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1.-INTRODUCCIÓ  

 

Primerament, vull confessar que vaig decidir tractar el tema de l’hormona del 

creixement, perquè jo n’he patit un dèficit. Des de molt petit, sempre he sigut dels més 

baixets de la meva classe, però a partir dels 7 anys la diferència d’alçada amb els meus 

companys es va començar a accentuar.  

 

Des dels 7 anys els meus pares em varen estar portant amb la Dra Hollemberg de 

l’hospital Josep Trueta de Girona. Allà em varen fer un seguiment sobre el meu 

creixement, em varen diagnosticar un dèficit i em varen proporcionar un tractament amb 

hormona del creixement. 

 

Un motiu pel qual em vaig voler especialitzar en el tractament del dèficit d’hormona va 

ser el fet que en volia saber més. Volia entendre el funcionament d’aquesta hormona i 

del seu tractament, per poder contrastar la informació que n’obtingués amb la meva 

pròpia experiència i treure’n conclusions. Em va despertar curiositat el fet de poder 

contactar amb altres nois i noies que haguessin seguit aquest tractament i veure quines 

havien sigut les seves sensacions. 

 

És un tema que ha despertat polèmiques sobre els seus efectes anabòlics. Ja que sembla 

ser que cada vegada hi ha més gent vinculada al món de l’esport que creu que provoca 

unes condicions musculars més sensibles a les lesions, tot i que, els doctors asseguren 

que una cosa no influeix en l’altre i també és cert que no s’han realitzat estudis que ho 

puguin demostrar.  

 

Un bon exemple seria el cas, mundialment conegut, del jugador blaugrana Lionel Messi, 

que va rebre de petit un tractament amb hormona del creixement. Es diu que aquest 

tractament ha jugat un paper important en la seva sensibilitat a les lesions.  

 

Aquest punt em va despertar la curiositat, perquè en el meu cas, durant el tractament 

també vaig patir algunes lesions relacionades amb el creixement accelerat de l’os, que 

es van prolongar més de l’habitual. Hi hauria tingut alguna cosa a veure el tractament 

amb hormona del creixement? 
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Així doncs, també em vaig decidir a estudiar amb quina freqüència apareixien aquest 

tipus de lesions en la població sana i en la població que havia rebut un tractament. Per 

poder veure si realment el tractament augmentava el risc de patir aquest tipus de lesions. 

 

Fonts d’informació i metodologia 

 

Les principals fonts d’informació on he cercat, les he trobat a internet contrastant la 

informació de diverses pàgines web per treure’n les meves pròpies explicacions.  

 

M’ha resultat francament difícil sintetitzar només la informació necessària per no 

desviar-me massa dels meus objectius. En molts casos, també ha sigut necessari 

entendre el funcionament d’alguns òrgans com ara el cervell i els músculs per poder 

entendre i explicar el funcionament de l’hormona.  

 

Pel que fa al tractament amb hormona, he contactat amb diferents doctors per poder 

explicar els protocols de detecció, diagnòstic i seguiment del dèficit d’hormona. També 

m’ha servit per complementar altres informacions com l’obtenció d’aquesta hormona 

als laboratoris. I també, m’han facilitat la realització de l’estudi estadístic amb pacients 

que han rebut el tractament. 

 

Objectius 

 

M’agradaria que aquest treball pogués servir com a font d’informació per a tots aquells 

que en vulguin saber més i per a tots aquells que creuen que podrien patir un dèficit i 

fins ara no s’ho havien plantejat o simplement desconeixien que aquest problema 

actualment es pot tractar.  

 

També m’agradaria veure si existeix algun factor que augmenti el risc durant un 

tractament de GH de patir lesions relacionades amb el creixement  

 

Per últim, a part d’informar i resoldre petits dubtes, espero que gaudeixin llegint aquest 

treball tant com jo he gaudit elaborant-lo. 
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NOTA: Els termes assenyalats amb un * es troben recollits en l’apartat de glossari de 

termes mèdics, on se’n dona una informació més detallada. 

 

2.-LA HORMONA DEL CREIXEMENT  

 

La hormona del creixement (GH) és una petita proteïna constituïda per 191 aminoàcids i 

de 22 kDa de pes. La GH es produeix en les cèl·lules somatotròpiques* de l’hipòfisis* 

anterior.  

 

2.1.-FUNCIONS DIRECTES DE LA GH 

 

L’hormona GH* s’allibera en sang entre 6 i 9 vegades al dia i és activa durant 10 o 20 

minuts. Actua principalment en les cèl·lules receptores del fetge, animant-lo a produir 

hormona insulina i hormones somatomedines  (IGF-I)*. A part d’estimular el fetge 

l’hormona del creixement també actua directament en el teixit cartilaginós.  

 

2.2.-FUNCIONS INDIRECTES DE LA GH 

 

Les hormones somatomedines (IGF-I) afavoreixen directament: 

-Al creixement dels ossos. Estimula les cèl·lules del teixit cartilaginós 

(condroblasts) per a la producció de col·lagen*, que forma la matriu òssia.  

-Milloren el transport d’aminoàcids a les cèl·lules, que ajuden a la síntesi d’ARN, 

aquest , afavoreix una major producció de proteïnes a les cèl·lules. 

-Afavoreix la degradació de lípids (greixos) com a font d’energia i augmenten les 

reserves de glicogen (sucres) de les cèl·lules. 

 

Conseqüentment, les cèl·lules contenen nivells més alts de proteïnes i glicogen en el seu 

interior provocant un augment en gairebé tots els òrgans i teixits del nostre cos, 

afavorint: 

-La divisió cel·lular. 

-L’efecte anabolitzant* 

-Disminució de les arrugues. 
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-Creixement més ràpid del cabell i recuperació del seu color. 

-Augment de l’energia i la gana sexual. 

-Disminució del colesterol. 

-Regeneració més eficaç de tots els teixits. En especial: el fetge, els ronyons, els 

pulmons, el pàncrees, la pell, el teixit muscular cardíac i esquelètic, l’intestí i les 

glàndules suprarenals.  

 

2.3.-REGULACIÓ DELS NIVELLS DE GH  

 

Les hormones encarregades de regular els nivells de GH són la somatocrinina i la 

somatostatina. 

 

La hormona somatocrinina és l’estimuladora de l’alliberació a la sang de GH i la 

hormona somatostina és la inhibidora de l’alliberació de GH. 

 

Estimulació d’hormona somatocrinina 

Hi han diferents estímuls que estimulen la producció d’hormona somatocrinina (i en 

conseqüència, l’alliberació de GH) com ara: 

-L’entrenament, la son, el dejuni, l’estrès, l’hipoglucèmia, la febre, l’ingesta 

proteïca... 

 

Això és degut a que l’hormona somatocrinina es produeix en el nucli arcuat del 

hipotàlem*, que és l’encarregat de captar els aspectes emocionals i endocrins de 

l’organisme.  

 

Estimulació d’hormona somatostatina 

Per altra banda, la segregació de somatostatina és induïda per la presència d’hormones 

somatomedines en el cos (que és el producte final de l’alliberació de somatocrinina). Per 

tant, el producte final és el que inhibeix la seva pròpia producció, provocant un efecte 

feedback negatiu. 
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Això és degut a que el nucli arcuat de l’hipotàlem capta les hormones somatomedines i 

deixa de produir somatocrinina, al mateix temps, activa la regió periventricular 

anteriorn que és on es produeix somatostatina. 

 

Alternança de l’hormona somatocrinina i l’hormona somatostatina 

La somatocrinina i la somatostatina actuen de manera homòloga, quan es rep l’estímul  

adequat s’inicia l’alliberació de somatocrinina, quan s’han assolit el nivells òptims de 

GH i el fetge ja no pot segregar més somatomedines, es posa en marxa el mecanisme 

d’inhibició del procés, que resta inhibit fins que es torna a rebre un estímul. 

Conseqüentment la GH és alliberada periòdicament, aconseguint una major quantitat i 

un efecte més notable quan s’està dormint. 

 

Esquema del mecanisme d’inhibició i estimulació de GH 

 

Hi ha alguns factors que poden afectar aquest mecanisme de regulació. Les 

conseqüències d’una mala regulació són el dèficit de GH, la presència prolongada de 

GH i la sobredosis de GH. El dèficit de GH es produeix de manera espontània (apartat 

3), però les altres dos són provocades per l’activitat humana. 
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2.4.-QUÈ ÉS LA PRESÈNCIA PROLONGADA DE GH 

 

Com em vist a l’apartat 2.3, el cos activa (mitjançant la hormona somatocrinina) 

l’alliberació de GH per combatre les emocions psicològiques negatives.  

