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1. Konseptet bak vekstprediksjon

Blant barn med vekstforstyrrelser kan endring  
i tilveksthastighet indusert av VH-behandling variere 
betydelig. Denne variasjonen gjenspeiler et stort 
responsområde for VH og avhenger av pasientens 
utgangsverdier og følsomhet overfor behandling.1 Dersom 
disse faktorene ikke tas hensyn til, kan noen av pasientene 
få utilstrekkelig eller unødvendig høy dose av VH. Det kan 
føre til at de ikke oppnår midtforeldrehøyde (MFH), og det 
kan også hende at man ikke oppdager andre patologiske 
forhold eller dårlig etterlevelse av behandlingen.2

For leger i daglig klinisk praksis kan det være en 
betydelig utfordring å bestemme den mest effektive 
behandlingsstrategien.1 Bruk av vekstprediksjonsmodeller 
kan bidra i denne beslutningsprosessen.2

 
2.  iGRO: Optimaliseringsverktøy for 

individtilpasset vekstrespons

iGRO bruker validerte vekstprediksjonsalgoritmer som er 
basert på data fra den største databasen med VH- behandlede 
barn i verden, KIGS–Pfizer International Growth Database.5–11 
KIGS inneholder vekstdata fra cirka 83 000 barn, innhentet 
over en periode på 25 år.2 iGRO gir vekstprediksjoner ved hjelp 
av pasientparametre som vanligvis registreres rutinemessig 
i klinisk praksis (Tabell 1). Tilgjengelige modeller omfatter: 
Prepubertal og pubertal vekst hos barn med idiopatisk VH-
mangel (IGHD), Turners syndrom og barn med lav høyde som 
var født små for gestasjonsalder (SGA). Validiteten til disse 
modellene er vist i store pasientkohorter der pasienter er 
behandlet med rekombinant VH. Det vitenskapelige grunnlaget 
for iGRO er etablert i vitenskapelig litteratur.5–12 Fullstendig 
informasjon om iGRO-modeller og hvordan de ble utviklet og 
validert finner du nedenfor.

Tabell 1. Utgangsdata og tilleggsvariabler som er nødvendige  
for iGRO-vekstprediksjonsalgoritmer for det første året med  
VH-behandling.

Minste påkrevde sett med variabler fra årene før puberteten5–8

• Fødselsdato
• Kjønn
• Primær diagnose
• Fødselsvekt
• Foreldrenes høyde

• Høyde
• Vekt
•  Alder ved 

behandlingsstart
• VH-dose

Tilleggsvariabler påkrevd fra årene før puberteten

•  Kun for barn med 
IGHD (valgfritt)5,8

– Maks VH-topp
– Gestasjonsalder

•  Kun for jenter med 
Turners syndrom 6,10

–  Oksandrolon- 
behandlingsstatus

–  Antall injeksjoner  
per uke

Kun for totale pubertale vekstprediksjoner9,10

• Pubertal status og alder ved start av pubertet
• Skjelettalder ved start av pubertet
• Høyde ved start av pubertet
• Kjønn

VH, veksthormon; IGHD (idiopathic GH deficiency), idiopatisk  
VH-mangel.

Vitenskapen bak iGRO
iGRO er et interaktivt verktøy utviklet for å bistå leger i evaluering av vekstforløp hos pasienter som får 
behandling med veksthormon (VH). Disse sidene gir en oversikt over konseptet og det vitenskapelige 
grunnlaget bak iGRO.

Viktig terminologi

Algoritme: en matematisk beskrivelse av variabler som 
korrelerer med vekstrespons.3

Respons: endring i en parameter indusert av behandling. 
Denne avhenger som regel av doseringen som brukes og 
kan kvantifiseres i form av en dose-responskurve.3

Responsevne: en persons medfødte evne til å vokse som 
respons på VH. Denne evalueres ved å sammenligne et 
barns forventede vekst basert på hans/hennes biologiske 
profil med hans/hennes faktiske respons på VH. En 
vekstrespons som er mindre enn forventet, indikerer at 
pasienten er mindre følsom for VH enn andre barn på 
samme alder med samme biologiske profil. 

