
 Streszczenie  Najczęstszą przyczyną wrodzonego przerostu nadnerczy jest niedobór 21-hydroksylazy, którego 
konsekwencją jest zaburzenie osi ujemnego sprzężenia zwrotnego nadnercza–podwzgórze–przysadka mózgowa. 
Nadmierne wydzielanie ACTH prowadzi do nadprodukcji androgenów, które u płodów żeńskich powodują wiryliza-
cję narządów moczopłciowych. W pracy autorzy omawiają przypadek dziewczynki, u której w 4. roku życia rozpo-
znano klasyczny zespół nadnerczowo-płciowy, potwierdzony badaniem profilu sterydowego androgenów w moczu. 
Maskulinizacja narządów moczopłciowych według Pradera – iii°. u dziecka stwierdzono wiek kostny 11 lat, wysokie 
wartości testosteronu, androstendionu, 17-oH-progesteronu, ARo oraz aldosteronu w surowicy krwi. opisany przy-
padek dziewczynki upoważnia nas do zaapelowania do lekarzy oddziałów noworodkowych oraz lekarzy pediatrów 
o dokładną ocenę narządów moczopłciowych po urodzeniu oraz podczas wizyt lekarskich. 
Słowa kluczowe: wrodzony przerost nadnerczy, niedobór 21-hydroksylazy. 

 Summary  21-hydroxylase deficiency is the most frequent cause of congenital adrenal hyperplasia (CAH), resulting 
in a negative feedback in adrenal-hypophysis loop disorder. excessive ACTH stimulation leads to overproduction of 
androgens that in female fetus causes virilization. We present a case of a female with classical CAH diagnosed at the 
age of 4 years. Virilization of genitals – stage 3 according to Prader. bone age was accelerated (11 years), serum con-
centrations of testosterone, androstendione, 17-oH progesterone, plasma renin activity as well as aldosterone were 
elevated. The presented case authorizes us to call for examining of urogenital organs during every visit.
Key words: congenital adrenal hyperplasia, 21-hydroxylase deficiency.
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A. Noczyńska, A. Zubkiewicz-Kuchar-
ska, e. Kik

Wrodzony przerost nadnerczy – opis przypadku

Wstęp
Wrodzony przerost nadnerczy (WPN) jest jed-

nym z najczęściej występującym wrodzonym scho-
rzeniem endokrynologicznym. Jego występowanie 
ocenia się na 5–8%, częściej w Arabii saudyjskiej 
– 1/5000 urodzeń, a rzadziej w usA – 1/100 000 
urodzeń. Nie ma danych statystycznych dotyczą-
cych występowania WPN w Polsce. Zaburzenie to 
jest stwierdzane u 1–2% pacjentek z klinicznymi 
objawami androgenizacji. około 90–95% przypad-
ków WPN spowodowanych jest niedoborem enzy-
mu 21-hydroksylazy steroidowej, którego przyczy-
ną jest mutacja genu CYP21A2 [1]. W genetycznie 
uwarunkowanym braku lub niedoborze enzymów 
szlaku biosyntezy hormonów nadnerczy, przede 
wszystkim 21-hydroksylazy oraz 11b-hydroksylazy, 
dochodzi do niedoboru kortyzolu oraz wskutek 
braku hamowania osi nadnerczowo-przysadkowej 
i nadmiernego wydzielania hormonu adrenokor-
tykotropowego (ACTH) – zawyżonej sekrecji an-

drogenów nadnerczowych. Konsekwencją braku 
lub niedoboru kortyzolu jest większe stężenie 
w surowicy krwi nie tylko ACTH, ale także 17-oH-
progesteronu i innych steroidów nadnerczowych: 
dehydroepiandrostendionu, androstendionu i te-
stosteronu [2]. 

Przebieg WPN związanego z niedoborem 21-hy- 
droksylazy zależy od stopnia niedoboru tego enzy-
mu. Wyróżniamy cztery postaci choroby: 

1) postać klasyczną 
z utratą soli  −

bez utraty soli,  −

2) postać nieklasyczną, 
3) postać o późnym początku, 
4) postać kryptogenną (bezobjawowa). 
Postać klasyczna u noworodków płci żeńskiej, 

u których cechy maskulinizacji są obecne po 
urodzeniu, powinna być rozpoznana w pierw-
szych godzinach życia dziecka, szczególnie jeżeli 
towarzyszą jej zaburzenia jonowe (zespół z utratą 
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soli) [2, 3]. opóźnienie rozpoznania powoduje 
wysokie stężenia androgenów w surowicy krwi pa-
cjentów, których nadmiar wpływa na wzrost masy 
mięśniowej i kostnej oraz przyspieszenie tempa 
wzrastania. Dzieci w pierwszych latach życia są 
większe od rówieśników, ale nie osiągają wzrostu 
prognozowanego. Do odległych następstw choroby 
należą w związku z tym: niskorosłość, zaburzenia 
miesiączkowania z obrazem klinicznym przypomi-
nającym zespół policystycznych jajników, zespół 
metaboliczny, a u 40–50% kobiet z WPN występu-
je bezpłodność [3, 4].