 

S’han fet estudis que demostren que si aquests estímuls negatius, especialment l’estrès 

(provocat per un estat d’angoixa o depressió molt fort), ens afecten d’una manera 

contínua e intensa durant un període prolongat (a partir dels 2 mesos), el cervell 

estimula l’alliberació de GH moltes més vegades per dia, produint així un efecte 

prolongat de la GH en l’organisme. 

La presència prolongada de GH, és una situació poc provable. Demostra, de manera 

científica, que els estats d’ànim negatius prolongats, augmenten la predisposició a 

contraure malalties, ja siguin simples refredats o patologies més greus.  

 

Un augment de les alliberacions diàries durant un llarg període de temps pot estressar el 

fetge, el perquè i la causa en  l’apartat 2.6. 

 

2.5,-QUÈ ÉS LA SOBREDOSIS DE GH 

 

L’hormona del creixement, com ja s’ha comentat a l’apartat 1.2, augmenta els nivells de 

proteïna a les cèl·lules i afavoreix la degradació de lípids i l’emmagatzematge de 

glicogen, provocant així un fort efecte anabolitzant i de producció de teixits. 

 

Aquests efectes van captar l’interès de molts esportistes i molts homes sans que volien 

posar-se en forma i augmentar la seva capacitat física. Quan es va inventar l’obtenció de 

GH artificial (1986), immediatament varen sorgir moltes màfies que oferien aquest 

producte a persones sanes, sense recepta mèdica, a canvi d’un elevat cost econòmic.  

 

Davant l’ús incorrecte i/o innecessari d’aquest medicament, el cos no pot regular 

correctament els nivells de GH en sang perquè se n’afegeix de manera artificial, 

provocant sobredosis de GH.  

 



                                                               Tractament del dèficit d’hormona del creixement 

- 10 - 

Patir sobredosis de GH durant períodes prolongats poden estressar el fetge, el perquè i 

les causes en l’apartat 2.6. 

 

2.6.-COM AFECTA LA PRESÈNCIA PROLONGADA I LA SOBRED OSIS DE 

GH AL NOSTRE COS I A LA SALUT  

 

Sobredosis: 

El fetge només pot produir unes quantitats periòdiques limitades d’insulina i hormones 

somatomedines, per tant, un increment en els nivells de GH en sang no significa un 

augment significatiu dels seus efectes, sinó un estímul més actiu en els receptors 

hepàtics del fetge, que si bé millorarà la velocitat de secreció de les hormones pot fer 

treballar el fetge en excés. 

 

Presència prolongada: 

Per altre banda, com que el fetge només pot alliberar una quantitat periòdica limitada 

d’hormones hepàtiques, un increment en el nombre d’estimulacions diàries no 

provocarà més alliberaments, sinó una sobre-estimulació del fetge. 

 

Consell: 

Perquè l’hormona GH sigui efectiva, s’ha de trobar entre certs nivells de concentració 

en sang, i un cop acabada l’alliberació d’hormones hepàtiques, s’ha d’aturar la 

producció de GH. 

 

Riscos: 

La presència prolongada de GH en sang o la sobredosis de GH poden estressar el fetge i 

derivar en diverses patologies com la diabetis, deformacions, càncers, al·lèrgies, 

acromegàlia en adults o altres malalties. 

 

Per evitar l’aparició d’aquestes patologies, el cos necessita un mecanisme de regulació 

constant dels nivells de GH a la sang. (apartat 2.3) 
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3.-DÈFICIT D’HORMONA DEL CREIXEMENT  

 

El dèficit d’hormona del creixement és una afecció de naturalesa congènita o adquirida 

que es caracteritza per deficiència parcial o total de GH en sang. 

 

El dèficit es produeix a causa d’algun tipus d’error a la hipòfisis, l’hipotàlem o la via 

que uneix aquests dos, de manera que s’afecta a la regulació correcte de GH. 

 

3.1.-CAUSES 

 

Les causes més freqüents són les espontànies que causen anomalies en la síntesis, 

secreció o activitat de GH. 

Segons la naturalesa poden ser causes: 

De naturalesa congènita. 

-Degut a algun error o mutació del codi genètic. Produeix malformacions en la 

hormona que la fa inactiva. 

-Alteracions durant el desenvolupament embrionari. 

 

De naturalesa adquirida. 

-Traumatismes. 

-Processos d'hipòxia. 

-Infeccions. 

-Tumors de la regió hipotàlem-hipofisària. 

-Tumors cerebrals.  

-Tractaments amb cirurgia o radioteràpia de tumors cerebrals. 

-Rebuig o insensibilitat dels receptors hepàtics de GH. 

 

Altres causes: 

-Deficiència d’hormones sexuals. (que no es pot detectar fins arribada la pubertat) 

-Deficiència de les hormones estimulants de la glàndula tiroides. 
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(Esquerre) nen 6 anys amb 
dèficit. (Dreta) nen 3 anys. 

3.2.-SÍMPTOMES DEL DÈFICIT DE GH  

 

Nens afectats per dèficit de GH congènita: 

-Presenten pes i estatura normal al néixer. Es freqüent la 

icterícia neonatal prolongada (en el 50% dels casos). 

-En els 4 primers anys de vida, es poden produir 

hipoglucèmies.  

-L’estatura comença a afectar-se a partir dels 3-6 mesos 

de vida, de manera que als 2 anys es poden trobar en el 

percentil 3* o per sota. 

-La velocitat de creixement és lenta, per sota del percentil 

25*. 

-Presenten una maduració òssia retardada de 1 a 4 anys en relació a l’edat cronològica. 

-Sense tractament l’estirada de la pubertat pot retardar-se fins als 18-20 anys. 

-La intel·ligència és normal però és freqüent que presentin signes d’immaduresa i 

dificultat d’adaptació social, provocats pel proteccionisme patern i a la baixa 

autoestima per la seva baixa estatura. 

 

Nen afectats per dèficit de GH adquirit: 

-Al principi presenten un creixement normal que posteriorment, es va alentint o 

aturant en relació a la seva corba de nivell. 

-Independentment de les causes, presenten creixement harmònic i proporcionat. 

-Cabell de creixement lent.  

-A la cara, presenten el front voluminós, l’os nassal aplanat i la dentadura alterada. 

(cara de nina) 

-Poden presentar veu aguda o obesitat. 

-Extremitats poc musculoses d’aspecte gràcil, i les mans i els peus petits. 

 

En molts pacients l’únic indici és el retràs de creixement pel que resulta convenient 

analitzar la secreció de GH a qualsevol pacient amb retràs de creixement de causes 

desconegudes. 
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3.3.-COM ES DETECTA 

 

Primerament, els pediatres envien els nens que creixen poc o que són baixos al servei 

d’endocrinologia infantil. 

Per detectar un dèficit de GH s’ha de dur a terme:  

Un seguiment clínic periòdic: 

Primerament,  s’han de descartar patologies cròniques 

com l’asma o cardiopaties. 

Es fan analítiques per descartar altres patologies com 

hipotiroïdisme o celiaquia. 

Aleshores, es realitzarà un seguiment de l’estatura, del 

pes, de la velocitat de creixement, del grau de 

desenvolupament sexual, etc. Segons l’edat. 

Aquesta informació es va anotant en unes gràfiques de seguiment que permeten 

comprovar la corba de creixement que descriu el pacient. Aquesta corba, generalment, 

sempre es troba entre els mateixos percentils. (veure annexes 9.2.1 i 9.2.2) 

 

Un estudi topogràfic i morfològic: 

Observació d’alguns trets físics visibles a simple vista a la cara, les extremitats... 

Radiografies, generalment dels ossos de la mà, permeten un estudi per determinar el 

grau de retràs ossi*, el grau de finalització del creixement... 

 

Proves endocrines de la secreció de GH: 

Posteriorment, si es tenen indicis d’un dèficit, s’estudiarà la capacitat del cervell per 

secretar GH davant d’un estímul. 

Per calcular els nivells de GH en sang s’han d’extreure mostres freqüents al llarg del dia 

o provocar un pic d’alliberament. 

Existeixen proves que provoquen estímuls amb diferents fàrmacs, com per exemple: La 

prova d’hipoglucèmia insulínica o la prova del glucagon (que augmenten els nivells de 

glucosa en sang) la prova de clonidina, la prova d’arginina o el test amb propanolol.  

A més, es solen fer les proves de matinada i en dejú, i també és freqüent realitzar uns 

minuts d’exercici intens (fins provocar pulsacions de 120-130 rpm).  

Es considera que els nivells de GH en sang són normals si estan per sobre de 7,4 ng/ml. 

 
Orquidòmetre. S’utilitza per 
mesurar els testicles. 
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Es considera dèficit parcial de GH si els nivells es troben entre 4-7,4 ng/ml. 

