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W pracy omówiono wybrane aspekty bezpieczeñstwa leczenia
glikokortykosteroidami wziewnymi dzieci chorych na astmê oskrzelow¹.
W czêci drugiej przedstawiono wp³yw na proces wzrastania. Zwrócono
uwagê na zró¿nicowanie materia³u poddawanego ocenie i trudnoci
w porównywaniu wyników ró¿nych publikacji oraz koniecznoæ
uwzglêdniania innych, poza leczeniem glikokortykosteroidami,
czynników wp³ywaj¹cych na analizowane parametry. Generalnie, na
podstawie dotychczasowych badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e leki te
podawane w niskich i rednich dawkach nie prowadz¹ do niedoboru
wzrostu. Obserwowane w pocz¹tkowym okresie leczenia zwolnienie
tempa wzrastania jest przejciowe. Ostateczny wzrost wiêkszoci
dzieci chorych na astmê jest prawid³owy. Zahamowanie wzrastania
wystêpuje w astmie le kontrolowanej. W przypadku koniecznoci
stosowania dawek wysokich obowi¹zuj¹ systematyczne pomiary
wysokoci. Nale¿y d¹¿yæ do podawania minimalnej dawki skutecznej.
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Some selected aspects of safe inhalatory glucocorticosteroids
treatment in children with bronchial asthma have been discussed. The
second part of this paper is concerned with the effect of the treatment
on childrens growth. A considerable scatter of the assessed material
and problems with comparing results of various authors, as well as the
necessity to consider factors other than the inhalatory glucocorticostroids treatment which may affect the analysed parameters have been
indicated. Generally speaking, the results of the recent research show
that low and medium doses of the medicines do not impair growth.
The slower growth observed in the initial period of the treatment is
transitory. The ultimate growth in the majority of the asthmatic children
is normal. Growth inhibition may occur when the asthma is not suitably
controlled. When high doses are necessary, patients growth should be
continuously monitored. Steps should be taken to ensure that the
patient always receives the minimum effective dose of the drug.
Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(2), 81-92
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W odniesieniu do populacji dzieciêcej szczególne znaczenie ma okrelenie wp³ywu glikokortykosteroidów
(GKS) na wzrost. Prowadzenie badañ na ten temat oraz
interpretacja uzyskanych wyników wymagaj¹ znajomoci metod oceny i przebiegu procesu wzrastania, odrêbnoci tego przebiegu w stanach patologii, w tym u dzieci
chorych na astmê oskrzelow¹.

Charakterystyka procesu wzrastania
Proces wzrastania nie przebiega liniowo [1] i mo¿na
w nim wyró¿niæ trzy okresy:
1. okres szybkiego przyrostu wysokoci z nastêpowym
szybkim zahamowaniem tempa wzrastania, który
obejmuje pierwsze 2-3 lata ¿ycia,
2. okres równomiernego liniowego przyrostu wysokoci rozpoczynaj¹cy siê oko³o 3. roku ¿ycia, trwaj¹cy
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do oko³o 11. roku ¿ycia; w tym okresie najbardziej
widoczny jest wp³yw czynników zaburzaj¹cych proces wzrastania; dlatego amerykañski urz¹d rejestracji leków (Food and Drug Administration  FDA)
zaleca wykonywanie badañ oceniaj¹cych wzrastanie u dzieci miêdzy 6. a 9. rokiem ¿ycia,
3. okres skoku pokwitaniowego.
Wzrastanie w okresie niemowlêcym (1. rok ¿ycia) jest
zale¿ne prawie ca³kowicie od stanu od¿ywienia. W okresie dzieciêcym na wzrost maj¹ wp³yw hormon wzrostu,
hormony tarczycy i od¿ywianie. Miêdzy 5. a 9. rokiem
¿ycia obserwuje siê ³agodny skok wzrostowy (mid-pubertal spurt) zwi¹zany z czynnoci¹ nadnerczy  warstwy siatkowatej wydzielaj¹cej hormony p³ciowe (androgeny). W tym czasie zaobserwowaæ mo¿na pojawienie
siê ow³osienia ³onowego szczególnie u dziewcz¹t, jednak¿e stan taki wymaga wykluczenia póniej postaci wrodzonego przerostu nadnerczy czy guza wirylizujacego
nadnerczy b¹d jajnika. Stosowane w tym okresie ¿ycia
GKS mog¹ byæ odpowiedzialne za brak ww. skoku [2].
