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Rezumat

Creşterea staturală este un proces multifactorial 
determinat de o combinaţie complexă de factori ge-
netici, hormonali şi de mediu, care intervin din viaţa 
intrauterină pâna la maturitate.

Deoarece nanismele hormonale sunt corecta-
bile prin tratament endocrin specifi c, este necesară ur-

mărirea riguroasă a indicilor somatometrici la copil, 
în vederea diagnosticării cât mai precoce a bolii. În 
cazul nanismelor secundare, talia defi nitivă se poate 
normaliza prin tratament etiologic, de aceea este 
foarte importantă stabilirea etiologiei nanismului.
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Abstract

Height gain is a multifactorial process determi-
ned by a complex combination of genetic, hormonal 
and environmental factors involved in intrauterine life 
until adulthood.

Since endocrine short stature is correctable by 
specifi c hormonal therapy, it is required rigorous trac-

king of somatic indices in children, in order to dia-
gnose the disease as early as possible. In secondary 
dwarfi sm, fi nal height can be normalized with etiolo-
gical treatment, so it is very important to establish the 
etiology of dwarfi sm.
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Short stature – a continuous challenge 
in pediatric practice

Creşterea este un parametru obiectiv important 
al stării generale de sănătate a unui copil. Hipostatura 
este o problemă comună, frecvent întâlnită în practica 
pediatrică şi este prezentă la aproximativ 3% din po-
pulație [1]. Ea rezultă dintr-un proces complex, care 
implică integrarea potențialului genetic, sistemul en-
docrin, starea de nutriție, efectele bolilor cronice, pre-
cum și nivelul de activitate fi zică. Perturbarea aces-
tora poate afecta creșterea, determinând hipostatura 
(defi cit statural, retard de creştere) [2]. 

Defi citul statural este defi nit ca fi ind o înălțime 
mai mică decât percentila 3 sau cu 2 deviaţii standard 
(DS) sub valoarea medie pentru vârstă și sex, la per-
soanele careaparţin la același grup etnic. 

Nu există o predilecție rasială cunoscută pen-
tru defi citul de creștere, de asemenea, copiii de orice 
vârstă pot fi  afectati. Studiile arată că băieții sunt mai 
afectați decât fetele, aceștia fi ind diagnosticați cel mai 
frecvent cu hipostatură idiopatică sau întârziere con-
stituțională a creșterii și dezvoltării, iar distribuția co-
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piilor tratați cu hormon de creștere se pare că este in 
favoarea sexului masculin [3,4].

Evaluarea exactă este esențială pentru diferen-
țierea între creșterea normală și anormală şi implică 
măsurarea şi calcularea unor parametri care se rapor-
teaza la valori de referinţă şi care sunt reprezentati 
de: talie, greutate, viteza de creştere (cm/an sau cm/6 
luni), vârsta staturală, indice de masă corporală (kg/
m2) [5]. Dacă parametrii auxologici evoluează în cu-
loarul +2 şi -2 deviaţii standard sau între percentila 3 
şi 95, creşterea este considerată normala [6].

Parametrii evaluaţi:
–  talia – în clinostatism până la vârsta de 3 ani 
şi în ortostatism peste vârsta de 3 ani;

– greutatea – copilul va fi  cântărit dezbrăcat;
–  perimetrul cranian – reprezentat de perime-

trul cefalic maxim;
–  anvergura – la subiectul în ortostatism, cu 

mâinile întinse, se va măsura distanţa de la un 
medius la altul;

–  segmentul superior, care reprezintă trunchiul, 
gâtul și capul;

–  segmentul inferior – este calculat ca fi ind di-
ferenţa dintre talie şi segmentul superior.

– viteza de creştere: cm/an sau cm/6 luni;
–  indicele de masă corporală (kg/m2) = greu-

tate/talie [5].
Pentru urmărirea creşterii se evaluează şi vâr-

sta cronologică, vârsta taliei (vârsta care corespunde 
taliei reale a copilului la momentul evaluării conform 
tabelelor şi grafi celor), vârsta osoasă (radiografi e ra-
dio-carpiană).

