
DPS GH instruks, oktober 2000 

Vækshormonmangel hos børn 
Et barn, der endnu ikke er udvokset og er fyldt 2 år, har biokemisk tegn på 
væksthormonmangel hvis,  
 
1. en arginin test og en klonidin test, udført på 2 forskellige dage, begge giver et 

respons < 15 mIU/l. 
2. en arginin eller en klonidin test giver et respons < 15 mU/l hos en patient, der enten 

har udfald af andre hypofyseakser, eller har modtaget cerebral strålebehandling 
3. en patient med spontant blodsukker < 2,2 mmol/l har et samtidigt væksthormon < 15 

mIU/l. 
 
Det er en forudsætning, at barnet ikke på undersøgelsestidspunktet har hypothyreose.  
 
Arginin test 
Arginin er en alifatisk aminosyre, der stimulerer frigørelsen af væksthormon fra 
hypofysen. Argininopløsningen fremstilles af hospitalsapotek. 
 
Procedure. Patienten skal være fastende fra kl. 24 aftenen i forvejen til testen er 
færdig. Der må gerne drikkes vand. Der anlægges saltvandsdrop. 
 
�� Tid = -30 min: Der tages prøve til s-GH, IGF-I og IGFBP-3. Start 

arginininfusion 10% 0,5 g/kg. Indgives over 30 min. NB: Max 30 g. 
 

�� Tid = 0 min: Infusionen er færdig. Der tages prøve til s-GH.  
 

�� Tid = 30, 60, 90, 120 min: Der tages prøve til s-GH 
 

Bivirkninger 
Kvalme kan i enkelte tilfælde forekomme ca. en time efter infusion. Andre bivirkninger er 
sjældne. 
 

Klonidin test 

Præparat 
Klonidin = Catapresan 
Tabletter á 25 µg og 150 µg 
 

Procedure 
Patienten skal være fastende mindst 6 timer og til testen er færdig. Der må gerne 
drikkes vand. Der skal tages blodtryk før og efter testen samt efter behov. 
Der anlægges saltvandsdrop. 
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�� Tid = -30 min: Der tages prøve til s-GH, IGF-I og IGFBP-3 
 

�� Tid = 0 min: Der tages prøve til s-GH. 
    Der gives klonidin 75 µg/m2 overflade, max. 150 µg 
  

�� Tid = 30, 60, 90, 120 min: Der tages prøve til s-GH 
 
Bivirkninger 
Døsighed, bleghed, pulsfald, initialt blodtryksstigning, senere blodtryksfald. 
Ved den angivne dosering vil alvorlige bivirkninger være sjældne. Dog kan kraftig, 
langvarig døsighed forekomme. 
Ved udtalte bivirkninger er behandling med Tolazolin indiceret. 
Dosis: 1 mg/kg pr. dosis, dog max. 10 mg pr. dosis i.v. Kan evt. gentages efter 10 min. 
 
Analysemetode 
På Afdeling for Vækst og Reproduktion måles serum-GH koncentrationen i en to-sidet 
fluoroimmunometrisk analyse (Delfia®, Wallac, Finland). I analysen benyttes to 
monoklonale antistoffer, der er rettet mod to separate antigene determinanter på 22kD 
GH-molekylet. 
 
Såfremt GH prøven ikke sendes til afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet, 
er det af stor betydning, at GH måles i et laboratorium, der anvender et internationalt 
valideret assay, samt, at dette assay valideres mod afd. GR’s m.h.p. at sikre den bedst 
mulige ensretning i Danmark. 
 
Prøvehåndtering 
Der opsamles venøs blodprøve uden tilsætning af anti-koagulantia. Prøven 
centrifugeres, og serum afpipetteres. Prøver kan sendes til Afd. for Vækst og 
Reproduktion uden nedkøling, såfremt prøven kan være os i hænde inden 5 dage. 
Undgå afsendelse op til en weekend. Længere tids opbevaring sker ved nedfrysning til -
20 C efter centrifugering og afpipettering af serum. Mængde: Helst 500 µl serum, 
minimum 350 µl.  
 
Rekvisition og svarafgivelse 
Rekvisitioner rekvireres i Afd. for Vækst og Reproduktions hormonlaboratorium, Tlf. 
3545-5080 (direkte). Svar afgives i mU/l på skema i tabelform. Resultatet af en 
stimulationstest afbildes desuden grafisk. Den stiplede linie i den grafiske afbildning af 
analyseresultatet angiver grænseværdien for GH-insufficiens (=15 mU/l svarende til 5,8 
ng/ml ved anvendelse af WHO standard 80/505).  
Svar kan forventes efter ca. en uge. 
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