však může při tomto 
rozhodovacím procesu pomoci.2

 

2.  iGRO: nástroj pro optimalizaci 
individuální růstové odpovědi

Nástroj iGRO používá validované predikční algoritmy 
růstu, které jsou založeny na údajích z největší světové 
databáze dětí léčených GH, KIGS–Pfizer International 
Growth Database.5-11 Databáze KIGS obsahuje údaje 
o růstu od přibližně 83 000 dětí shromažďované po 
dobu 25 let.2 Nástroj iGRO umožňuje předpovídat růst 
pomocí charakteristik pacientů zaznamenávaných 
při běžné klinické praxi (Tabulka 1). Modely dostupné 
v současnosti zahrnují růst před pubertou a v pubertě u 
dětí s idiopatickým deficitem růstového hormonu (IGHD), 
Turnerovým syndromem a u dětí malého vzrůstu, které se 
narodily malé pro daný gestační věk (SGA). Validace těchto 
modelů byla demonstrována u početných kohort pacientů 
léčených rekombinantním GH a nástroj iGRO byl vytvořen 
na základě publikované vědecké literatury.5-12 Podrobnější 
informace o těchto modelech iGRO a jejich vývoji a validaci 
najdete níže.

Tabulka 1. Výchozí data a další proměnné potřebné pro predikční 
algoritmus růstu iGRO pro první rok léčby růstovým hormonem.

Minimální soubor proměnných potřebný  
v prepubertálním období5-8

• Datum narození
• Pohlaví
• Primární diagnóza
• Porodní hmotnost
• Výška rodičů

• Výška
• Hmotnost
•  Věk na začátku léčby
•  Dávka GH

Další proměnné potřebné během prepubertálního období

•  Pouze pro děti s IGHD 
(volitelné)5,8 
–  Maximální hladina GH 
– Gestační věk

•  Pouze pro dívky 
s Turnerovým 
syndromem6,10 
–  Stav léčby 

oxandrolonem
–  Počet injekcí 

za týden

Pouze pro predikci celkového růstu v pubertě9,10

• Stupeň rozvoje puberty a věk jejího začátku
• Kostní věk na začátku puberty
• Výška na začátku puberty 
• Pohlaví

GH – růstový hormon; IGHD – idiopatický deficit GH.

Nástroj iGRO z vědeckého pohledu
iGRO je interaktivní nástroj, který může pomoci lékařům vyhodnotit růstové výsledky u pacientů  
léčených růstovým hormonem (GH). Na těchto stránkách je uveden přehled koncepce nástroje 
iGRO a příslušných vědeckých zdůvodnění.

Základní terminologie

Algoritmus: matematický popis proměnných,  
které mají vztah k růstové odpovědi.3

Růstová odpověď: změna parametrů navozená léčbou. 
Obvykle je závislá na použitém dávkování a může být 
kvantifikována křivkou dávka-odpověď.3

Odpověď (responzivita): vrozená schopnost jedince 
růst v reakci na léčbu GH. Hodnotí se porovnáním 
predikované růstové odpovědi dítěte vycházející z 
jeho biologických charakteristik s jeho skutečnou 
odpovědí na GH. Růstová odpověď, která je menší, než 
se očekávalo, naznačuje, že pacient reaguje na léčbu 
GH méně než jiné děti stejného věku a se stejnými 
biologickými charakteristikami.3

Index responzivity (IoR): měřítko individuální  
schopnosti odpovídat na růstový hormon.3

 
IoR =

(skutečná růstová rychlost pacienta –  
predikovaná růstová rychlost pacienta)

Standardní odchylka (SD) chyby  
predikované odpovědi

Cílová střední výška rodičů: predikovaná výška dítěte 
vycházející z výšky jeho rodičů. Výpočet střední výšky 
rodičů (MPH) poskytuje odhad obvyklého genetického 
potenciálu jedince a vypočítá se takto:

Skóre standardní odchylky (SDS) cílové výšky =  
(SDS výšky otce + SDS výšky matky) / 1,614
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3.  Metodologie vývoje algoritmů

K vytvoření predikčních algoritmů růstu byly použity údaje 
o pacientech zařazených do databáze KIGS. Kritéria pro 
zařazení pacientů byla následující.5-11

•  Pacienti dostávali 6 až 7 injekcí rekombinantního  
GH týdně.