Măsurătorile taliei repetate în timp, permit cal-
cularea unei rate de creștere (sau viteza de creștere). 
Analiza vitezei de creștere oferă un parametru supe-
rior comparativ cu masurarea unică, deoarece modifi -
cările în înălțime reale devin evidente numai după ce 
ratele de creștere modifi cate au fost confi rmate dupa o 
perioadă de timp. Evaluarea vitezei de creștere la fi e-
care vizită medicala facilitează identifi carea precoce a 
problemelor de creștere (Fig. 1) [7].

Fig. 1 – Ritmul creșterii postnatale până la pubertate – regula mul  plilor de 5 (cm) 

Vârsta Naştere 1 an 4 ani 8 ani 12 ani
Lungime (cm) 50 75 100 125 150

Ritmul de creştere (cm/an) 25 8 – 10 6 6

Creşterea staturală este un proces multifactorial 
determinat de o combinaţie complexă de factori ge-
netici, hormonali şi de mediu, care intervin din viaţa 
intrauterină pâna la maturitate. În practică, se consi-
deră că rolul dominant pentru creşterea din perioada 
postnatală îl au factorii nutriţionali, pentru perioada 
copilăriei hormonii de creştere (GH, IGF-1), iar pen-
tru perioada pubertară hormonii sexuali. Preocuparea 
pentru stabilirea cauzei unei întârzieri în creştere în-
cepe de la un defi cit statural de 2 DS sau dacă viteza 
de creştere semestrială este foarte lentă. Orice copil 
cu talia < -2DS sau sub percentila 3 trebuie investiga.

Etiologia hipostaturii

După primul an de viață, cele mai frecvente 
cauze de hipostatură sunt cele familiale (genetice) 
cu statură mică, cât și întârzierea creșterii în înălţime 
(constituțională), acestea fi ind variante non-patolo-
gice de creștere (Fig. 2). Scopul evaluării unui copil 
cu statura mică este de a identifi ca subgrupul copiilor 

care prezintă cauze patologice de hipostatură. Nanis-
mele pot fi  proporţionate sau disproporţionate [8].

Toți copiii cu hipostatură trebuie evaluați după 
înălţimea medie parentală. Există o corelaţie pozi-
tivă între media înălţimii părinţilor şi înălţimea co-
pilului [9].

Talia fi nală predictivă (talia ţintă) a copilu-
lui corespunde mediei taliei părinţilor +/– factor de 
corecţie: pentru băieţi = (Talia mamei + Talia tatălui 
+ 13)/2; pentru fete = (Talia mamei + Talia tatălui – 
13)/2. 

Dacă înălțimea lor este în limite normale faţă 
de înălţimea părinților și vor crește cu o rată normală 
în timp, vor fi  consideraţi normali indiferent de stan-
dardele populației. 

Disponibilitatea biosintezei hormonului de 
creștere a declanşat interes sporit în utilizarea acestei 
substanțe pentru tratamentul copiilor foarte scunzi, 
însă statura fi nală nu va fi  modifi cată semnifi cativ [10].
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Statura mică familială (genetică):

- pacienţii sunt născuţi potriviţi pentru vârsta 
gestaţională;

- reducerea vitezei de creştere între 6 şi 18 luni, 
urmată de o creştere constantă sub percentila 5 pana 
la atingerea taliei fi nale care este potrivita taliei tinta 
(apreciată în funcţie de talia părinţilor);

- pubertatea şi vârsta osoasă nu sunt întârziate 
iar pacienţii au o dezvoltare proporţionată;

- STH în dinamică şi IGF-1 normale;
- talia fi nală este de obicei la limita inferioară a 

normalului sau sub aceasta.

Întârzierea constituţională a creşterii:

- frânarea creşterii în timpul primilor 2 ani de 
viaţă, urmată de o viteză de creştere normală, cu o 
accelerare tardivă în perioada adolescenţei, ducând la 
o talie fi nală apropiată de talia ţintă;

- este mai frecventă la băieţi şi e posibil ca şi 
părinţii să fi  avut o creştere întârziată;

- pacienţii au o pubertate întârziată si o vârstă 
osoasă întârziată;

- este necesară excluderea defi cienţei de STH, 
alte boli cronice şi hipogonadismul.