Es considera dèficit total de GH si els nivells es troben per sota de 4 ng/ml. 

 

Estudis genètics: 

Només són necessaris quan es tenen indicis evidents que la causa és d’origen congènit. 

S’estudia el codi genètic per determinar quina és la causa genètica del dèficit, si ha estat 

transmesa pels pares o és una mutació embrionària. En cada cas, es pot saber si la 

mutació serà transmesa als futurs descendents o si es pot evitar. 

 

4.-TRACTAMENT DEL DÈFICIT DE GH  

 

Un cop s’ha diagnosticat amb certesa el dèficit 

de GH, el tractament s’ha d’iniciar el més aviat 

possible. El tractament estarà regulat per un 

endocrinòleg, generalment especialitzat en 

pediatria. L’objectiu del tractament del dèficit de 

GH és augmentar la velocitat de creixement i 

l’estatura final. 

 

El mateix doctor enviarà una sol·licitud de 

tractament de GH al Consell Assessor. (veure 

apartat 4.4). El Consell Assessor, un cop estudiat 

el cas, pot denegar, renovar o receptar el 

tractament de GH. 

 

El tractament no sempre provoca una resposta positiva en el pacient, encara que tingui 

un dèficit de GH. Per aquest motiu el Consell Assessor és molt estricte i només recepta 

el tractament als pacients que presenten un diagnòstic més evident i suficientment 

prolongat. 

 

 

 

 

 
Antigament, no existia el tractament del 
dèficit de GH. (esquerre) nena 2 anys 
(dreta) la seva tia amb 50. 
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4.1.-ADVERTÈNCIA  

 

L’ús de GH sense recepta mèdica i la seva distribució és il·legal. Les persones sense cap 

deficiència no poden automedicar-se, els efectes de la GH no són proporcionals als 

nivells de GH en sang. El seu ús ha d’estar regulat, sempre, per un endocrinòleg i cada 

tractament s’ha d’adequar estrictament a les necessitats de cada pacient. L’ús incorrecta 

o innecessari d’aquest medicament pot provocar sobredosis de GH. 

 

Els efectes per sobredosis de GH, provoquen problemes molt greus en la salut. (veure 

apartat 2.6.) 

 

4.2.-TIPUS DE TRACTAMENTS AMB GH  

 

La recepta del tractament de GH només està autoritzada amb la qualificació d’ús 

hospitalari. 

 

Existeixen diferents tractaments amb hormona de creixement adequats: 

-Per tractar deficiència de GH congènita 

-Per tractar deficiència de GH adquirida en: 

·pacients durant el període prepuberal 

·pacients durant el període puberal 

·pacients amb retard puberal 

Altres problemes (no relacionats amb la secreció de GH): 

-Per tractar la talla baixa en nenes amb síndrome de Turner. 

-Per tractar el Síndrome de Prader-Willi (SPW) 

-Per tractar el creixement intrauterí retardat (CIR) 

-Per tractar deficiència primària greu de somatomedines (IGF-I) 

-Per tracatar pacients amb deficiència de creixement associat al gen SHOX 

-Per tractar pacients amb insuficiència renal crònica. 

 

Cada un d’aquests tractaments ha d’aprovar-se prèviament pel Consell Assessor. 

Per aconseguir-ho, s’han d’acomplir uns requisits determinats en la sol·licitud del 

tractament. 
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4.3.-REQUERIMENTS PER A LES SOL·LICITUDS DE TRACTAM ENTS 

 

Totes les sol·licituds per un tractament de GH es realitzen damunt d’una mateixa 

plantilla general de sol·licitud, on s’inclouen dades molt detallades del cas en concret, 

per poder estudiar i valorar el cas amb precisió. (veure annex 9.3.1). 

 

4.3.1-La sol·licitud per tractar deficiència de GH congènita requereix: 

Criteris clínics: 

- Absència de patologia associada que expliqui el retard del creixement. 

- Absència de signes clínics de malnutrició (valors d’índex de massa corporal). 

- Absència de trastorns restrictius de la conducta alimentària. 

- Normalitat de les funcions tiroïdal, hepàtica, renal i gastrointestinal. 

- Si el pacient es troba en fase de desenvolupament puberal, és important descartar 

el diagnòstic de malaltia celíaca i de malaltia inflamatòria crònica. 

Criteris auxològics: 

- Talla inferior al percentil 3 corresponent al seu sexe, edat i estadi maduratiu 

puberal. 

- Velocitat de creixement inferior a -1DE*, de la que es correspon al seu sexe, edat 

i estadi maduratiu puberal. 

Criteris moleculars: 

-Informe de l’estudi genètic. 

 

 

4.3.2-La sol·licitud per tractar deficiència de GH adquirida durant el període 

prepuberal requereix: 

Criteris clínics: 

- Absència de patologia associada que expliqui el retard del creixement. 

- Absència de signes clínics de malnutrició (valors d’índex de massa corporal). 

- Absència de trastorns restrictius de la conducta alimentària. 

- Normalitat de les funcions tiroïdal, hepàtica, renal i gastrointestinal. 

 

Criteris auxològics. 

- Talla inferior al percentil 3 en funció del sexe i edat del pacient. 
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Excepció: Si s’acompleixen la resta de criteris i es demostra un deteriorament en la 

corba de creixement durant el temps. 

 

- Velocitat de creixement inferior a -1DE, de la que es correspon amb el sexe i 

edat del pacient. 

 

Criteris hormonals. 

L’aportació d’una prova actualitzada d’estimulació d’hormona de creixement, amb 

un resultat inferior a 7,4 ng/ml. 

 

Excepció: Només si s’acompleixen la resta de criteris i els valors són iguals o superiors 

a 7,4 ng/ml es pot presentar una segona prova, si segueix per sobre es pot presentar el 

resultat d’una prova de generació de somatomedina (IGF-I) (GH 30 µg/ Kg 

de pes/dia/5 dies) que presentin un increment en els valors d’IGF-I almenys un 50% 

respecte els valors basals. 

 

4.3.3-La sol·licitud per tractar deficiència de GH adquirida durant el període 

puberal requereix: 

Criteris clínics. 

- Estadi puberal. Tanner* II o superior. 

- Absència de patologia associada que expliqui el retard del creixement. 

- Absència de signes clínics de malnutrició (valors d’índex de massa corporal). 

- Absència de trastorns restrictius de la conducta alimentària (bulímia, anorèxia..) 

- Normalitat de les funcions tiroïdal, hepàtica, renal i gastrointestinal. 

- Descartar el diagnòstic de malaltia celíaca i de malaltia inflamatòria crònica. 

 

Criteris auxològics. 

- Talla inferior al percentil 3 en funció del sexe, edat i estadi maduratiu puberal del 

pacient.  

 

Excepció: Si s’acompleixen la resta criteris i es demostra un deteriorament en la corba 

de creixement durant el temps. 
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- Avaluació durant almenys 6 mesos després d’iniciar-se el desenvolupament 

puberal amb valors inferiors a -1DE en la velocitat de creixement, que es correspon 

amb el sexe, l’edat i l’estadi maduratiu del pacient. 

 

Criteris hormonals. 

-L’aportació d’una prova actualitzada d’estimulació d’hormona de creixement, amb 

un resultat inferior a 7,4 ng/ml, realitzada almenys amb un volum testicular superior 

a 4 ml en nens o, en el cas de les nenes, en estadi II de Tanner. 

 

Excepció: Només si s’acompleixen la resta de criteris i els valors són iguals o superiors 

a 7,4 ng/ml es pot presentar una segona prova, si segueix per sobre es pot presentar el 

resultat d’una prova de generació de somatomedina (IGF-I) (GH 30 µg/ Kg 

de pes/dia/5 dies) que presentin un increment en els valors d’IGF-I almenys un 50% 

respecte els valors basals. 

 

4.3.4-La sol·licitud per tractar deficiència de GH adquirida en pacients amb retard 

puberal requereix: 

 

Es considera que s’entra al període puberal a partir de l’estadi de Tanner II*. És retard 

puberal quan no ho fan abans dels 13-15 anys (nens) o 11-13 anys (nenes). 

 

El retard puberal pot ser degut en major o menor grau degut a la deficiència d’hormona 

de GH degut a la falta d’hormones esteroides gonadals. En aquests cas no es necessita 

tractament de GH perquè un cop iniciat el desenvolupament puberal el dèficit 

desapareix. 

 

Només es pot considerar el tractament amb GH en els casos on després d’iniciar el 

desenvolupament puberal (estadi de Tanner II en nenes i volum testicular igual o 

superior a 4 en nens) i després 6 mesos d’avaluació. Es compleixen els criteris clínics, 

auxològics i hormonals per tractar el dèficit de GH espontani durant el període puberal. 
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IMPORTANT: La diferència d’aquests casos en vers els casos de dèficit de GH durant 

el període puberal està en que han presentat un retard important en el desenvolupament 

puberal.  