Skok pokwitaniowy zale¿ny jest od hormonów p³ciowych
(od estrogenów u obu p³ci, przy czym u ch³opców estrogeny s¹ produktem aromatyzacji testosteronu wskutek dzia³ania aromatazy). Proces wzrastania ulega zakoñczeniu
wówczas, gdy dochodzi do fuzji nasad z trzonem koci d³ugich, a wiêc zaniku p³ytki wzrostu (chrz¹stki nasadowej).
W obrêbie wymienionych powy¿ej okresów mo¿na
wykazaæ du¿¹ zmiennoæ tempa wzrastania z naprzemiennym przyspieszeniem lub zwolnieniem (obserwacja na
podstawie wykresu na siatce centylowej), sezonowymi
skokami wzrostu, g³ównie w okresie letnim i zwolnieniem
tempa wzrastania w okresie jesienno-zimowym. To w³anie w tym czasie czêsto nasilaj¹ siê objawy astmy i zwiêksza siê zapotrzebowanie na leki, ale b³êdem by³oby wnioskowanie o wy³¹cznym wp³ywie choroby i leczenia na
wzrost. Niekiedy powtarzaj¹ce siê cykle wzrastania obejmuj¹ okresy d³u¿sze, np. dwa lata; po okresach zwiêkszonego przyrostu wysokoci nastêpuje wyrównawcze
zwolnienie (98). Nie ma korelacji miêdzy tempem wzrastania okrelonym na podstawie krótkiej obserwacji a tempem wzrastania w skali roku [3,4] oraz miêdzy tempem
wzrastania w jednym roku a tempem wzrastania w kolejnych latach. Dlatego te¿ badania powinny byæ prowadzone w wymienionych grupach wieku, a obserwacje poczynione w jednej grupie nie mog¹ byæ podstaw¹ przewidywania przebiegu wzrastania u dzieci w innym wieku.
Czynniki wp³ywaj¹ce na przebieg wzrastania
Przebieg wzrastania jest wypadkow¹ dzia³ania wielu
zmiennych i nale¿y zachowaæ du¿¹ ostro¿noæ przy ocenie wp³ywu pojedynczych czynników [5-9]. Chocia¿ na
ogó³ pomiary wysokoci interpretowane s¹ w odniesieniu
do wartoci nale¿nych w danej populacji, to nie wolno
pomin¹æ uwarunkowañ genetycznych, masy urodzenio-

wej oraz wieku ci¹¿owego, w którym nast¹pi³ poród.
Docelowy wzrost dziecka mo¿na orientacyjnie ustaliæ na
podstawie wzoru uwzglêdniaj¹cego wzrost rodziców
[9,10].
Tempo wzrastania zale¿y, jak ju¿ wspomniano, od wieku, a tak¿e p³ci, stanu od¿ywiania, czynnoci gruczo³ów
wewn¹trzwydzielniczych, chorób wspó³istniej¹cych, ich
ciê¿koci oraz rodzaju stosowanej terapii.
Stan od¿ywienia ma g³ównie wp³yw na wzrost
w pierwszych dwóch latach ¿ycia. Sporód hormonów najwiêksze znaczenie w regulacji tempa wzrastania maj¹
hormon wzrostu, hormony tarczycy i hormony p³ciowe.
Hormon wzrostu jest wydzielany pulsacyjnie. Jego synteza i sekrecja s¹ kontrolowane przez hormony podwzgórza: hormon uwalniaj¹cy hormon wzrostu i somatostatynê. Hormon wzrostu powoduje wyd³u¿enie przynasad koci
d³ugich. Hormony tarczycy i hormony p³ciowe maj¹ wp³yw
na ekspresjê genu hormonu wzrostu. Obni¿one stê¿enie
hormonów tarczycy jest wiêc przyczyn¹ niedoboru hormonu wzrostu i zawsze konieczne jest wykluczenie ich
niedoboru przed rozpoczêciem diagnostyki niedoboru hormonu wzrostu. Z kolei zaburzenie równowagi wydzielania hormonu wzrostu i hormonów p³ciowych prowadzi do
opónienia skoku pokwitaniowego. Sugerowano, ¿e wydzielanie hormonu wzrostu pod koniec pierwszej dekady
¿ycia jest podtrzymywane przez androgeny, które ponadto aktywuj¹ o podwzgórze-przysadka-nadnercza prowadz¹c do rozpoczêcia dojrzewania i wyst¹pienia drugorzêdowych cech p³ciowych. Zaburzenia wydzielania androgenów mog¹ byæ przyczyn¹ zahamowania wzrostu i opónienia dojrzewania.