- pattern-ul de creştere, examenul fi zic normal, 
testele de laborator normale şi vârsta osoasă întârziată 
ajuta la stabilirea diagnosticului.

Studii recente au stabilit că întârzierea constitu-
ţională a creşterii a fost cea mai frecventă cauză de hi-
postatură la copii, aproximativ 15%. Cu toate acestea, 
mulţi ajung la medic la pubertate, atunci când lipsa 
de dezvoltare sexuală devine o preocupare și în mo-
mentul în care apare o discrepanță de înălțime faţă de 
colegii de aceeaşi vârstă [11].

Statura mică idiopatică:

- este defi nită ca hipostatură fara cauze organice;
- include copiii sănătoşi care au talia cu mai 

mult de 2 SD sub media pentru vârstă şi sex (include 
şi o parte din pacienţii cu statură mică familială şi sta-
tură mică constitutională).

Hipostatura de cauză idiopatică este proporţi-
onată şi se defi neşte prin înălțime inferioară faţă de 
media vârstei, în absența oricărei tulburări endocrine, 
organice, metabolice, fără probleme psihosociale, cu 
aport corespunzător de principii nutritive. Aceasta re-
prezintă de fapt, un diagnostic de excludere [12].

Displaziile scheletice. Majoritatea displaziilor 
scheletice (osteogenesis imperfecta, acondroplazia, 
pseudohipoparatiroidismul) determină hipostatură 
disproporționată.

Retardul de creştere intrauterină:

- talie/înălţime la naştere cu 2 sau mai multe 
deviaţii standard (DS) sub media de vârsta şi sex;

Fig. 2 – Cauzele hipostaturii

– Malnutriție; 
– Boli cronice; 

– Boli endocrine; 
– Tratamente agresive; 
– Facturi psihosociali.

– Retardul de creștere in-
trauterină (IUGR); 

– Sindroame dismorfi ce; 
– Boli cromozomiale.

Disproporționată

Cu debut prenatal Cu debut postnatal

Proporționată
– Hipostatura familială 

– Întârzierea constituțională 
a creșterii

– Displazii scheletice 
– Boli metabolice osoase

Variante normale 
<-2DS

Variante patologice 
>-3DS

HIPOSTATURA
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- orice nou născut la termen cu G < 2500g pentru 
băieti sau <2000g pentru fete poate fi  considerat SGA.

Cauzele întârzierii creșterii intrauterine sunt 
multiple și implică o interacțiune complexă între fac-
torii materni, placentari și fetali. Până la 30% din co-
piii cu retard de creștere intrauterină pot rămâne cu o 
statură mai mică, prematurii putând recupera defi citu-
lui statural până la vârsta de 2 ani [13].

Cu cât este mai sever retardul de crestere, cu 
atât probabilitatea de recuperare după naștere este mai 
mică. Aproximativ 10% dintre dismaturi au înălţime 
mică în timpul copilariei, care se va menţine şi în 
adolescenţă şi la vârsta adultă. Recuperarea cresterii 
apare în general pana la vârsta de 2–3 ani, cu un ma-
ximum în primele 6 luni. Aproximativ 14–22% din 
adultii cu înăltimea sub –2 SD au fost născuti SGA.

Bolile genetice. Numeroase tulburări genetice 
au efecte importante asupra creșterii iar hipostatura 
proporționată poate fi  manifestarea clinică inițială, asa 
cum se întâlneşte în sindromele: Turner, Patau, Down, 
Prader-Willi, Noonan sau mucopolizaharidozele [14].

Factorii endocrini au rol important în creştere 
încă din perioada vieţii intrauterine, activitatea lor 
fi ind coordonată de sistemul hipotalamo-hipofi zar. 
Principalele tulburări hormonale ce provoacă retardul 
statural la copii sunt defi citul de hormon de creştere, 
hipotiroidismul, hipercorticismul, excesul de steroizi 
[15]. Retardul de cauză endocrină este marcat de vi-
teza de creştere foarte încetinită, cu vârsta osoasă in-
ferioară vârstei cronologice, dar egală vârstei staturale 
[16,17].