Responsindeks (RI): mål på en persons evne til å 
respondere på VH.3

 RI =
(Faktisk tilveksthastighet – Forventet tilveksthastighet)

Standardavvik (SD) for forventet respons

Midtforeldrehøyde: et barns forventede høyde basert på 
foreldrenes høyde. Beregning av midtforeldrehøyde (MFH) 
gir et estimat på en persons normale genetiske potensial 
og beregnes på følgende måte:

Standardavviksskår (SDS) for høydemål =  
(Fars høyde-SDS + mors høyde-SDS)/1,614
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3.  Metode for algoritmeutvikling

Pasientdata fra KIGS-databasen ble brukt til å lage 
vekstprediksjonsalgoritmer. Følgende inklusjonskriterier 
ble brukt.5–11

•  Pasientene fikk 6–7 injeksjoner med rekombinant 
humant VH per uke.

•  IGHD: maksimal VH-topp under 10 μg/l (på minst to 
standardtester) og normal størrelse ved fødsel.

•  Turners syndrom: diagnose bekreftet av karyotypeanalyse.
•  SGA: fødselsvekt for gestasjonsalder-SDS under –1,28, 

gestasjonsalder på minst 30 uker og maksimal VH-topp 
over 5 μg/l.

Pasientdataene som er bakgrunn for algoritmene, er 
tilgjengelige i de originale publikasjonene.5–11 Pasienter 
ble definert som pubertale dersom gjennomsnittlig 
testikkelvolum var større enn 3 ml for gutter, brystutvikling 
tilsvarende eller over trinn B2 (Tanner) for jenter eller 
dersom puberteten ble farmakologisk indusert. Faktorer 
som korrelerte med tilveksthastighet eller total pubertal 
høydeøkning, ble identifisert ved bruk av multippel lineær 
regresjon.

3.1 IGHD
Vekst hos prepubertale barn med IGHD
Prediktive algoritmer ble konstruert ved bruk av data fra 
593 prepubertale pasienter med IGHD.5

KIGS prediksjonsalgoritme for første året
Følgede parametre ble funnet å være uavhengig korrelert 
med første års tilveksthastighet: VH-topp, alder, kroppsvekt 
og VH-dose ved behandlingsstart, forskjell mellom høyde og 
MFH samt fødselsvekt. (Tabell 2). Modellen forklarte 61 % av 

variabiliteten til responsen (standardavvik (SD) til residualet, 
1,46 cm). Når maksimal VH-topp ble ekskludert, forklarte 
modellen fortsatt 45 % av variabiliteten til responsen  
(SD til residualet, 1,72 cm).

KIGS prediksjonsalgoritmer for andre, tredje og fjerde året
Behandlingen fortsatte i 4 år hos minst 180 pasienter. 
Data fra disse pasientene ble brukt til å konstruere 
prediksjonsalgoritmer for det andre, tredje og fjerde 
behandlingsåret. Alder, VH-dose, kroppsvekt ved starten av 
vekstperioden og tilveksthastighet i det foregående året var 
variablene som korrelerte med tilveksthastighet i det andre, 
tredje og fjerde året (Tabell 2). Modellene for det andre, 
tredje og fjerde året av behandlingen forklarte henholdsvis 
40 %, 37 % og 30 % av variabiliteten i vekstrespons (SD-er til 
residualene, 1,19 cm, 1,05 cm og 0,95 cm).

Det var ingen statistisk signifikante forskjeller mellom 
forventet og observert vekst da algoritmene ble validert ved 
bruk av data fra tre kohorter med prepubertale pasienter 
med IGHD som ble behandlet med VH. Disse besto av:

•  237 pasienter ble lagt til i KIGS, men ikke brukt i 
konstruksjonen av algoritmer

• 33 pasienter fra en klinikk i Tübingen, Tyskland
•  29 pasienter ble lagt til i OZGROW, den australske 

nasjonale vekstdatabasen.13

Responsmodellen for det fjerde året viste seg også å 
gi nøyaktige vekstprediksjoner for det femte til åttende 
prepubertale året med VH-behandling i en undergruppe 
med pasienter som ble registrert i KIGS-databasen (n = 48).