Astma oskrzelowa, podobnie jak i inne choroby przewlek³e, mo¿e byæ przyczyn¹ upoledzonego wzrastania
dzieci, gdy¿ rozwój fizyczny jest wypadkow¹ ogólnego
stanu zdrowia. U tych dzieci obserwuje siê tak¿e opónienie wieku kostnego i procesu dojrzewania [11]. Wród
czynników wp³ywaj¹cych na przebieg wzrastania u dzieci z astm¹ nale¿y podkreliæ rolê takich czynników jak:
1. czynniki hormonalne; 2. zwi¹zane z od¿ywianiem;
3. psychologiczne (przewlek³y stres); 4. socjoekonomiczne; 5. niedotlenienie, a w³aciwie hipoksemiê; 6. nawracaj¹ce zaka¿enia uk³adu oddechowego [12]. Z astm¹ zwi¹zana jest tak¿e czêsto atopia, i ta z kolei, pod postaci¹
nie¿ytu nosa czy atopowego zapalenia skóry, musi byæ
tak¿e uwzglêdniona w diagnostyce niskoros³oci, nawet
przy braku jakichkolwiek objawów astmatycznych. Dzieci z chorob¹ atopow¹ manifestuj¹ 2-5-krotnie czêciej niskoros³oæ ani¿eli dzieci zdrowe. We wszystkich tych zespo³ach chorobowych zaobserwowano zaburzenia wzrastania w zale¿noci od stopnia ciê¿koci choroby lub sposobu jej leczenia [11,13]. U chorych na astmê zahamowania tempa wzrastania nie obserwuje siê w okresie niemowlêcym, ale uwidacznia siê ono w okresie dzieciêcym
[14,15], na ogó³ pod koniec pierwszej dekady ¿ycia i trwa
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do po³owy wieku m³odzieñczego. Zwolnienie tempa wzrastania jest powi¹zane z opónieniem dojrzewania p³ciowego i dojrzewania kostnego, st¹d ostateczny wzrost nie
jest obni¿ony tylko osi¹gany z opónieniem. Opónienie
okresu dojrzewania pozwala na wyd³u¿enie okresu wzrostu i tym samym osi¹gniêcie wartoci nale¿nych [16,17].
Dzieci chore na astmê rosn¹ wiêc d³u¿ej ni¿ zdrowi rówienicy i dlatego mog¹ osi¹gn¹æ prawid³owy wzrost
ostateczny [16,18-21]. Opónienie wieku kostnego oraz
dojrzewania dotyczy szczególnie ch³opców, zw³aszcza z astm¹ ciê¿k¹. Wy¿ej wymienione fakty wyjaniaj¹ rozbie¿noci pomiêdzy krótkoterminowymi obserwacjami (do 12 miesiêcy) a d³ugofalowymi (do zakoñczenia wzrastania).
GKS wp³ywaj¹ na szereg mechanizmów reguluj¹cych
proces wzrostu poprzez receptor, który ulega ekspresji
we wszystkich tkankach cia³a, i zarówno ich podwy¿szone, jak i obni¿one stê¿enie, implikuje szereg konsekwencji
w tkankach docelowych [22]. Systemowe leczenie GKS
wp³ywa na tempo wzrostu w zale¿noci od dawki, czasu
trwania leczenia i sposobu podawania leku; nawet dawka
5 mg prednizonu obni¿a tempo wzrastania [18,23]. Dla
kontrastu standardowe dawki wziewnie stosowanych
GKS nawet przez wiele lat nie powoduj¹ ujemnych efektów na wzrost, z wyj¹tkiem kazuistycznych przypadków
zwiêkszonej wra¿liwoci na steroidy.