 

4.4.-CRITERIS DE SEGUIMENT DEL TRACTAMENT  

 

Els criteris que s’utilitzen pel seguiment d’un tractament amb hormona de creixement 

són generals. El Consell Assessor ha de realitzar, anualment, una revisió del tractament 

en curs per determinar, en cada cas, si és adient o no seguir allargant el tractament. 

El doctor ha de demanar, a través de sol·licituds, les renovacions del tractament (veure 

annex 9.3.2).  

 

Per saber si és adient o no la renovació, existeixen uns objectius d’efectivitat mínims 

que s’han d’assolir. 

 

Els objectius d’efectivitat mínims són: 

-A partir dels primers 6 mesos de tractament: Normalització dels valors d’IGF-I. 

-A partir del primer any de tractament: Un augment de, com a mínim, 3 cm 

d’estatura respecte l’any anterior. 

-A partir del segon any de tractament: Velocitat anual de creixement de, com a 

mínim, 6 cm/any. 

-A partir del tercer any de tractament: Creixement adequat a la seva edat, sexe i 

desenvolupament puberal.  

 

Quan s’assoleix l’últim objectiu d’efectivitat el tractament és considerat satisfactori i ja 

no es necessiten més renovacions.  

En aquest moment, el Consell Assessor envia una notificació de finalització del 

tractament. (veure annex 9.3.3) 

 

Si per contra, algun dels objectius anteriors no s’assoleix el tractament es considera 

ineficaç i es denega la sol·licitud de renovació. 

 

 



                                                               Tractament del dèficit d’hormona del creixement 

- 20 - 

4.5.-DOSIS DE GH RECOMANADA PER A CADA TRACTAMENT  

 

Resulta poc útil i molt difícil determinar amb exactitud quina seria la dosis més òptima 

per a cada pacient, per fer-ho s’hauria de fer un estudi de l’augment de proteïna 

transportadora abans i després del tractament. 

 

Les dosis de GH recomanables són diferents segons el tipus de tractament i adequades a 

la constitució del pacient.  

 

INDICACIÓ MEDICAMENT I DOSI UNITATS 

Dèficit de secreció de GH GH: 0,025-0,035 mg/kg/dia 

Síndrome de Turner GH: 0,045-0,067 mg/kg/dia 

Prader-Willi GH: 0,035 mg/kg/dia 

CIR GH: 0,035-0,067 mg/kg/dia 

IRC GH; 0,045-0,050 mg/kg/dia 

Dèficit d’IGF-I Increlex®: 0,04-0,12 Mg/kg en 2 dosis 

Alteració del gen SHOX Humatrope®: 0,045-0,050 Mg/kg/dia 

Mg/kg/dia = mg de GH per kg de pes que s’han d’administrar cada dia. 

 

 

 

 
(Esquerre) Germà gran amb dèficit de GH. 
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4.6.-COM S’OBTÉ LA GH ARTIFICIAL  

 

Actualment, l’obtenció d’hormona del creixement humà s’aconsegueix mitjançant el 

cultiu del bacteri Escherichia Coli en els laboratoris. Aquests bacteris són modificats 

mitjançant tècniques de recombinació genètica per aconseguir que produeixin hormona 

del creixement. 

 

Existeixen diferents preparats de GH, que són patentats per diferents marques 

comercials i es produeixen en diferents laboratoris. Malgrat que cada preparat de GH té 

propietats d’absorció i administració diferents, els efectes són els mateixos. 

 

Algunes de les principals empreses farmacèutiques més importants del món, que 

distribueixen preparats de GH són: 

-Pfizer incorporated, Genotonorm miniquick.  

-Eli Lilly  and company, humatrope 

-Novo Nordisk Pharma S.A, Norditropin simplexx. 

-Ferring Pharmaceuticals, Zomacton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cultiu d’Escherichia Coli. 
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4.7.-COM S’UTILITZA  

 

L’hormona del creixement humà s’administra via subcutània o intramuscular a través 

d’unes xeringues anomenades plomes. Cada xeringa conté capacitat per l’equivalent a 

una dosis. Les dosis s’han de conservar a la nevera a més de 4ºC. 

 

S’administra una dosis abans d’anar a dormir tots els dies, perquè és quan l’efecte és 

més eficaç. Les zones d’administració on la GH té un efecte i una absorció més òptima 

són a les cuixes i als ombros.  

 

És recomanable no repetir la mateixa cama o el mateix braç i canviar cada vegada de 

costat per evitar problemes de lipodistrofia. 

 

4.8.-ESTÈTICA I MANIPULACIÓ DEL GENOTONORM MINIQUIC K 

 

Tots els preparats de GH estan pensats per aplicar-se a través d’una injecció. L’estètica i 

manipulació de les xeringues és l’únic que canvia. 

 

Genotonorm miniquick, es ven en caixes (que poden ser de diferents concentracions) 

que contenen 7 xeringues amb les dosis corresponents. És el mètode més elaborat i 

segur. Les xeringues estan separades entre si per fundes de plàstic, consten de 2 parts:  

1-L’agulla. 2-La xeringa. 
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Estètica: 

L’agulla entravessa un suport de plàstic i està protegida per dos taps de plàstic. 

La punta de la xeringa està feta de goma en tensió. 

La xeringa conté GH semicongelada envasada al buit.  

Separat de la GH, es troba el plasma líquid.  

Té un aplicador que primer s’ha d’enroscar. 

 

Manipulació: 

1er- Enrosquem l’aplicador. A mesura que s’enrosca empeny un pistó que pressiona el 

plasma. El plasma es filtra i dissol la GH.  

2on- Acoblem l’agulla a la xeringuilla. Al fer-ho l’agulla penetra la punta de goma. 

Destapem el tap i traguem un segon tap que només cobreix l’agulla. 

3er- Agafem la xeringa amb una mà col·locant el dit índex i el del mig a la base, el dit 

gros a l’aplicador. 

4t- Clavem l’agulla amb un cop sec i suau en la zona adequada, i pressionem l’aplicador 

a poc a poc fins arribar al fons de la xeringa. Esperem 5 segons, traiem l’agulla i la 

portem a la farmàcia perquè la reciclin. 

 

*Les xeringues són de difícil degradació i estan 

biocontaminades per la qual cosa són residus perillosos.  

Per reciclar-les primer s’han de desinfectar.  

Es preferible anar guardant les xeringues en uns pots de 

plàstic que la farmàcia et facilita, i quan estan plens portar les 

xeringues a reciclar. 

 

*Personalment opino que el mètode d’aplicació és molt elaborat.  

La seva manipulació és fàcil i, sobretot, segura i apte per a tothom. 

La GH resta inactiva fins al moment en que es necessita.  

El plasma i la GH estan, sempre completament aïllats de l’exterior. 

 

 

 

 

 

*Símbol internacional dels 
residus biocontaminats. 
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4.9.-EFECTES SECUNDARIS DEL TRACTAMENT DE GH  

 

El tractament de GH és un tractament molt recent. Encara existeixen molts aspectes per 

demostrar sobre el funcionament d’aquesta hormona i de les causes de l’aparició del seu 

dèficit. Així com els riscos que pot originar aquest tractament i en quins casos. 

Actualment s’han pogut demostrar alguns dels efectes secundaris que pot provocar l’ús 

d’aquest tractament. 

Efectes secundaris positius 

-Segons un estudi espanyol, s’ha demostrat que durant el tractament augmenta la 

capacitat intel·lectual,  la verbal, la capacitat motora i la general per sobre de la mitja. A 

més, disminueix les experiències negatives provocades per la talla baixa, augmenta 

l’autoestima, la capacitat d’adaptació social  i millora la personalitat. 

 

Efectes secundaris negatius 

El risc de desenvolupar problemes o altres patologies és francament molt baix. És una 

mica més alt en persones que reben el tractament en edats més avançades o que 

presenten talla baixa amb GH aparentment normal. 

Alguns dels efectes relacionats amb el tractament de GH (de major a menor grau) són: 

-El síndrome del túnel carpià. És el més freqüent (relativament) i el més generalitzat, 

provoca dolor constant als canells, pèrdua de la força i de la mobilitat. 

-Lipodistròfia. (veure apartat 4.7) 

-Hipertensió. Degut a l’efecte lipolític de la GH o de la degradació de lípids, augmenten 

el nombre d’àcids grassos lliures. Això pot provocar retenció de líquids i hipertensió. 

-Epifisiolisis. Alteració de la punta del fèmur (que s’uneix a la cadera). 

-Hipotiroidisme secundari. 

-Desenvolupament d’anticossos anti-GH. 