Parameter Rangering

Første år
(n = 593)

Andre år 
(n = 573)

Tredje år 
(n = 335)

Fjerde år
(n = 180)

+ topp VH – topp VH

Maksimal VH-topp (i μg/l) 1 (–ve) – – – –

Alder ved start av behandling (år) 2 (–ve) 2 (–ve) 3 (–ve) 3 (–ve) 4 (–ve)

Høyde – MFH (SDS) 3 (–ve) 1 (–ve) – – –

Kroppsvekt (SDS) 4 (+ve) 5 (+ve) 2 (+ve) 2 (+ve) 1 (+ve)

VH-dose (i IE/kg/uke) 5 (+ve) 4 (+ve) 4 (+ve) 4 (+ve) 3 (+ve)

Fødselsvekt (SDS) 6 (+ve) 3 (+ve) – – –

Tilveksthastighet i løpet av foregående år (cm/år) – – 1 (+ve) 1 (+ve) 2 (+ve)

Tabell 2. Rangering av predikatorer for første-, andre-, tredje- og fjerdeårs tilveksthastighet hos pasienter med IGHD. Tilpasset fra  
Ranke et al.5 med tillatelse fra The Endocrine Society. Tillatelse formidlet gjennom Copyright Clearance Center, Inc.

VH, veksthormon; IGHD ( idiopathic GH deficiency), idiopatisk VH-mangel; ln, naturlig logaritme; MFH, midtforeldrehøyde; SDS (standard deviation score), 
standardavviksskår; +ve, variabel er positivt korrelert med vekstrespons; –ve, variabel er negativt korrelert med vekstrespons.
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Vekst hos svært unge prepubertale barn med 
IGHD
Responsen på VH i det første behandlingsåret er som 
regel høyere hos yngre pasienter (< 3 års alder) enn  
hos eldre pasienter.8 Prediktive algoritmer ble derfor  
også utviklet for svært unge pasienter ved hjelp av data 
fra 265 barn (180 gutter, 85 jenter) med IGHD i alderen  
0 til 3 år.8

KIGS prediksjonsalgoritme for første året
Det ble konstruert to prediksjonsmodeller for det første 
behandlingsåret. For modell A korrelerte forskjellen mellom 
høyde og MFH, alder, kroppsvekt, fødselsvekt og VH-
dose med første års tilveksthastighet (Tabell 3). Denne 
modellen forklarte 45 % av variabiliteten til responsen 
(SD til residualet, 2,3 cm). Modell B inkluderte i tillegg 
maksimal VH-topp som en predikator (Tabell 3). Denne 
modellen forklarte 54 % av variabiliteten til responsen 
(SD til residualet, 2,1 cm). Mens predikatorene i disse 
modellene var de samme som i andre prediksjonsmodeller 
for prepubertale barn med IGHD, varierte rangeringen av 
predikatorenes viktighet. Spesielt tilskuddet av VH-dose  
var høyere i denne yngre gruppen.

Tabell 3. Rangeringen av predikatorer for første års tilveksthastighet 
hos pasienter med idiopatisk veksthormonmangel. Tilpasset fra 
Ranke et al.8 med tillatelse fra The Endocrine Society. Tillatelse 
formidlet gjennom Copyright Clearance Center, Inc.