•  IGHD: maximální hladina GH nižší než 10 µg/l (alespoň 
ve dvou standardních testech) a přiměřená velikost při 
narození.

•  Turnerův syndrom: diagnóza potvrzená analýzou 
karyotypu.

•  SGA: porodní hmotnost pro SDS gestačního věku nižší 
než –1,28, gestační věk alespoň 30 týdnů a maximální 
hladina GH vyšší než 5 µg/l.

Charakteristiky pacientů, jejichž údaje byly použity při 
vývoji algoritmu, jsou uvedeny v původních publikacích.5-11 
Pacienti byli definováni jako pubertální, pokud byl u 
chlapců průměrný objem varlete větší než 3 ml, u dívek 
vývoj prsů dosahoval minimálně stádia B2 (Tanner) 
nebo pokud byla puberta indukována farmakologicky. 
K identifikaci faktorů korelujících s růstovou rychlostí nebo 
celkovým nárůstem výšky během puberty byla použita 
mnohočetná lineární regrese.

3.1 IGHD
Růst prepubertálních dětí s IGHD
Predikční algoritmy byly sestaveny s použitím údajů 
získaných od 593 prepubertálních pacientů s IGHD.5

KIGS algoritmus pro predikci během prvního roku
Bylo zjištěno, že s růstovou rychlostí v prvním roce 
nezávisle koreluje maximální hladina GH, věk, tělesná 

hmotnost a dávka GH na počátku léčby, rozdíl mezi 
skutečnou a předpokládanou výškou dle cílové MPH 
a porodní hmotnost (Tabulka 2). Tento model vysvětluje 
variabilitu odpovědí v 61 % se standardní odchylkou [SD] 
chyby 1,46 cm. Je-li maximální hladina GH odebrána, pak 
model stále vysvětluje variabilitu odpovědí ve 45 %, přičemž 
SD chyby byla 1,72 cm.

KIGS algoritmy pro predikci růstu v druhém, třetím 
a čtvrtém roce
Léčba pokračovala po dobu 4 let minimálně u 180 pacientů. 
Údaje získané od těchto pacientů byly použity k sestavení 
predikčního algoritmu pro druhý, třetí a čtvrtý rok léčby. 
Proměnnými, které korelovaly s růstovou rychlostí v 
druhém, třetím a čtvrtém roce léčby byly: věk a dávka 
GH, tělesná hmotnost na začátku období růstu (Tabulka 
2). Modely pro druhý, třetí a čtvrtý rok léčby vysvětlovaly 
variabilitu růstových odpovědí ve 40%, 37% a 30% pro daný 
rok, přičemž SD chyby byla 1,19 cm, 1,05 cm a 0,95 cm.

Při validaci algoritmů pomocí údajů ze tří kohort 
prepubertálních pacientů s IGHD, kteří byli léčeni GH, 
nebyly zjištěny žádné statisticky signifikantní rozdíly 
mezi predikovaným a pozorovaným růstem. Tyto kohorty 
zahrnovaly:

•  237 pacientů zařazených do databáze KIGS, kteří ale 
nebyli použiti pro sestavení algoritmů,

• 33 pacientů z kliniky v Tübingenu v Německu,
•  29 pacientů zařazených do Australské národní databáze 

růstových dat OZGROW.13

V podskupině pacientů zařazených do databáze KIGS 
(n=48) se také prokázalo, že model predikce ve čtvrtém 
roce léčby GH dává přesné predikce růstu také pro pátý 
až osmý prepubertální rok léčby GH. 