-Intolerància als hidrats de carboni. 

 

És freqüent i completament normal, que durant el creixement apareguin dolors a les 

articulacions o als ossos degut a la velocitat de creixement.  

No s’ha demostrat que el tractament de GH afavoreixi o provoqui un nombre de casos 

més elevat de lesions articulars, tendinitis o altres patologies relacionades amb el 

creixement. 
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Jo amb 13 anys 

 

5.-SEGUIMENT D’UN CAS CLÍNIC: EL MEU  

 

Des de molt petit, havia presentat una talla baixa o justeta, lleugerament per sobre del 

percentil 3. 

 

Per aquest motiu el meu pediatre (Narcís Bardalet) ens va recomanar que féssim un 

seguiment del meu creixement a l’hospital Josep Trueta a càrrec de la Dra. Hollemberg. 

 

El meu creixement va ser el d’un nen normal de talla baixa fins als 7 anys, a partir 

d’aquest moment, la meva corba de creixement va començar a alentir-se, situant-se cada 

cop més per sota del percentil 3 (mínim de normalitat). 

 

5.1.-EVIDÈNCIES I DETECCIÓ DEL DÈFICIT  

 

Seguiment clínic periòdic: 

Edat(anys) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Alçada(cm) 50 73 83 91 95 103 108 113 119 123 126 131 134 139 

Pes(kg) 3,5 8,3 10 12 14 15 16 18 21 22 24 26 27 34 

 

Aquestes dades s’anaven anotant en una gràfica de seguiment que en va permetre 

estudiar l’evolució i el comportament del meu creixement (veure annex 9.2.3). 

El creixement és manté normal durant els primers anys. A partir dels 7 anys la meva 

corba de creixement comença a alentir-se.  

Al assolir els 13 anys em trobo molt per sota del percentil 3, ja comencen a aparèixer els 

primers signes puberals (pèl) i no ha canviat res.  

S’estipulava que si seguia així, presentaria una estatura final de no més de 1,50m. 

 

Estudi morfològic: 

-Creixement harmònic i proporcionat. 

-Cara de nina (front voluminós, l’os nassal aplanat i la dentadura 

alterada). 

-Extremitats poc musculoses d’aspecte gràcil.  
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Estudi topogràfic: 

-Retràs de 2 anys en la maduració òssia 

 

Nivells de la prova de secreció de GH estimulada amb clonidina i en dejuni: 

-Inicial: 0,42 ng/ml 

-Als 30 minuts: 2,33 ng/ml 

-Als 60 minuts: 4,2 ng/ml 

-Als 90 minuts: 0,42 ng/ml 

-Resultat: Deficiència parcial d’hormona de creixement. 

 

En aquest moment la Dra. Hollemberg em va diagnosticar amb tota certesa que tenia 

una deficiència de segregació de GH i que existia un tractament molt eficaç amb GH 

recombinada. Nosaltres vam acceptar aquesta proposta i ella va enviar una sol·licitud al 

Consell Assessor. 

 

5.2.-EFECTIVITAT I SEGUIMENT DEL TRACTAMENT  

 

El Consell Assessor va aprovar el meu tractament a la primera. L’hospital em va 

facilitar el Genotonorm miniquick cada 6 mesos durant 4 anys. El medicament el tenia 

que sol·licitar a la infermeria del mateix hospital, que em facilitaven una bossa tèrmica 

perquè no es fessin malbé.  

Quan vaig iniciar el tractament tenia 13 anys, presentava 34 kg de pes i 1,39 m d’alçada. 

La meva maduració ossa corresponia a la d’un nen de 11 anys. 

Primer any de tractament: 

-Edat: 14 anys. 

-Dosis diàries de 0,6 mg. 

-Augment de 12 cm d’estatura. (1,51m) 

-Augment de 5 kg de pes. (39 kg) 

-Maduració ossa d’un nen de 12,5 anys. 

-Augmento dos talles de peu. 

-Augment notable del volum cranial. 

-Període puberal amb volum testicular de 8 ml. 
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Segon any de tractament: 

-Edat: 15 anys. 

-Dosis diàries de 0,8 mg. 

-Augment de 8 cm d’estatura. (1,59m) 

-Augment de 5 kg de pes. (44 kg) 

-Maduració ossa d’un nen de 13 anys. 

 

Tercer any de tractament: 

-Edat: 16 anys. 

-Dosis diàries de 1,2 mg. 

-Augment de 6 cm d’estatura. (1,65 m) 

-Augment de 8 kg pes. (52 kg) 

-Maduració ossa d’un nen de 15,5 anys. 

 

Quart any de tractament: 

-Edat: 17 anys. 

-Dosis diàries de 1,6 mg. 

-Augment de 3 cm d’estatura. (1,68 m) 

-Augment de 10 kg de pes. (62 kg) 

-Maduració ossa adequada. 

 

Resultats 

-Supero lleugerament la corba de creixement del percentil 25 en alçada i pes. 

-Augment total 29 cm d’alçada. 

-Augment total 28 kg de pes. 

 

5.3.-EFECTES SECUNDARIS DURANT EL TRACTAMENT  

 

Efectes secundaris positius: Els emocionals 

 

Després del primer any, la meva autoestima va augmentar significativament. Tornava a 

sentir-me com un nen normal que simplement havia patit una “malaltia” que es podia 
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curar. El meu estat d’ànim es va estabilitzar òptimament, sempre estava o content o bé, 

en tot el tractament no recordo cap moment on jo em sentís especialment trist. 

La meva capacitat de relació es va fer notablement creixent, els professors de la meva 

escola comentaven als meus pares que no s’havien trobat mai cap nen tant ben acceptat 

per tots els diferents grups de la classe.  

En els últims anys de tractament, havia aconseguit un progrés personal del qual estava 

molt satisfet. Tenia una actitud molt emprenedora i sempre que tenia uns minuts tenia 

que sortir i fer alguna cosa. 

En aquest aspecte, el tractament és tot un èxit i personalment, el recomano a tots aquells 

que ho necessiten i que tenen dubtes. 

 

Efectes secundaris negatius: Els físics 

 

Ja en els  meus inicis de tractament, vaig desenvolupar un Osgood-Schlatter (en el 

genoll dret). És una inflamació a la inserció del tendó de la ròtula, produïda pel desgast 

físic i la forta tensió del tendó que s’origina durant el creixement. 

Aquesta afecció em va afectar en plena progressió futbolística i em va tenir apartat del 

futbol quasi la meitat de partits que vam jugar en 3 anys.  

L’equip on jugava es trobava en divisió d’honor i m’exigien una implicació màxima 

quan sortia de les rehabilitacions, no importava el temps que hagués estat rehabilitant-

me, sempre requeia.  

En el darrer any, un problema d’elasticitat als adductor em provocava tendinitis als 

sartoris, glutis i lumbars. Vaig tardar 6 mesos a curar del tot el problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Osgood-Schlatter. Típica lesió de creixement. 
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6.-ESTUDI ESTADÍSTIC 

 

L’estudi estadístic que jo he fet, es centra en l’aparició de problemes físics relacionats 

amb el creixement durant el tractament de GH. 

 

Vull veure en quina freqüència i en quins casos, trobem persones que prenguin GH i 

que hagin desenvolupat lesions relacionades amb el creixement (articulacions, 

tendons...). 

 

6.1.-ARGUMENTS 

 

Recordatori 

Com ja sabem, l’hormona de GH: 

-Provoca el creixement dels ossos. 

 

Degut a l’augment de glicogen i proteïnes, la GH realitza una forta acció anabòlica: 

-Augmenta la potencia muscular. (capacitat de realitzar un moviment utilitzant més 

energia) 

-Augmenta l’elasticitat muscular. (capacitat d’allargament del múscul quan s’escalfa) 

-Augmenta el volum muscular. (capacitat de creixement del múscul) 

-Reforça els tendons. (poden suportar esforços musculars més grans sense perill 

d’esquinçar-se) 

-Augmenta l’energia en general.  

-Conseqüentment provoca un augment de la força i del creixement muscular. 

 

La GH pot accelerar el creixement ossi pel fet que: 

-Permet suportar càrregues més elevades als músculs (accelerant el seu creixement). 

-Augmenta el volum de totes les cèl·lules en general (accelerant la mitosi cel·lular). 
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Com es realitza el creixement muscular 

El creixement muscular es realitza per: 

*Hipertrofia: Capacitat d’augmentar el volum de les fibres musculars. Provocada per: 

-Augment de proteïnes. (més capacitat de consum) 

-Esforços musculars intensos de curta duració. (exercici) 

*Hiperplàsia: Capacitat de divisió de les fibres musculars sotmeses a tensió, provocada 

per l’escurçament del múscul quan: 

-L’os creix molt ràpid. 