Parameter Rangering

Modell A Modell B

Alder ved start av behandling (år) 1 (–ve) 1 (–ve)

VH-dose (log IE/kg/uke) 2 (+ve) 3 (+ve)
Fødselsvekt (SDS) 3 (+ve) 6 (+ve)

Høyde – MFH (SDS) 4 (–ve) 5 (–ve)
Kroppsvekt (SDS) 5 (+ve) 4 (+ve)

Maksimal VH-topp (log μg/l) – 2 (–ve)

MFH, midforeldrehøyde; SDS, standardavviksskår; +ve, variabel er positivt 
korrelert med vekstrespons; –ve, variabel er negativt korrelert med 
vekstrespons.

Total pubertal vekst hos barn med IGHD
Veksten under puberteten står for cirka 25 % av total 
postnatal høyde og er større hos gutter enn hos jenter.9 
Datagrunnlaget for å utvikle prediktive algoritmer for total 
pubertal vekst ble innhentet fra 303 pasienter (180 gutter, 
123 jenter) med IGHD.8 Alle hadde blitt behandlet med VH i 
minst 5 år, inkludert minimum 2 prepubertale år og minimum 
2 år under puberteten. Total pubertal vekst ble definert som 
forskjell mellom høyde (i cm) ved starten av puberteten og 
nær voksen høyde.

KIGS total pubertal vekstprediksjonsalgoritme
Følgende parametre ble funnet å være uavhengig korrelert 
med tilveksthastighet under puberteten (Tabell 4): Kjønn, 
alder ved start av pubertet, forskjell mellom høyde og MFH, 
samt gjennomsnittlig VH-dose under pubertet. Modellen 
forklarte 70 % av variabiliteten til responsen  
(SD til residualet, 4,2 cm).

Tabell 4. Rangering av predikatorer for total pubertal vekst hos 
pasienter med IGHD. Tilpasset fra Ranke et al.9 med tillatelse fra 
The Endocrine Society. Tillatelse formidlet gjennom Copyright 
Clearance Center, Inc.

Parameter Rangering

Gutt/mann 1 (+ve)

Alder ved start av pubertet (år): 2 (–ve)

Høyde – MFH ved start av puberteten (SDS) 3 (–ve)

Gjennomsnittlig VH-dose under pubertet  
(mg/kg/dag) 4 (+ve)

VH, veksthormon; IGHD (idiopathic GH defiency), idiopatisk VH-
mangel; MFH, midtforeldrehøyde; SDS (standard deviation score), 
standardavviksskår; +ve, variabel er positivt korrelert med vekstrespons; 
–ve, variabel er negativt korrelert med vekstrespons.

Parameter Rangering

Alder ved start av pubertet (år): 1 (–ve)

Forsinket skjelettalder ved start av  
pubertet (år):

2 (+ve)

Høyde – MFH ved start av pubertet (SDS) 3 (–ve)

Gjennomsnittlig VH-dose under pubertet 
(mg/kg/dag)

4 (+ve)

VH, veksthormon; IGHD (idiopathic GH deficiency), idiopatisk VH-mangel; 
MFH, midtforeldre høyde; SDS standardavviksskår; +ve, variabel er positivt 
korrelert med vekstrespons; –ve, variabel er negativt korrelert  
med vekstrespons.

Algoritmene ble validert hos 36 pasienter fra University 
Children’s Hospital i Tübingen, Tyskland. Det var ingen 
signifikant forskjell mellom forventet vekst og faktisk vekst.

Total pubertal vekst hos pasienter med IGHD – 
oppdatert for å inkludere skjelettalder
Vekstprediksjonsalgoritmer som inkluderer skjelettalder 
som en uavhengig predikator ble konstruert ved å bruke 
data fra 576 pasienter (355 gutter, 221 jenter) med IGHD.10 
Alle pasientene hadde blitt behandlet med VH i minst 5 år, 
inkludert minimum 2 år før puberteten startet.