Majoritatea bolilor cronice pot determina în co-
pilărie retard de creştere, cauzele nefi ind întotdeauna 
clare. Uneori tratamentul unei afecţiuni este cel care 
interferează cu creșterea normală. Astfel, terapia pe 
termen lung cu prednison și alți steroizi utilizaţi pen-
tru a controla mai multe boli infl amatorii cronice, pot 
duce la tulburări de creștere [7,16]. Malnutriția repre-
zintă dezechilibrul nutriţional dat de o defi cienţă în 
cel puţin un macronutrient sau micronutrient cu reper-
cusiuni asupra dezvoltării copilului. Defi citul statural 
apare ca urmare a unei malnutriţii cronice, secundară 
unei alimentaţii defi citare sau rezultatul sărăciei şi ca-
lităţii scăzute a vieţii [7].

Nanismul psihosocial se datorează lipsei de eli-
berare a hormonului de creştere de la nivelul hipofi zei, 
secundară lipsei de stimulare de la nivelul sistemului 

nervos central. Cauzele sunt reprezentate de depriva-
rea psihoafectivă, mediul familial dezorganizat, tul-
burările de somn şi carenţele nutriţionale. Nanismul 
prin deprivare afectivă şi psihosocială se aseamănă 
mult cu nanismul hipofi zar. Specifi cul nanismului 
prin deprivare afectivă constă în reversibilitatea sa 
după remedierea factorului psihoafectiv, uneori fi ind 
prezent chiar fenomenul creşterii compensatorii [2].

Evaluarea iniţială a unui copil cu retard de creş-
tere trebuie să includă istoricul pacientului, istoricul 
familial, un examen fi zic complet, maturarea osoasă 
(vârsta osoasă), analiza modelului de creștere raportat 
la părinți. Cu aceste date, ar trebui să putem conclu-
ziona dacă pacientul are hipostatură, dacă este pro-
porționată sau disproporționată și dacă este de cauză 
prenatală și/sau postnatală. Studii complementare ul-
terioare trebuie făcute pentru a stabili un diagnostic 
specifi c și pentru a determina o posibilă terapie [18].

Când hipostatura este disproporționată se im-
pune evaluarea scheletică precum şi studii moleculare.

În cazul în care hipostatura este proporționată 
și de origine prenatală, cromozomopatiile și sindroa-
mele dismorfi ce trebuie analizate. Un cariotip este 
indicat în cazul bolilor cromozomiale. Pentru suspi-
ciunea unui sindrom cu un defect molecular cunoscut, 
sunt necesare studii moleculare, inclusiv ale genomu-
lui [19]. 

Hipostatura proporționată, de origine postna-
tală, nu foarte severă (între -2 și -3 DS), în cele mai 
multe cazuri, va fi  o variantă normală sau idiopatică. 
Dacă aceasta este mai severă (> -3 DS), se impune 
explorarea altor diagnostice, aşa cum sunt defi citul de 
hormon de creştere, boala celiacă, boala Crohn, insu-
fi ciență renală, tulburări renale tubulare și hipotiroi-
dismul. De asemenea, în diagnosticul și managemen-
tul defi citului de hormon de creştere se recomandă 
reevaluarea precoce a copiilor care răspund slab la 
tratament [20]. 

Concluzii

Monitorizarea tulburărilor de creştere este im-
portantă în practica pediatrică, pentru identifi carea 
condiţiilor care ar pune în pericol dezvoltarea ulte-
rioară a copiilor. Pentru stabilirea hipostaturii anor-
male sunt necesare măsurători precise ale înălțimii în 
timp și calcularea vitezei de creștere. Recunoașterea 
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promptă a cauzei hipostaturii prin măsurarea timpurie 
şi frecventă a copiilor, oferă condiţiile unei bune dez-
voltări, precum şi potențialul de a ajunge la o înălțime 
de adult în limitele normale. Hipostatura trebuie iden-
tifi cată, diagnosticată și tratată în mod corespunzător 
și fără întârziere. 
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