-El múscul s’ha de recuperar d’esforços intensos de llarga duració. (exercici) 

 

Afavorir un creixement del múscul més ràpid permet: 

-Un creixement més harmònic dels ossos.  

-Evitar la pèrdua de mobilitat i potència del cos. (només si el múscul creix fent exercici) 

 

El cos és capaç mitjançant aquest estira-i-arronsa, de compensar el fet que l’os creix 

més ràpid que el múscul, sense provocar deformacions o esquinçaments.  

 

Causa de l’aparició de lesions relacionades amb el creixement 

Durant el creixement els ossos han de mantenir una velocitat de creixement constant per 

assolir l’estatura final establerta genèticament*. A vegades, sobretot durant el període 

puberal, als músculs els costa compensar aquesta velocitat i els ossos es veuen obligats 

a provocar petites sotragades per no perdre el ritme. En aquests moments, els músculs 

han d’absorbir sense temps suficient un impacta més gran, i s’augmenta la tensió dels 

tendons. Aquesta situació és desfavorable per les articulacions. 

Si a més, es realitza esport freqüentment, la tensió pot arribar a provocar 

microtrencaments. Quan es sofreix un nombre elevat de microtrencaments el risc 

d’originar tendinitis, inflamacions o altres patologies en les articulacions augmenta. 

 

A partir d’aquestes informacions, he suposat una possible explicació hipotètica de 

perquè el tractament de GH podria afavorir o augmentar el risc de patir lesions 

relacionades amb el creixement. 
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Perquè el tractament de GH pot afavorir el desenvolupament d’aquestes lesions 

El creixement amb tractament de GH pot amplificar aquest desgast, degut a que la 

velocitat de creixement que s’ha d’assolir per compensar el retard de creixement, ha de 

ser més elevada que la que el cos tenia que arribar a assolir en un principi.  

Si el tractament es realitza durant el període puberal, encara es disposa de menys temps 

per compensar el retràs de creixement, i la velocitat haurà de ser encara més elevada. 

Els músculs no poden mantenir aquesta velocitat de creixement constantment i obliguen 

als ossos a augmentar el nombre de sotragades. 

Un augment del número de sotragades significa que els  músculs estaran sotmesos a 

altes tensions, més sovint.  

Aquests ja estan més preparats per aguantar tensions i càrregues més elevades que els 

músculs d’una persona que no es medica, però el desgast provocat sí que és més gran. 

Si a més, es realitza esport freqüentment la tensió i el desgast augmenten. 

Un desgast més gran significa un augment en el nombre de microtrencaments. 

Més microtrencaments augmenten el risc de patir lesions relacionades amb el 

creixement. 

 

Pronòstic de rehabilitació d’aquest tipus de lesions 

Aquestes lesions no s’acaben de curar del tot fins que la velocitat de creixement 

disminueix. Fins llavors, el risc de tornar a recaure és permanent. 

 

Durant el creixement sense tractament de GH, aquestes lesions tarden entre 1 mes a 1 

any i mig en curar-se del tot, que és el temps que es tarda en començar a disminuir la 

velocitat de creixement un cop iniciat el desenvolupament puberal. 

 

En els casos de tractament de GH, no s’acaba de curar del tot fins que l’estatura torna a 

ser normal i la velocitat de creixement pot començar a disminuir, aproximadament entre 

1 i 4 anys després d’iniciar el període puberal, que coincideix també amb la duració del 

tractament.  

 

Això provoca, en molts casos, que no es pugui seguir practicant esport amb normalitat 

durant el temps que dura aquest creixement puberal. 
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6.2.-HIPOTESIS 

 

Abans de realitzar l’estudi, les hipòtesis que espero confirmar són: 

-Les lesions relacionades amb el creixement són relativament freqüents en la població.  

-Aquestes lesions són més freqüents en la població que rep tractament de GH. 

-Aquestes lesions apareixen majoritàriament durant el desenvolupament puberal degut a 

que la GH es veu estimulada per l’augment d’hormones sexuals. 

-Aquestes patologies són més freqüents en els nois que en les noies, degut a que les 

hormones sexuals masculines augmenten molt la potència muscular i les femenines 

augmenten més l’elasticitat muscular. 

-Les característiques anabòliques de la GH juntament amb un fort creixement durant el 

període puberal, afavoreixen l’aparició d’aquest tipus de problemes. 

 

6.3.-PROCEDIMENT 

 

He realitzat un estudi a persones que s’han tractat amb GH en diferents hospitals de 

Figueres, Girona i Blanes.  

En aquestes enquestes estudio el comportament de 4 variables: el sexe, el període durant 

el qual s’han tractat, si practiquen esport i si han patit lesions relacionades amb el 

creixement (tendinitis, patologies articulars...). 

 

He realitzat un estudi en segon grau sobre la població esportiva sana en 6 equips de la 

comarca, dels quals: -2 equips futbol masculí (17-18 anys). -2equips bàsquet femení 

(17-18 anys). -1 equip futbol masculí (9-10 anys). -1 equip bàsquet femení (9-10 anys). 

En aquestes enquestes estudio el comportament de 3 variables: el sexe, l’edat i si havien 

patit lesions relacionades amb el creixement (tendinitis, patologies articulars...) 

 

He tingut en compte que: 

-Nens (període prepuberal) = edat<13anys. –Nois (període puberal) = edat>13anys. 

-Nenes (període prepuberal) = edat<11anys. –Noies (període puberal)= edat>11anys. 
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No he tingut en compte les lesions per contusions i els esquinços musculars. 

 

També he realitzat enquestes a diferents metges especialitzats en pediatria, per saber la 

seva opinió sobre la relació entre el tractament de GH i l’aparició de lesions 

relacionades amb el creixement. 

 

6.4.-RESULTATS 

 

En la població amb tractament de GH 

 

 BUIDATGE DE DADES 
        

 

 
 
 

Enquestes 

 
 
 

Esport 

 
 

No 
Esport 

 
Esport 

- 
Lesió 

 
Esport 

- 
No 

Lesió 

 
No 

Esport 
- 

Lesió 

No 
Esport 

- 
No 

Lesió 
Nens 26 18 8 1 17 0 8 
Nenes 14 8 6 0 8 0 6 
Total 40 26 14 1 25 0 14 
        
Nois 12 8 4 7 1 0 4 
Noies 4 4 0 1 3 0 0 
Total 16 12 4 8 4 0 4 
        
TOTAL  56 38 18 9 29 0 18 

 

Conclusions 

-Les persones en tractament de GH que no fan esport no corren cap risc de patir lesions 

relacionades amb el creixement. 
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-Les persones en tractament de 

GH durant el període prepuberal 

no corren un risc significatiu de 

patir lesions relacionades amb 

el creixement. 

 

-Les persones en tractament de 

GH durant el període puberal 

corren un alt risc de patir 

lesions relacionades amb el 

creixement. 

 

-Els mascles corren més risc 

que les femelles.  

 

S’ha d’especificar que les tres 

noies esportistes que no han 

patit lesions practicaven la natació, on el risc de lesions en general és baix. 

També, que el noi que no ha patit lesions, va deixar el tractament als 6 mesos perquè no 

li va fer efecte. 
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En la població sense tractament de GH 

 

 BUIDATGE DE DADES 
    

 
 

Enquestes 

Esport 
- 

Lesió 

Esport 
- 

No lesió 
Nens 12 0 12 
Nenes 11 0 11 
Total 23 0 23 
    
Nois 38 6 32 
Noies 28 2 26 
Total 66 8 58 
    
TOTAL 89 8 81 
 

Conclusions 

 

-Les persones en període prepuberal 

que fan esport no corren cap risc de 

patir lesions relacionades amb el 

creixement. 

 

-Les persones en període puberal 

que fan esport corren un cert risc de 

patir lesions relacionades amb el 

creixement. 

 

-Els noies corren més risc que les 

noies. 

 

Comparació 

Les persones que reben un 

tractament de GH i practiquen esport 

corren un risc més elevat de patir lesions relacionades amb el creixement, que les 

persones sanes. 
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Enquesta als metges 

 

Conclusions 

 

Cal recordar, que la majoria de pacients en tractaments de GH es troben en el període 

prepuberal i/o no fan esport i per tant, no corren cap risc de patir aquest tipus de lesions. 

Sembla ser que per les dosis que s’administren durant el tractament no s’augmenta el 

risc de patir lesions o altres patologies, ja que, s’administra la mateixa quantitat de GH 

que produiria una persona sense dèficit. 

L’augment del risc de patir lesions relacionades amb el creixement es troba en un 

creixement molt més ràpid, degut a que s’ha d’assolir la talla genètica amb menys 

temps. (recordant que la velocitat assolida és més alta en persones durant el període 

puberal, que és quan el risc de patir lesions relacionades amb el creixement és més alt, 

degut a l’aparició de les hormones sexuals i a que hi ha menys temps per créixer). 