KIGS total pubertal vekstprediksjonsalgoritme
Følgende parametre ble funnet å være predikatorer for 
total pubertal vekst (Tabell 5): Alder ved start av pubertet, 
forsinket skjelettalder ved start av pubertet,
forskjell mellom høyde og MFH, samt gjennomsnittlig 
VH-dose under pubertet. Det var ingen forskjell mellom 
ungdommer med eller uten indusert/opprettholdt 
pubertet. Responsparametre fra det første prepubertale 
året på VH ble ikke funnet å være prediktive for total 
pubertal vekst. Modellen forklarte 66 % og 65 % av 
variabiliteten i pubertal vekst for henholdsvis gutter
og jenter (SD-er til residualet, 4,5 cm og 3,8 cm).

Tabell 5. Rangering av predikatorer for total pubertal vekst hos 
pasienter med IGHD. Tilpasset fra Ranke et al.10 med tillatelse. 
©2011, Karger Publishers, Basel, Sveits.
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Algoritmene ble validert hos 63 pasienter med IGHD  
(44 gutter, 19 jenter) som ble registrert i KIGS.

3.2 Turners syndrom
Vekst hos prepubertale jenter med Turners 
syndrom
Prediktive algoritmer ble konstruert ved hjelp av data  
fra 686 prepubertale pasienter med Turners syndrom.6

KIGS prediksjonsalgoritme for første året
Følgende parametre ble funnet å korrelere uavhengig med 
første års tilveksthastighet (Tabell 6): VH-dose, alder ved 
behandlingsstart, kroppsvekt SDS, oksandrolonbehandling, 
forskjell mellom høyde og MFH, samt antall ukentlige 
injeksjoner. Denne modellen forklarte 46 % av variabiliteten 
til responsen (SD til residualet, 1,26 cm).

KIGS prediksjonsalgoritmer for andre, tredje og fjerde året
Behandlingen fortsatte i 4 år for minst 294 pasienter.

Data fra disse pasientene ble brukt for å lage 
prediksjonsalgoritmer for det andre, tredje og 
fjerde behandlingsåret. Variablene som korrelerte 
med tilveksthastighet i disse årene var følgende: 
Tilveksthastigheten i det foregående året, VH-dose, alder og 
vekt SDS ved start av den respektive vekstperioden, samt 
oksandrolonbehandling (Tabell 6). Modellene for det andre, 
tredje og fjerde året av behandlingen forklarte henholdsvis 
32 %, 29 % og 30 % av variabiliteten i vekstrespons (SD-er til 
residualet, 1,09 cm, 0,99 cm og 1,01 cm).

Det var ingen statistisk signifikante forskjeller mellom 
forventet og observert vekst når algoritmene ble validert 
ved bruk av data fra to kohorter av pasienter med Turners 
syndrom som ble behandlet med VH.

Disse besto av:

•  76 pasienter som ble registrert i KIGS, men ikke brukt i 
konstruksjonen av algoritmer

• 81 pasienter fra én klinikk i Tübingen, Tyskland.

Den avledede responsmodellen viste seg også å gi nøyaktige 
vekstprediksjoner for det femte til åttende prepubertale året 
med VH-behandling i en undergruppe av pasienter som ble 
registrert i KIGS-databasen (n = 291).3

Total pubertal vekst hos jenter med  
Turners syndrom
Data fra 419 prepubertale pasienter med Turners syndrom 
ble brukt for å lage prediktive algoritmer.10

KIGS total pubertal vekstprediksjonsalgoritme
Predikatorer for total pubertal vekst ble funnet å være alder 
ved start av pubertet, forsinket skjelettalder ved start av 
pubertet, forskjellen mellom høyde og MFH ved start av 
pubertet, samt gjennomsnittlig VH-dose under pubertet 
(Tabell 7). Det var ingen forskjell mellom pasienter med 
spontan eller indusert pubertet. Modellen forklarte 68 % av 
variabiliteten av pubertal vekst (SD til residualet, 2,9 cm).

Algoritmene ble validert hos 44 pasienter med Turners 
syndrom som ble registrert i KIGS.

3.3 SGA
Vekst hos prepubertale barn med lav  
høyde født SGA 
Prediktive algoritmer ble konstruert ved hjelp av data 
innhentet fra 613 prepubertale pasienter (408 gutter, 205 
jenter) som ble født SGA.