Parametr Význam

První rok
(n = 593)

Druhý rok 
(n = 573)

Třetí rok 
(n = 335)

Čtvrtý rok
(n = 180)

+ nejvyšší 
hladina GH

– nejvyšší 
hladina GH

Maximální hladina GH (In μg/l) 1 (–ve) – – – –

Věk na začátku léčby (v letech) 2 (–ve) 2 (–ve) 3 (–ve) 3 (–ve) 4 (–ve)

Výška – MPH (SDS) 3 (–ve) 1 (–ve) – – –

Tělesná hmotnost (SDS) 4 (+ve) 5 (+ve) 2 (+ve) 2 (+ve) 1 (+ve)

Dávka GH (ln IU/kg/týden) 5 (+ve) 4 (+ve) 4 (+ve) 4 (+ve) 3 (+ve)

Porodní hmotnost (SDS) 6 (+ve) 3 (+ve) – – –

Růstová rychlost během předchozího roku (cm/rok) – – 1 (+ve) 1 (+ve) 2 (+ve)

Tabulka 2. Význam proměnných růstové rychlosti v prvním, druhém, třetím a čtvrtém roce u pacientů s IGHD. Převzato ze zdroje Ranke 
et al.5 se souhlasem Endokrinologické společnosti. Souhlas získán prostřednictvím organizace Copyright Clearance Center, Inc.

GH – růstový hormon; IGHD – idiopatický deficit GH; ln – přirozený logaritmus; MPH – střední výška rodičů; SDS – skóre standardní odchylky;  
+ve – proměnná kladně koreluje s růstovou odpovědí; –ve – proměnná záporně koreluje s růstovou odpovědí.
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Růst prepubertálních dětí s IGHD velmi  
nízkého věku
Odpověď na léčbu GH je v prvním roce obvykle větší 
u mladších dětí (ve věku < 3 roky) než u těch starších.8 
Proto byly vyvinuty také specificky pro velmi malé pacienty 
s použitím dat 265 dětí s IGHD (180 chlapců, 85 dívek) 
ve věku 0 až 3 roky.8

KIGS algoritmus pro predikci během prvního roku
Pro první rok léčby byly sestaveny dva predikční modely. 
U modelu A bylo zjištěno, že rozdíl mezi skutečnou výškou 
a předpokládanou výškou dle MPH, věk, tělesná hmotnost, 
porodní hmotnost a dávka GH korelují s růstovou rychlostí 
v prvním roce (Tabulka 3). Tento model vysvětloval 
variabilitu odpovědí ve 45 %, přičemž SD chyby byla 
2,3 cm. Model B byl založen na stejných parametrech 
jako model A, ale obsahoval jako predikční faktor také 
maximální hladinu GH (Tabulka 3). Tento model vysvětloval 
variabilitu odpovědí v 54 %, přičemž SD chyby byla 2,1 cm. 
Ačkoliv predikční faktory u modelů A a B byly stejné jako 
u predikčních modelů pro prepubertální děti s IGHD, pořadí 
jejich důležitosti se liší; obzvláště význam dávky GH byl 
v této věkové skupině vyšší.

Tabulka 3. Význam prediktorů růstové rychlosti (HV) v prvním roce 
u pacientů s idiopatickým deficitem růstového hormonu (GH). 
Převzato ze zdroje Ranke et al.8 se souhlasem Endokrinologické 
společnosti. Souhlas získán prostřednictvím organizace 
Copyright Clearance Center, Inc.

Parametr Význam

Model A Model B
Věk na začátku léčby (v letech) 1 (–ve) 1 (–ve)

Dávka GH (log IU/kg/týden) 2 (+ve) 3 (+ve)
Porodní hmotnost (SDS) 3 (+ve) 6 (+ve)

Výška – MPH (SDS) 4 (–ve) 5 (–ve)
Tělesná hmotnost (SDS) 5 (+ve) 4 (+ve)

Maximální hladina GH (log μg/l) – 2 (–ve)

MPH – střední výška rodičů; SDS – skóre standardní odchylky;  
+ve – proměnná kladně koreluje s růstovou odpovědí;  
–ve – proměnná záporně koreluje s růstovou odpovědí.