Badania Rotteveel i wsp. [24] wykaza³y, ¿e dzieci
chore na astmê miêdzy 3 a 7,5 rokiem ¿ycia mia³y znacz¹cy spadek tempa wzrastania i mo¿liwym jest wyt³umaczenie, ¿e za ten stan rzeczy odpowiada niedostateczna kontrola choroby podstawowej i zbyt niska, a nie nadmierna dawka GKS. Tempo wzrastania u dzieci, u których astma jest dobrze kontrolowana jest na ogó³ prawid³owe. Niewielkie odchylenia stwierdza siê w astmie z nie
w pe³ni skuteczn¹ kontrol¹, a w astmie le kontrolowanej
krzywe wzrastania najbardziej odbiegaj¹ od prawid³owych.
Wskanik odchylenia standardowego przyrostu wysokoci koreluje z czynnoci¹ p³uc [25,26] i stopniem kontroli
astmy [27,28]. Martin i wsp. [29] wykazali korelacjê pomiêdzy wysokoci¹ cia³a a stopniem zaburzeñ czynnoci
p³uc u dzieci nie otrzymuj¹cych steroidów, co wskazuje
na wp³yw ciê¿koci choroby na tempo wzrastania. Potwierdzi³y to tak¿e wyniki obserwacji McCovana i wsp.
[30]. Ocenili oni 3347 dzieci w wieku 1 do 15 lat w okresie 4 lat. Dzieci, które otrzymywa³y ihGKS w dawce
wy¿szej ni¿ 400 µg na dzieñ i wymaga³y nadzoru lub leczenia szpitalnego wykazywa³y zahamowanie wzrostu.
Autorzy wykazali, ¿e supresyjny wp³yw stopnia ciê¿koci
astmy i warunków spo³eczno-ekonomicznych by³ wiêkszy ni¿ leczenia. Wed³ug Russella i wsp. [17] stopieñ kontroli objawów astmy ma wiêksze znaczenie dla prawid³owego tempa wzrastania ni¿ leczenie steroidami. Ferguson i Murray zwrócili uwagê na korelacjê zahamowania
wzrostu z wczesnym ujawnieniem siê astmy tj. przed 3
rokiem ¿ycia [31]. Potwierdzi³o to wczeniejsze, bo po-
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chodz¹ce sprzed 100 lat spostrze¿enie Hydea Saltera, ¿e
jeli astma zaczyna siê wczenie to wzrost chorych jest
ni¿szy ni¿ nale¿ny [32]. Wród czynników, które mog¹
mieæ wp³yw na proces wzrastania w przebiegu astmy
wymienia siê: przewlek³e niedotlenienie, nawracaj¹ce infekcje prowadz¹ce do upoledzenia od¿ywienia, zaburzenia snu i przewlek³y stres [33]. Generalnie jednak wiêkszoæ dzieci osi¹ga normalny, oczekiwany wzrost koñcowy, z wyj¹tkiem dzieci choruj¹cych bardzo ciê¿ko [5,27].
Bardzo wa¿nym zagadnieniem jest koniecznoæ
uwzglêdniania wp³ywu wczeniejszego podawania steroidów systemowych na przebieg procesu wzrastania u dzieci chorych na astmê. Jak wspomniano, podawanie prednizolonu w dawce 5 mg na dobê upoledza wzrastanie
[34] i dlatego trudna jest ocena wp³ywu leków wziewnych u dzieci, które wczeniej otrzymywa³y leki o dzia³aniu systemowym [17,34,35].
Rzadko bierze siê pod uwagê wp³yw leczenia innymi
steroidami o dzia³aniu miejscowym (na skórê, do nosa),
a tak¿e wp³yw innych leków. Wykazano, ¿e kromoglikan
sodu istotnie zmniejsza produkcjê hormonu wzrostu [36]
i wp³ywa na markery metabolizmu koci [35]. Równie¿
wziewne β2 -mimetyki upoledzaj¹ wydzielanie hormonu
wzrostu [37,38].