Tabell 6. Rangering av predikatorer for første-, andre-, tredje- og fjerdeårs tilveksthastighet hos pasienter med Turners syndrom. 
Tilpasset fra Ranke et al.6 med tillatelse fra The Endocrine Society. Tillatelse formidlet gjennom Copyright Clearance Center, Inc.

Parameter Rangering

Første år
(n = 686)

Andre år
(n = 681)

Tredje år
(n = 293)

Fjerde år
(n = 291)

VH-dose (i IE/kg/uke) 1 (+ve) 2 (+ve) 4 (+ve) 4 (+ve)

Alder ved start av VH-behandling (år) 2 (–ve) 3 (–ve) 5 (–ve) 2 (–ve)

Kroppsvekt (SDS) 3 (+ve) 5 (+ve) 3 (+ve) 5 (+ve)

Oksandrolonbehandling 4 (+ve) 4 (+ve) 2 (+ve) 3 (+ve)

Høyde – MFH (SDS) 5 (–ve) – – –

Antall injeksjoner per uke 6 (+ve) – – –

Tilveksthastighet i løpet av foregående år (cm/år) – 1 (+ve) 1 (+ve) 1 (+ve)

VH, veksthormon; ln, naturlig logaritme; MFH, midtforeldrehøyde; SDS (standard deviation score), standardavviksskår; +ve, variabel er positivt korrelert 
med vekstrespons; –ve, variabel er negativt korrelert med vekstrespons.
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Tabell 7. Rangering av predikatorer for total pubertal vekst  
hos pasienter med Turners syndrom. Tilpasset fra Ranke et al.10  
med tillatelse.  
©2011, Karger Publishers, Basel, Sveits.

Parameter Rangering

Alder ved start av pubertet (år): 1 (–ve)

Forsinket skjelettalder ved start av pubertet (år): 2 (+ve)

Høyde – MF H ved start av pubertet (SDS) 3 (–ve)

Gjennomsnittlig VH-dose under pubertet  
(mg/kg/dag)

4 (+ve)

VH, veksthormon; MFH, midtforeldrehøyde; SDS (standard deviation  
score), standardavviksskår; +ve, variabel er positivt korrelert med 
vekstrespons; –ve, variabel er negativt korrelert med vekstrespons.

KIGS prediksjonsalgoritme for første året
VH-dose, alder ved start, vekt SDS ved start og MFH SDS 
ble funnet å være uavhengig korrelert med første års 
tilveksthastighet (Tabell 8). Modellen forklarte 52 % av 
variabiliteten til responsen (SD til residualet, 1,3 cm).

KIGS prediksjonsalgoritme for andre året
Data fra 385 pasienter som ble behandlet over 2 år, ble 
brukt for å lage to prediksjonsmodeller for det andre 
behandlingsåret. Modell A var basert på de samme fire 
predikatorene som førsteårsmodellen, mens modell B var en 
modell med tre parametre som inkluderte tilveksthastighet 
i det foregående behandlingsåret. For modell A var alder 
ved behandlingsstart, VH-dose, vekt SDS etter 1 år med VH 
og MFH SDS de variablene som korrelerte med andre års 
tilveksthastighet (Tabell 8). Denne modellen forklarte 30 % 
av variabiliteten i vekstrespons (SD til residualet, 1,1 cm). 
For modell B korrelerte tilveksthastighet under det første 
behandlingsåret, alder ved behandlingsstart og VH-dose, med 
andre års tilveksthastighet (Tabell 8). Denne modellen forklarte 
34 % av variabiliteten i vekstrespons (SD til residualet, 1,1 cm).

Algoritmene ble validert hos en gruppe pasienter (68 for 
førsteårsmodellen og 43 for andreårsmodellen) i KIGS, men 
ikke brukt i konstruksjonen av algoritmene. Det var ingen 
statistisk signifikante forskjeller mellom forventet  
og observert vekstrespons.