Celkový pubertální růst dětí s IGHD
Velikost růstu během puberty přispívá ke konečné 
postnatální výšce přibližně 25 %, přičemž u chlapců je vyšší 
než u dívek.9 Údaje pro sestavení predikčních algoritmů 
celkového pubertálního růstu byly získány od 303 pacientů 
(180 chlapců, 123 dívek) s IGHD.8 Všechny děti byly léčeny 
růstovým hormonem GH alespoň 5 let včetně minimálně 
2 let před pubertou a minimálně 2 let během puberty. 
Celkový růst v pubertě byl definován jako rozdíl (v cm) mezi 
výškou na začátku puberty a výškou vzrůstu blížícího se 
dospělosti.

KIGS algoritmus pro predikci celkového pubertálního růstu
Pohlaví, věk na začátku puberty, rozdíl mezi skutečnou 
výškou a předpokládanou výškou dle MPH a průměrná 
dávka GH během puberty se ukázaly jako faktory 
nezávisle korelující s růstovou rychlostí v pubertě 

Tabulka 4. Význam prediktorů pro celkový růst v pubertě 
u pacientů s IGHD. Převzato ze zdroje Ranke et al.9 se souhlasem 
Endokrinologické společnosti. Souhlas získán prostřednictvím 
organizace Copyright Clearance Center, Inc.

Parametr Význam

Mužské pohlaví 1 (+ve)

Věk na začátku puberty (v letech) 2 (–ve)

Výška – MPH na začátku puberty (SDS) 3 (–ve)

Průměrná dávka GH během puberty (mg/kg/den) 4 (+ve)

GH – růstový hormon; IGHD – idiopatický deficit GH; MPH – střední 
výška rodičů; SDS – skóre standardní odchylky; +ve – proměnná kladně 
koreluje s růstovou odpovědí; –ve – proměnná záporně koreluje s růstovou 
odpovědí.

Parametr Význam

Věk na začátku puberty (v letech) 1 (–ve)

Opoždění kostního věku na začátku 
puberty (v letech)

2 (+ve)

Výška – MPH na začátku puberty (SDS) 3 (–ve)

Průměrná dávka GH během puberty  
(mg/kg/den)

4 (+ve)

GH – růstový hormon; IGHD – idiopatický deficit GH; MPH – střední výška 
rodičů; SDS – skóre standardní odchylky; +ve – proměnná kladně koreluje 
s růstovou odpovědí; –ve – proměnná záporně koreluje s růstovou 
odpovědí.

(Tabulka 4). Tento model vysvětloval variabilitu odpovědí 
v 70 %, přičemž SD chyby byla 4,2 cm.

Algoritmy byly validovány u 36 pacientů z dětské fakultní 
nemocnice v Tübingenu v Německu. Mezi predikovaným 
růstem a skutečným růstem nebyl signifikantní rozdíl.

Celkový růst v pubertě u pacientů s IGHD –  
aktualizace zahrnující kostní věk
Byl sestaven také predikční algoritmus růstu zahrnující 
kostní věk jako nezávislou proměnnou růstu s využitím dat 
576 pacientů s IGHD (355 dívek, 221 chlapců).10 Všichni 
pacienti byli léčeni růstovým hormonem minimálně 5 let, 
z toho alespoň 2 roky před začátkem puberty.

KIGS algoritmus pro predikci celkového pubertálního růstu
Věk na začátku puberty, opoždění kostního věku na začátku  
puberty, rozdíl mezi skutečnou výškou a předpokládanou 
výškou dle MPH na začátku puberty a průměrná dávka 
GH během puberty se ukázaly jako predikční faktory 
celkového růstu v pubertě (Tabulka 5). Mezi adolescenty 
s indukovanou/udržovanou pubertou a bez ní nebyly žádné 
rozdíly. Parametry odpovědi z prvního prepubertálního roku 
s léčbou GH se neukázaly jako predikční faktor pro celkový 
růst v pubertě. Tento model vysvětloval 66% variability růstu 
chlapců a 65% variabilitu růstu dívek v pubertě, přičemž SD 
chyby byla 4,5 cm a 3,8 cm.

Tabulka 5. Význam prediktorů pro celkový růst v pubertě 
u pacientů s IGHD. Převzato ze zdroje Ranke et al.10 se souhlasem. 
©2011, Karger Publishers, Basel, Switzerland.
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Tyto algoritmy byly validovány u 63 pacientů s IGHD  
(44 chlapců, 19 dívek) zařazených do databáze KIGS.