 

La hormona del creixement no només es 

beneficiosa per estimular el tractament, a més, 

realitza nombroses accions en el metabolisme i 

en la regeneració de teixits. És per això que en 

alguns casos on es continua sense segregar GH 

desprès del tractament s’ha de continuar 

administrant per garantir una bona qualitat de 

vida del pacient.  

En els casos on el pacient no ha patit cap dèficit o 

no es considera necessari desprès d’haver rebut el 

tractament, no és aconsellable la utilització 

d’aquesta com a medicina per a altre fins com ara 

musculació, retardar l’envelliment o millorar la 

qualitat de vida, ja que, el risc de patir efectes secundaris greus o mortals en persones 

que no la necessiten és molt elevat. 

 

 

 

 
Amb el Dr. Joseph Maria Mengíbar. 
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7.-CONCLUSIONS 

 

En primer lloc, vull destacar que cada persona és un món a part, i que per això no és 

suficient el compliment de tots els requisits per a que un tractament de GH sigui eficaç i 

segur.  

 

És per això que cada cas ha de passar per mans del Consell Assessor, que realitzarà un 

estudi individualitzat i en supervisarà el seguiment, d’aquesta manera es redueixen 

dràsticament els casos de tractament ineficaç i el risc de contraure altres patologies com 

a conseqüència de dosis inadequades. 

 

L’elaboració del meu treball també m’ha permès veure que el moment més segur per 

créixer és durant el període prepuberal, perquè és el període de creixement més llarg i és 

quan el creixement està més controlat.  

 

És per aquest motiu, que considero que s’han de seguir estudiant detalladament les 

causes del creixement retardat i els seus factors de risc per tal de poder realitzar 

diagnòstics més precoços i encertats del dèficit de GH. Ja que en molts casos és 

necessari esperar fins a la pubertat per poder diagnosticar amb certesa la necessitat d’un 

tractament i això provoca que el cos tingui que créixer en menys temps. 

 

Finalment, veient els avenços que s’estan produint a un ritme vertiginós en el tractament 

del dèficit de GH des de la posada en pràctica l’any 1986 fins a l’actualitat, m’omple 

d’optimisme al pensar, que en un futur no molt llunyà, s’hauran descobert moltes més 

causes i factors influents en l’estatura baixa, així com, millors mesures per contrarestar i 

evitar els problemes derivats.  
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8.1.-GLOSSARI DE TERMES MÈDICS 

 

Hormona GH: (Humane Grown hormone) Hormona del creixement humà. 

Somatomedines (IGF-I): El conjunt d’aquestes hormones somatomedines formen el 

factor de creixement insulínic I (factor grown insuline one). 

Hipòfisis: La hipòfisis o glàndula pituïtària, és una glàndula endocrina que es troba al 

cervell. Consta de tres parts; l’anterior (adenohipòfisis), la mitja i la posterior. La 

hipòfisis es regula a través del hipotàlem. 

Hipòfisis anterior:  La seva funció és segregar molts tipus d’hormones diferents. 

Disposa de 5 tipus de cèl·lules diferents per fer-ho.   

Hipotàlem: És una glàndula del sistema nerviós central, participa en moltes funcions 

nervioses i en el control endocrí. 

Cèl·lules somatotròpiques: Són un dels 5 tipus de cèl·lules de la hipòfisis anterior, és 

capaç de produir i secretar hormona GH. 

Efecte anabolitzant: Com s’explica en el recordatori, de l’apartat 6.1, algunes 

substàncies com la GH, provoquen un efecte anabolitzant que consisteix en l’augment 

de la força i la massa dels músculs. 

Estadis de Tanner: Els estadis de Tanner s’utilitzen per diferenciar les fases de 

maduració sexual de les persones. Hi han 5 estadis de l’I al V, que es determinen a 

partir de tres criteris. En nois; Mida testicular amb valors de l’1 al 5. Pèl púbic amb 

valors de l’1 al 5. Pèl axial amb valors de 1, 2 i 3. En noies; Mida dels pits amb valors 

de l’1 al 5. Pèl púbic amb valors de l’1 al 5. Pèl axial amb valors d’1, 2 i 3. El criteri 

amb un valor més alt, preferentment el de la mida testicular i el de la mida dels pits, 

determinen en quin estadi de Tanner et trobes. A partir de l’estadi de Tanner II, ja et 

trobes en el període puberal. 

Estadi de Tanner II: Marca l’inici de l’etapa puberal. Es caracteritza per volum 

testicular igual a 4ml o més en nens, i l’aparició del botó mamari en noies. 

Percentil: Els percentils són unes corbes que estimen l’estatura, el pes, la velocitat de 

creixement, etc. segons l’edat, que seguirà un nen. Cada percentil té un valor numèric 

que indica quantes persones de cada 100 estan per sota d’aquell valor.  

Talla establerta genèticament: Totes les persones quan naixem, tenim establerta en el 

nostre codi genètic quina és l’estatura que hem d’assolir. Existeix una fórmula per 

calcular mitjanament quina pot ser aquesta talla establerta, anomenada talla diana.* 
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Talla diana: Són els valors estimats on cada persona pot arribar a créixer. En nois la 

fórmula és: Talla del pare + talla de la mare + 13 / 2. En noies és: Talla del pare + Talla 

de la mare – 13 / 2 

Desviació Estàndard (DE): És una mesura estadística. Per tractar el dèficit de GH, 

s’utilitzen unes fórmules que mesuren la desviació estàndard de la talla, el pes i l’IMC 

de cada persona. Depenent dels valors es pot saber si està dins la mitjana de la població 

o si es troba per sobre o per sota d’aquests valors. Per calcular la DE és necessària una 

taula de valors estàndard de talla, pes i IMC en nois i noies. (veure annex 9.2.6) La 

fórmula és: talla real – talla estàndard a la mateixa edat / per DE a la mateixa edat = DE 

real. Valors per sobre o per sota de -2DE estan fora de la mitjana poblacional. També es 

pot calcular la DE de la velocitat de creixement mitjançant unes gràfiques de seguiment 

de la velocitat de creixement en nois i noies. (veure annexes 9.2.4 i 9.2.5) La fórmula 

és: velocitat de creixement real (cm/any) – velocitat de creixement estàndard a la 

mateixa edat / 2. Valors per sota de -1DE estan fora de la mitjana poblacional. 

Retràs ossi: Existeix un atles anomenat, atles de Greulich and Pyle, que consisteix en 

un conjunt de radiografies dels ossos de la mà de nois i noies des de l’edat gestacional 

fins a l’edat adulta. Quan es fa una radiografia dels ossos de la mà, pots comparar a 

quina edat correspon el grau de tancament dels cartílags. Edat real – edat atles = grau de 

retràs ossi.  
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9.1-ENTREVISTES 

 

9.1.1-Entrevista a Alícia Cabacas, metge endocrí especialitzada en casos de 

tractament de GH 

 

Pregunta 1: S’ha trobat amb pacients que hagin estat tractats amb GH? 

-Sí. 

Pregunta 2: Creu que si es practica esport amb freqüència durant un tractament de GH 

es poden produir lesions relacionades amb el creixement? 

-No. 

Pregunta 3: Haver rebut un tractament de GH pot afavorir l’aparició de lesions 

relacionades amb el creixement? 

-Crec que no. 

Pregunta 4: Hi ha alguna manera d’evitar aquest tipus de lesions? 

-Tenint les precaucions habituals abans i durant l’esport (pre-escalfar, etc.) 

Pregunta 5: Caldria informar o prevenir als pacients? 

-No tinc constància que aquest sigui un efecte secundari habitual del tractament amb 

hormona de creixement. 

Pregunta 6: Creu que les lesions en pacients que prenen GH són més complicades de 

curar? Si és que sí quin en podria ser el motiu? 

-Crec que no. 

Pregunta 7: Creu que la possibilitat de patir lesions relacionades amb el creixement és 

més alta en pacients que utilitzin GH o en altres que no ho facin? Perquè? 

-Podria ser, perquè és un creixement molt ràpid però no tinc constància que estigui 

demostrat científicament. 

Pregunta 8: Creu que el tractament temporal amb GH pot provocar un envelliment o 

deteriorament (per falta de GH) més ràpid del pacient un cop acabat el tractament? (és a 

dir que el cos deixi de produir GH) 

-En alguns tractaments de GH, el tractament s’ha de seguir administrant en l’edat adulta 

en dosis més baixes, però en general no. 
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9.1.2-Enquesta a Narcís Bardalet, metge especialitzat en pediatria 

 

Pregunta 1: S’ha trobat amb pacients que hagin estat tractats amb GH? 