Opis przypadku

Czteroletnia dziewczynka zgłosiła się do Kliniki 
z powodu przedwczesnego dojrzewania. Jest dziec-
kiem z ciąży i, porodu i zakończonego cięciem 
cesarskim w 40 Hbd ze wskazań matczynych, uro-
dzona z masą ciała 3120 g, długością ciała 58 cm,  
punktacja w skali Apgar w 1 minucie – 8/10. Z wy-
wiadu wiadomo, że dziewczynka była wielokrotnie 
badana przez lekarza pediatrę z powodu infekcji, 
a także przed obowiązkowymi szczepieniami. W 2. 
i 4. roku życia przeprowadzono u niej badania 
w ramach bilansu zdrowia. Z informacji od rodzi-
ców wynika, że budowa narządów moczopłcio-
wych córki od urodzenia budziła u nich wątpliwo-
ści, jednak lekarz uznał, że mieści się w granicach 
normy, a przerośnięta łechtaczka u dziewczyn-
ki może być rodzajem urody. Do naszej Kliniki 
dziecko zostało skierowane z powodu owłosienia 
okolicy wzgórka łonowego oraz warg sromowych, 
które według rodziców pojawiło się 5–6 miesięcy 
przed hospitalizacją. badanie przedmiotowe: stan 
ogólny dziecka dobry, kontakt prawidłowy, budowa 
proporcjonalna, wzrost 111 cm (90 centyl, HtsDs 
= 1,25), masa ciała 20,2 kg (90–97 centyl). Wzrost 
ostateczny prognozowany według wzrostu rodzi-
ców (Target Height) – 155 cm (3–10 centyl). HtsDs 
względem wieku kostnego = –5,2. Na rycinie 
1 przedstawiono przebieg wzrastania u dziewczyn-
ki. Na wzgórku łonowym oraz wargach sromo-
wych, a także w dołach pachowych stwierdzono 
owłosienie. Cechy dojrzewania według Tannera: 
pubarchae – iii°, thelarchae – i°. Zwracały również 
uwagę nasilone zmiany trądzikowe w okolicy czoła 
(fot. 1–3). 

W tabelach przedstawiono wyniki badań labo-
ratoryjnych.

Kariotyp badanej dziewczynki był prawidłowy, 
żeński (46, XX). Wykonano profil sterydowy w mo-
czu metodą GC/Ms (wynik wykorzystano za zgodą 
prof. dr hab. ewy Małunowicz), który potwierdził 
klasyczną postać wrodzonego przerostu nadnerczy 
z niedoborem 21-hydroksylazy. W RTG nadgarstka 
lewego wiek kostny oceniony na podstawie atlasu 
Greulich Pyle był przyspieszony, wynosił 11 lat. 

W usG jamy brzusznej obraz obu nadnerczy był 
prawidłowy. 

Dyskusja

enzym 21-hydroksylaza jest konieczny do syn-
tezy kortyzolu i aldosteronu. Katalizuje konwersję 
17-hydroksyprogesteronu (17-oHP) do 11-dez-
oksykortyzolu oraz progesteronu do dezoksykor-
tykosteronu [5, 6]. ekspozycja na wysokie stężenie 
androgenów w okresie życia płodowego u dziew-
czynki powoduje maskulinizację genitaliów: w naj-
łagodniejszej formie (i˚ wg Pradera) jest to przerost 
łechtaczki, natomiast w skrajnej postaci (V˚) narzą-
dy płciowe mają wygląd podobny jak u chłopca 
z wnętrostwem jąder. Maskulinizacja narządów 
płciowych noworodków żeńskich jest widoczna 
po urodzeniu, a stopień jej nasilenia określa się na 
podstawie skali według Pradera [4]. u opisywanej 
pacjentki przy przyjęciu do kliniki stwierdzono 
maskulinizację iii° według skali Pradera. Dlaczego 
wobec tego, pomimo nasilonych objawów WPN, 
które z pewnością występowały u dziecka już po 
urodzeniu, nie rozpoznano choroby w okresie 4 lat 
jej życia? Postawienie rozpoznania niewątpliwie 
ułatwiłby skryning u noworodków polegający na 
oznaczeniu 17-oHP w kropli krwi pobranej po 
48–72 godzinach od porodu i odniesieniu jego 
stężenia do norm dla wieku ciążowego i masy ciała 
dziecka. W Polsce badania tego nie wykonuje się, 
ale w 2009 r. skryning w kierunku WPN obowią-
zywał w 13 krajach świata. badanie to umożli-
wia identyfikację chorych noworodków obu płci, 
stanowi prewencję omyłkowego określenia płci 
dziecka oraz pozwala na zapobieganie przełomom 
nadnerczowym i wczesnym zgonom. szacuje się, 
że w krajach nieprowadzących skryningu aż 4–10% 
noworodków płci męskiej z WPN umiera przed 
postawieniem diagnozy [1, 6], bowiem pierwszym 
objawem niedomogi nadnerczy w tym zespole 
u chłopców jest zwykle przełom nadnerczowy. 
Każde dziecko wymaga leczenia zachowawczego 
(glikokortykoidy) od pierwszych dni życia. u dziew-
czynek z maskulinizacją narządów moczopłciowych 
wykonuje się korekcje chirurgiczne oraz prowadzi 
psychoterapię. Podstawowe zasady leczenia WPN 
to wczesne rozpoczęcie terapii i kontynuowanie jej 
przez całe życie z indywidualnie dobraną dawką 
leku. Celem terapii jest zapobieganie wzrostowi 
androgenów i kortyzolu, wirylizacji, zapewnienie 
prawidłowego wzrastania oraz prawidłowy rozwój 
gonad i uzyskanie ich czynności fizjologicznej. 
u opisywanej pacjentki do kontaktu z lekarzem 
endokrynologiem skłoniło pojawienie się owłosie-
nia łonowego i pachowego, intensywny odór potu, 
trądzik. Według danych z literatury u niewłaściwie 
leczonych dzieci objawy te rzadko występują przed 
ukończeniem 2. roku życia, najczęściej w 3–4. 
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Rycina 1. Przebieg wzra-
stania u prezentowanej 
dziewczynki