3.2 Turnerův syndrom
Růst prepubertálních dívek s Turnerovým  
syndromem
Predikční algoritmy byly sestaveny s použitím údajů 
získaných od 686 prepubertálních pacientek s Turnerovým 
syndromem.6

KIGS algoritmus pro predikci během prvního roku
Bylo zjištěno, že s růstovou rychlostí v prvním roce 
nezávisle koreluje: dávka GH, věk v době zahájení léčby, 
SDS tělesné hmotnosti, léčba oxandrolonem, rozdíl mezi 
skutečnou výškou a předpokládanou výškou dle MPH 
a počet injekcí týdně (Tabulka 6). Tento model vysvětloval 
variabilitu odpovědí ve 46 %, přičemž SD chyby byla 
1,26 cm.

KIGS algoritmy pro predikci růstu v druhém, třetím,  
a čtvrtém roce
U nejméně 294 pacientek léčba pokračovala po dobu 
4 let. Údaje získané od těchto pacientek byly použity 
k sestavení predikčního algoritmu pro druhý, třetí a čtvrtý 
rok léčby. Proměnnými, které korelovaly s růstovou 
rychlostí v druhém, třetím a čtvrtém roce byly: růstová 
rychlost v předcházejícím roce, dávka GH, věk a SDS 
tělesné hmotnosti na začátku daného období růstu a léčba 
oxandrolonem (Tabulka 6). Modely pro druhý, třetí a čtvrtý 
rok léčby vysvětlovaly variabilitu růstových odpovědí ve 
32 %, 29 % a 30 % pro daný rok, přičemž SD chyby byly 
1,09 cm, 0,99 cm a 1,01 cm.

Když byly algoritmy validovány s použitím údajů ze 
dvou kohort prepubertálních pacientek s Turnerovým 
syndromem, které byly léčeny růstovým hormonem, 

nebyly mezi predikovaným a pozorovaným růstem 
statisticky signifikantní rozdíly. Tyto kohorty zahrnovaly:
•  76 pacientek zařazených do databáze KIGS, které ale 

nebyly použity pro sestavení algoritmů,
• 81 pacientek z jedné kliniky v Tübingenu v Německu.

Následující model odpovědi se také ukázal jako vhodný 
k získání přesné predikce růstu pro pátý až osmý rok 
prepubertální léčby růstovým hormonem u podskupiny 
pacientek zařazených do databáze KIGS (n = 291).3

Celkový růst v pubertě u dívek  
s Turnerovým syndromem
Predikční algoritmy byly sestaveny s použitím údajů 
získaných od 419 pacientek s Turnerovým syndromem.10

KIGS algoritmus pro predikci celkového růstu v pubertě
Věk na začátku puberty, opoždění kostního věku na začátku 
puberty, rozdíl mezi skutečnou výškou a předpokládanou 
výškou dle MPH na začátku puberty a průměrná dávka GH 
během puberty se ukázaly jako predikční faktory celkového 
růstu v pubertě (Tabulka 7). Mezi pacienty se spontánní 
a indukovanou pubertou nebyly žádné rozdíly. Tento model 
vysvětloval variabilitu růstu v pubertě v 68 %, přičemž SD 
chyby byla 2,9 cm.

Algoritmy byly validovány u 44 pacientek s Turnerovým 
syndromem, které byly zařazeny do databáze KIGS.

3.3 SGA
Růst prepubertálních dětí malého vzrůstu 
narozených SGA 

Predikční algoritmy byly sestaveny s použitím údajů 
získaných od 613 prepubertálních pacientů (408 chlapců, 
205 dívek) narozených SGA.7

Tabulka 6. Význam prediktorů růstové rychlosti v prvním, druhém, třetím a čtvrtém roce u pacientek s Turnerovým syndromem. 
Převzato ze zdroje Ranke et al.6 se souhlasem Endokrinologické společnosti. Souhlas získán prostřednictvím organizace Copyright 
Clearance Center, Inc.