-Sí, uns 10 casos. 

Pregunta 2: Creu que si es practica esport amb freqüència durant un tractament de GH 

es poden produir lesions relacionades amb el creixement? 

-Sí, hi ha descrit més facilitat però si es fa esport de forma normal no té perquè passar. 

Si es força massa la màquina és més fàcil que es produeixin lesions. 

Pregunta 3: Haver rebut un tractament de GH pot afavorir l’aparició de lesions 

relacionades amb el creixement? 

-Sí, en teoria. 

Pregunta 4: Hi ha alguna manera d’evitar aquest tipus de lesions? 

-Fer esport de forma moderada. El creixement per si sol ja és un esforç per l’organisme. 

Pregunta 5: Caldria informar o prevenir als pacients? 

-Sí, que no forcin la màquina. 

Pregunta 6: Creu que les lesions en pacients que prenen GH són més complicades de 

curar? Si és que sí quin en podria ser el motiu? 

-No són més complicades de curar. Poden tardar més dies en curar. 

Pregunta 7: Creu que la possibilitat de patir lesions relacionades amb el creixement és 

més alta en pacients que utilitzin GH o en altres que no ho facin? Perquè? 

-Sí, en teoria. 

Pregunta 8: Creu que el tractament temporal amb GH pot provocar un envelliment o 

deteriorament (per falta de GH) més ràpid del pacient un cop acabat el tractament? (és a 

dir que el cos deixi de produir GH) 

-En teoria sí, però tot sembla ser, que a en Messi se li va aplicar hormona del 

creixement, i ja el veus, si està envellit. 

 

9.1.3-Enquesta a Josep Maria Mengíbar, metge endocrí especialitzat en casos de 

tractament de GH 

 

Pregunta 1: S’ha trobat amb pacients que hagin estat tractats amb GH? 

-Sí, de fet he portat i porto pacients amb hormona del creixement. 
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Pregunta 2: Creu que si es practica esport amb freqüència durant un tractament de GH 

es poden produir lesions relacionades amb el creixement? 

- No. Si estem donant hormona de creixement a una persona que veritablement la 

necessita no n’hi hauria d’haver problemes. La GH (hormona de creixement) que 

donem a la clínica és a nens/nenes amb dèficit total o parcial, i s’administra una 

hormona que està sintetitzada mitjançant enginyeria genètica i a les dosis fisiològiques; 

és a dir, la quantitat d’hormona que donem és la que secretaria una persona que no 

tingués dèficit. De fet, si es dona dosis superiors el que aconseguiríem és tot un seguit 

d’efectes secundaris (entre ells diabetis, alteracions musculoesquelètiques…) però no el 

faríem una persona més alta en alçada. 

Pregunta 3: Haver rebut un tractament de GH pot afavorir l’aparició de lesions 

relacionades amb el creixement? 

- No pels motius explicats més amunt, sempre i quant s’hagi donat a persones que ho 

necessitaven i a les dosis correctes. Hi ha, a més de la indicació de la talla baixa, altres 

indicacions de tractament amb hormona de creixement que van amb alteracions dels 

principis immediats (hidrats de carboni, greixos i proteïnes), de la composició corporal, 

de la insuficiència renal, inclús en les persones adultes amb un panhipopituitarisme 

(dèficit en la secreció hormonal de l’eix hipotàlam-hipofisari) es dona per mantenir una 

bona qualitat de vida. 

És a dir, quan està indicat, el tractament amb GH podria evitar l’aparició de lesions 

musculoesquelètiques. 

Pregunta 4: Hi ha alguna manera d’evitar aquest tipus de lesions? 

-No prendre substàncies anabolitzants quan no estiguin mèdicament indicades. El 

problema radica que si es prenen es produeix una hipertròfia muscular desmesurada en 

comparació a la resistència intrínseca dels lligaments i ossos als quals està insertat. Això 

pot provocar en darrera instància el trencament d’aquestes estructures. Sense parlar que 

si la ingesta és de manera crònica, podria arribar a conduir a la mort de l’individu degut 

a motius cardiovasculars (tindríem un cor que està treballant en un cos pel qual no està 

preparat). 

Pregunta 5: Caldria informar o prevenir als pacients? 

- Sempre els metges estem obligats a informar als pacients, o en el cas de menors als 

seus tutors legals, dels efectes secundaris de qualsevol medicament que prescrivim. De 

fet, si són tractaments amb molt de risc inclús els hi fem signar un paper oficial, 
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anomenat “Consentiment informat”, on els pacients o tutors afirmen que han sigut 

correctament informat dels efectes adversos i de les alternatives que existeixen. 

Pregunta 6: Creu que les lesions en pacients que prenen GH són més complicades de 

curar? Si és que sí quin en podria ser el motiu? 

- No, al contrari. Al ser hormona anabolitzant ajudaria a la  curació més ràpida de les 

ferides. 

Pregunta 7: Creu que la possibilitat de patir lesions relacionades amb el creixement és 

més alta en pacients que utilitzin GH o en altres que no ho facin? Perquè? 

- No. El que sí que recomanem a totes les persones en creixement és la no pràctica 

d’exercici de musculació. De fet, està prohibit l’entrada als gimnàs professionals de 

persones per sota del 16 anys. El motiu: si es fa aquest tipus d’esport es provoca un 

tancament precoç del cartílag de creixement.  

Recomanem que tot nen/a faci esport, però mai musculació. 

Pregunta 8: Creu que el tractament temporal amb GH pot provocar un envelliment o 

deteriorament (per falta de GH) més ràpid del pacient un cop acabat el tractament? (és a 

dir que el cos deixi de produir GH) 

- És un tema molt controvertit. Ja he explicat que és molt difícil diagnosticar si el dèficit 

d’hormona de creixement és parcial o total. Si fos total, se suposa, que el diagnòstic 

seria molt precoç, a partir dels 3-4 anys perquè es detectaria un estancament de talla. La 

immensa majoria són nens amb dèficits parcials que es detecta a l’època puberal (fins 

aquest moment ha crescut, encara que de manera deficient). 

La GH és una hormona que es secreta a nivell de l’hipòfisis, juntament amb moltes 

altres hormones. Per això comentava abans que les persones amb panhipopituitarisme 

també està indicat el tractament amb GH durant l’època d’adult. 

 

9.1.4-Enquesta a Gilda Hollemberg, metge endocrí especialitzada en casos de 

tractament amb GH 

 

Pregunta 1: S’ha trobat amb pacients que hagin estat tractats amb GH? 

-Sí. 

Pregunta 2: Creu que si es practica esport amb freqüència durant un tractament de GH 

es poden produir lesions relacionades amb el creixement? 

-No. 
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Pregunta 3: Haver rebut un tractament de GH pot afavorir l’aparició de lesions 

relacionades amb el creixement? 

-No, perquè les dosis que s’administren durant el tractament són les mateixes que 

produiria una persona sense dèficit. 

Pregunta 4: Hi ha alguna manera d’evitar aquest tipus de lesions? 

-Exercici moderat i un bon escalfament. 

Pregunta 5: Caldria informar o prevenir als pacients? 

-No, perquè no és un efecte directe del tractament amb GH. 

Pregunta 6: Creu que les lesions en pacients que prenen GH són més complicades de 

curar? Si és que sí quin en podria ser el motiu? 

-Podria ser perquè la velocitat de creixement és més alta. 

Pregunta 7: Creu que la possibilitat de patir lesions relacionades amb el creixement és 

més alta en pacients que utilitzin GH o en altres que no ho facin? Perquè? 

-No ho crec. 

Pregunta 8: Creu que el tractament temporal amb GH pot provocar un envelliment o 

deteriorament (per falta de GH) més ràpid del pacient un cop acabat el tractament? (és a 

dir que el cos deixi de produir GH) 

-En alguns casos sí, per això han de seguir el tractament durant l’edat adulta. D’aquesta 

manera es pot assegurar una millor qualitat de vida del pacient. 
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9.2-GRÀFIQUES 

9.2.1-Gràfica de seguiment de l’estatura i el pes en nois. 
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9.2.2-Gràfica de seguiment de l’estatura i el pes en nois. 
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9.2.3-La meva gràfica de seguiment de l’estatura i el pes 
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9.2.4-Gràfica de seguiment de creixement en nois 
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9.2.5-Gràfica de seguiment de la velocitat de creixement en noies 
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9.2.6-Taula per calcular la DE de la talla, el pes i l’IMC 
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9.3-PROTOCLS DE SOL·LICITUDS 

9.3.1-Sol·licitud de tractament amb hormona del creixement per nens 
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9.3.2-Sol·licitud de renovació del tractament de GH 
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9.3.3-Finalització del tractament de GH 

 