Total vekst hos pasienter med lav høyde født SGA
Selv om vekstprediksjonsmodellene allerede har blitt utviklet 
for de første 2 prepubertale årene hos pasienter med lav 
høyde født SGA,7 er modeller som muliggjør prediksjon av 
vekst opptil endelig høyde påkrevd. Data innhentet fra 317 
barn med lav høyde født SGA (72 % gutter) ble brukt til å lage 
en ny prediksjonsmodell for det tredje prepubertale året.11

KIGS prediksjonsalgoritme for tredje året
Tilveksthastighet i det foregående året, alder ved 
behandlingsstart, kroppsvekt, MFH og VH-dose viste 
seg å korrelere med vekstresponsen i løpet av det tredje 
behandlingsåret (Tabell 9). Denne modellen forklarte 33 % av 
variabiliteten til responsen (SD til residualet, 1,0 cm).

Modellen ble validert ved hjelp av data fra 34 pasienter 
som ble registrert i KIGS, men ikke brukt i konstruksjonen 
av algoritmene.

KIGS prediksjonsalgoritme for fjerde året
Behandlingen fortsatte i et helt fjerde år hos 182 pasienter 
(62 % gutter), men antallet var for lavt til å utvikle en prediktiv 
algoritme for det fjerde prepubertale året med VH- behandling. 
Da prediksjonsmodellen for det fjerde året for barn med IGHD 
ble brukt for disse pasientene født SGA,5,11 var det imidlertid 
ingen signifikant forskjell mellom observert og forventet vekst 
ved bruk av modellen, noe som indikerer at den kan brukes på 
kortvokste pasienter født SGA.

KIGS total pubertal vekstalgoritme
Totalt 59 kortvokste pasienter som ble født SGA (35 gutter,  
24 jenter), og som ble behandlet i totalt minst 5 år, hvorav minst 
2 år før starten av puberteten, ble inkludert i en analyse av total 
pubertal vekst.11 Antallet pasienter var for lavt til å utvikle en 
prediktiv algoritme, derfor ble modellen som var lagd tidligere 
for total pubertal vekst hos barn med IGHD, brukt. Det var ingen 
signifikant forskjell mellom observert og forventet vekst ved 
bruk av denne modellen, noe som indikerer at den kan brukes 
på pasienter med lav høyde født SGA.

Tabell 8. Rangering av predikatorer for første- og andreårs tilveksthastighet hos barn født SGA. Tilpasset fra Ranke et al.7 med tillatelse 
fra The Endocrine Society. Tillatelse formidlet gjennom Copyright Clearance Center, Inc.

Parameter Rangering

Første år (n = 613) Andre år (n = 385)

Modell A Modell B

Alder ved start av behandling (år) 2 (–ve) 1 (–ve) 2 (–ve)

VH-dose (mg/kg/dag) 1 (+ve) 2 (+ve) 3 (+ve)

Kroppsvekt (SDS) 3 (+ve) 3 (+ve) –

MFH (SDS) 4 (+ve) 4 (+ve) –

Tilveksthastighet i løpet av foregående år (cm/år) – – 1 (+ve)

VH , veksthormon; MFH, midtforeldrehøyde; SDS (standard deviation score), standardavviksskår; SGA (small for gestational age); +ve, variabel er 
positivt korrelert med vekstrespons; –ve , variabel er negativt korrelert med vekstrespons.
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Parameter Rangering

Tilveksthastighet i løpet av foregående år (cm/år) 1 (+ve)

Alder ved start av VH-behandling (år) 2 (–ve)

Vekt ved start av VH-behandling (SDS) 3 (+ve)

MFH (SDS) 4 (+ve)

VH-dose (mg/kg/dag) 5 (+ve)

VH, veksthormon; MFH, midtforeldrehøyde; SDS (standard deviation 
score), standardavviksskår; SGA (small for gestational age), små for 
gestasjonsalder; +ve, variabel er positivt korrelert med vekstrespons; –ve, 
variabel er negativt korrelert med vekstrespons.