Parametr Význam

První rok
(n = 686)

Druhý rok
(n = 681)

Třetí rok
(n = 293)

Čtvrtý rok
(n = 291)

Dávka GH (ln IU/kg/týden) 1 (+ve) 2 (+ve) 4 (+ve) 4 (+ve)

Věk na začátku léčby GH 
(v letech)

2 (–ve) 3 (–ve) 5 (–ve) 2 (–ve)

Tělesná hmotnost (SDS) 3 (+ve) 5 (+ve) 3 (+ve) 5 (+ve)

Léčba oxandrolonem 4 (+ve) 4 (+ve) 2 (+ve) 3 (+ve)

Výška – MPH (SDS) 5 (–ve) – – –

Počet injekcí za týden 6 (+ve) – – –

Růstová rychlost během 
předchozího roku (cm/rok)

– 1 (+ve) 1 (+ve) 1 (+ve)

GH – růstový hormon; ln – přirozený logaritmus; MPH – střední výška rodičů; SDS – skóre standardní odchylky; +ve – proměnná kladně koreluje 
s růstovou odpovědí; –ve – proměnná záporně koreluje s růstovou odpovědí.
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Tabulka 7. Pořadí  prediktorů pro celkový růst v pubertě u pacientek 
s Turnerovým syndromem. Převzato ze zdroje Ranke et al.10 se 
souhlasem. ©2011, Karger Publishers, Basel, Switzerland.

Parametr Význam

Věk na začátku puberty (v letech) 1 (–ve)

Opoždění kostního věku na začátku puberty 
(v letech)

2 (+ve)

Výška – MPH na začátku puberty (SDS) 3 (–ve)

Průměrná dávka GH během puberty (mg/kg/den) 4 (+ve)

GH – růstový hormon; MPH – střední výška rodičů; SDS – skóre 
standardní odchylky; +ve – proměnná kladně koreluje s růstovou 
odpovědí; –ve – proměnná záporně koreluje s růstovou odpovědí.

KIGS algoritmus pro predikci během prvního roku
Bylo zjištěno, že s růstovou rychlostí v prvním roce 
nezávisle koreluje: dávka GH, věk na začátku léčby, SDS 
tělesné hmotnosti na začátku léčby a SDS MPH (Tabulka 
8). Tento model vysvětloval variabilitu odpovědí v 52 %, 
přičemž SD chyby byla 1,3 cm.

KIGS algoritmy pro predikci růstu ve druhém roce
Pro sestavení dvou predikčních modelů pro druhý rok 
léčby byly použity údaje získané od 385 pacientů léčených 
kontinuálně 2 roky. Model A byl založen na stejných 
čtyřech predikčních faktorech jako model pro první rok, 
zatímco model B byl tříparametrový model, který zahrnoval 
růstovou rychlost v předchozím roce léčby. V modelu A byly 
proměnnými korelujícími s růstovou rychlostí ve druhém 
roce: věk na počátku léčby, dávka GH, SDS hmotnosti po 
prvním roce léčby GH a SDS MPH (Tabulka 8). Tento model 
vysvětloval variabilitu růstových odpovědí ve 30 %, přičemž 
SD chyby byla 1,1 cm. V modelu B korelovaly s růstovou 
rychlostí ve druhém roce: růstová rychlost v prvním roce 
léčby, věk v době zahájení léčby a dávka GH (Tabulka 8). 
Tento model vysvětloval variabilitu růstových odpovědí 
ve 34 %, přičemž SD chyby byla 1,1 cm.

Algoritmy byly validovány u skupiny pacientů (68 pro model 
prvního roku a 43 pro model druhého roku) zařazených do 

databáze KIGS, jejichž údaje nebyly použity při sestavování 
algoritmů. Mezi predikovanými růstovými odpověďmi 
a pozorovanými růstovými odpovědmi nebyly statisticky 
signifikantní rozdíly.