W tym czasie wzrost pacjentów znacznie przekra-
cza 97 centyl, ale wiek kostny jest wielokrotnością 
wieku chronologicznego (nierzadko wynosi 12–13 
lat). Podobne symptomy stwierdzono u opisywanej 
pacjentki.

Cechą wyróżniającą niedobór 21-hydroksy- 
lazy jest wysokie stężenie w moczu 17-hydroksypro- 
gesteronu i pregnadiolu [5]. u opisywanej chorej 
wartości 17-hydroksyprogesteronu, a także andro- 
stendionu, testosteronu i DHeAs znacznie przekra-
czały wartości norm właściwych dla wieku kalen-
darzowego. Najbardziej niepokojącym objawem 
było zaawansowanie wieku szkieletowego, według 
którego prognoza wzrostu końcowego jest bardzo 
niekorzystna i mimo włączenia leczenia farmako-

logicznego prawdopodobnie nie uzyska ona pra-
widłowej wysokości ciała. obecnie wzrost dziecka 
oceniono wprawdzie na 90 centyl dla wieku i płci, 
ale jego niedobór względem wieku kostnego wyno-
si ponad pięć odchyleń standardowych. uważa się, 
że prawidłowy proces wzrostu i harmonijny rozwój 
kośćca są najlepszym wykładnikiem właściwej tera-
pii substytucyjnej [7, 8]. 

Zaprezentowany przypadek czteroletniej dziew-
czynki, u której rozpoznanie WPN było opóźnio-
ne, upoważnia nas do zaapelowania do lekarzy 
oddziałów noworodkowych i lekarzy pediatrów 
o dokładna ocenę narządów moczopłciowych po 
urodzeniu, a także podczas wizyt lekarskich. 
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Fot. 1. Cechy dojrzewania u pacjentki – thelarche i°

Fot. 2. Cechy dojrzewania u pacjentki – pubarche iii°. 
Zwraca uwagę powiększenie łechtaczki

Fot. 3. Nasilony trądzik na twarzy dziecka

tabela 1. Wyniki badań hormonalnych u opisywanego dziecka

DHea-S04
(μg/dl)

estradiol
(pg/ml)

FSH
(miu/ml)

lH
(miu/ml)

testosteron
(ng/ml)

androstendion
(ng/ml)

17-OH progeste- 
ron (μg/dl)

132
norma:
35–430

< 20
norma:
< 30

1,4
norma:
0,11–1,6

< 0,1
norma:
< 1,3

2,91
norma:
0,2–0,73

> 10,0
norma:
0,3–3,3

45,9/44,2
norma:
3–5 lat
0,64

tabela 2. Profil kortyzolu i aCtH u prezentowanego dziecka

7:00 14:00 20:00

Kortyzol (µg/dl) 
(N: 3,7–19,4 (do 10:00); 2,9–17,3 (po 17:00)

  4,2   8,3   3,7

ACTH (pg/ml) 
(N: do 46,0)

654,0 234,0 217,0
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tabela 3. aRO i aldosteron u opisywanej dziewczynki

aRO w spoczynku  
(ng/ml/godz.)

aRO w pionizacji
(ng/ml/godz.)

aldosteron w spoczynku
(pg/ml)

aldosteron w pionizacji 
(pg/ml)

4,71
norma:
0,51–2,64

6,76
norma:
0,98–4,18

800,9
norma:
10–160

981,8
norma:
35–300

tabela 4. Pozostałe wyniki badań u prezentowanego dziecka

na
(mmol/l)

K
(mmol/l)

tSH
(uiu/ml)

ft4
(pmol/l)

Glukoza
(mmol/l)

Cholesterol
(mg/dl)

143/138
norma:
135–146

5,05/5,02
norma:
3,5–5,1

3,12
norma: 
0,34–6,1

14,0
norma:
8,36–29,6

4,4
norma:
59–99

149,0
norma:
< 200