Celkový růst pacientů malého vzrůstu 
narozených SGA
Přestože byly vyvinuty predikční modely růstu pro první 
2 prepubertální roky u pacientů malého vzrůstu narozených 
SGA,7 byly potřeba rovněž modely umožňující predikovat růst 
až do konečné výšky. K vytvoření predikčního modelu pro 
třetí prepubertální rok byly použity údaje získané od 317 dětí 
malého vzrůstu narozených SGA (72 % chlapců).11

KIGS algoritmus pro predikci růstu ve třetím roce
Bylo zjištěno, že s růstovou rychlostí ve třetím roce 
koreluje: růstová rychlost v předchozím roce, věk na 
začátku léčby, tělesná hmotnost, MPH a dávka GH  
(Tabulka 9). Tento model vysvětloval variabilitu odpovědí 
ve 33 %, přičemž SD chyby byla 1,0 cm.

Tento model byl validován pomocí údajů získaných od 
34 pacientů zařazených do databáze KIGS, jejichž údaje 
nebyly použity pro sestavení algoritmů.

KIGS algoritmus pro predikci růstu ve čtvrtém roce
U 182 pacientů (62 % chlapců) trvala léčba celé čtyři roky, ale 
pro sestavení predikčního algoritmu pro čtvrtý prepubertální 
rok léčby růstovým hormonem byl tento počet příliš nízký. 
Když však byl na tyto pacienty narozené SGA aplikován 
predikční model čtvrtého roku pro děti s IGHD,5,11 nebyl 
pozorován signifikantní rozdíl mezi pozorovaným růstem 
a růstem predikovaným tímto modelem, což znamená, že jej 
lze použít i pro pacienty s malým vzrůstem narozené SGA.

KIGS algoritmus pro predikci celkového růstu 
v pubertě
Do analýzy celkového růstu v pubertě bylo zařazeno 
celkem 59 pacientů malého vzrůstu narozených SGA 
(35 chlapců, 24 dívek), kteří byli léčeni celkem alespoň  
5 let, z toho alespoň 2 roky před začátkem puberty.11  

Tabulka 8. Význam prediktorů růstové rychlosti v prvním a druhém roce u dětí narozených SGA. Převzato ze zdroje Ranke et al.7 se souh-
lasem Endokrinologické společnosti. Souhlas získán prostřednictvím organizace Copyright Clearance Center, Inc.

Parametr Význam

První rok (n = 613) Druhý rok (n = 385)

Model A Model B

Věk na začátku léčby (v letech) 2 (–ve) 1 (–ve) 2 (–ve)

Dávka GH (mg/kg/den) 1 (+ve) 2 (+ve) 3 (+ve)

Tělesná hmotnost (SDS) 3 (+ve) 3 (+ve) –

MPH (SDS) 4 (+ve) 4 (+ve) –

Růstová rychlost během předchozího roku (cm/rok) – – 1 (+ve)

GH – růstový hormon; MPH – střední výška rodičů; SDS – skóre standardní odchylky; SGA – hypotrofie; +ve – proměnná kladně koreluje s růstovou 
odpovědí; –ve – proměnná záporně koreluje s růstovou odpovědí.
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Tabulka 9. Význam prediktorů pro třetí rok růstu u pacientů 
malého vzrůstu narozených SGA. Převzato ze zdroje Ranke et 
al.11 se souhlasem. © 2011, licensed by BioMed Central.

Parametr Význam

Růstová rychlost během předchozího roku (cm/rok) 1 (+ve)

Věk na začátku léčby GH (v letech) 2 (–ve)

Hmotnost na začátku léčby GH (SDS) 3 (+ve)

MPH (SDS) 4 (+ve)

Dávka GH (mg/kg/den) 5 (+ve)

GH – růstový hormon; MPH – střední výška rodičů; SDS – skóre 
standardní odchylky; SGA – hypotrofie; +ve – proměnná kladně koreluje 
s růstovou odpovědí; –ve – proměnná záporně koreluje s růstovou 
odpovědí.

 
Počet těchto pacientů byl však pro vývoj predikčního 
algoritmu příliš nízký, takže byl použit dříve vytvořený 
model pro růst v pubertě u dětí s IGHD. Mezi pozorovaným 
růstem a růstem predikovaným tímto modelem nebyl 
signifikantní rozdíl, což znamená, že jej lze použít i pro 
pacienty malého vzrůstu narozené s SGA.