Mechanizm wp³ywu glikokortykosteroidów na
wzrost [39]
GKS oddzia³uj¹ na proces wzrastania wielopoziomowo:
1. na o GH/IGH-1
2. na poziomie p³ytki wzrostu
3. w kociach
4. w jelicie
5. w nerce
6. w nadnerczach
7. w miêniach
8. na o podwzgórze-przysadka-gonady
9. na o podwzgórze-przysadka-tarczyca
Dzia³anie na o GH/IGH-1 (growth hormon  GH,
insuline-like growth factor 1  IGH)
Jeli GKS zastosowane w nadmiarze osi¹gn¹ kr¹¿enie systemowe to wówczas mog¹ oddzia³ywaæ na o GHIGF-1 na ka¿dym jej poziomie [22]:
(1) w j¹drze ³ukowatym  odpowiadaj¹ za obni¿enie wra¿liwoci receptora dla gerliny (down-regulation),
(2) w podwzgórzu  zwiêkszaj¹ uwalnianie i dzia³anie
somatostatyny,
(3) w przysadce  hamuj¹ odpowied komórek somatotropowych na dzia³anie GHRH,
(4) receptora GH  hamuje jego ekspresjê, odpowiadaja
za splicing receptora do jego nieaktywnej skróconej
formy,
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(5)IGF-1 i bia³ek IGFBPs  hamuj¹ ekspresjê i wydzielanie IGF-1, hamuj¹ ekspresjê receptora dla IGF-1,
zmieniaj¹ wra¿liwoæ na IGF-1, hamuj¹ IGFBP-1
i IGFBP-2 oraz IGFBP-5, ale nie IGFBP-3.
Podobne spostrze¿enia udokumentowano u pacjentów
z chorob¹ Cushinga, u których wskutek nadmiernej dobowej produkcji kortyzolu i jego efektu hiperglikemizuj¹cego dochodzi do znacz¹cego spadku redniego 24-godzinnego stê¿enia GH [40]. W przeciwieñstwie do ww. efektów d³ugotrwa³ego leczenia wysokimi dawkami GKS (lub
choroby Cushinga), w okresie krótkiego czasu stosowania GKS obserwuje siê stymulacjê wydzielania zarówno
GH, jak i IGF-1 [41].
Przewlek³y stres zwi¹zany z astm¹ by³ uwa¿any jako
wystarczaj¹cy, aby zaburzyæ fizjologiczny nocny rytm
wydzielania GH. Oznaczenia GH u dzieci z astm¹ w testach stymulacyjnych wykaza³y zarówno obni¿one, jak i podwy¿szone jego stê¿enia oraz prawid³owe stê¿enia IGF-1
i st¹d trudno o jednoznaczne wnioski w tym zakresie [11].
Dzia³anie na poziomie p³ytki wzrostu
P³ytka wzrostu jest wysoce zorganizowan¹ jednostk¹
funkcjonaln¹, która odpowiada za tzw. kostnienie endochondralne warunkuj¹ce wzrost koci na d³ugoæ. W procesie tym wyró¿niæ mo¿na dwie fazy: chondroplazjê (procesy ró¿nicowania i wzrostu chrz¹stki) i osteogenezê (proces kalcyfikacji i kostnienia chrz¹stki). Receptor GKS
obecny jest zarówno w chondrocytach, jak i w pierwotnej
koci g¹bczastej (osteoblastach i osteocytach; 42, 43).
GKS wp³ywaj¹ zarówno na surowicze stê¿enie GH, jak
i na poziomie p³ytki wzrostu tj. hamuj¹ ekspresje receptora GH w chondrocytach, a tak¿e hamuj¹ ekspresjê IGF-1
i receptora dla IGF-1 [44,45] i to potwierdza miejsce hamuj¹cego dzia³ania GKS w odniesieniu do wzrostu [22].
Udowodniono, ¿e proliferacja chondrocytów, proces zale¿ny od GH, GHR przez miejscow¹ produkcjê IGF-1,
jest obni¿ona w warunkach nadmiaru GKS [46]. Tak¿e
obni¿ona jest produkcja macierzy kolagenu oraz jej mineralizacja [22].
Dzia³anie na poziomie koci, jelita i nerki
Obni¿enie wch³aniania jelitowego wapnia niezale¿nie
od witaminy D oraz zwiêkszenie wydalania wapnia z moczem niezale¿nie od parathormonu omówiono w czêci I
(Alergia Astma Immunologia 2004; 9:11-23).
Dzia³anie na poziomie nadnerczy  omówiono powy¿ej
Dzia³anie na poziomie miêni
Nadmiar GKS powoduje proteolizê bia³ek miêniowych z nadmiernym wydalaniem kreatyny z moczem oraz
zanik w³ókien miêniowych typu II, prowadz¹c w konsekwencji do utrudnienia prawid³owego procesu wzrastania w s¹siaduj¹cej koci [47].

Dzia³anie na osi: podwzgórze-przysadka-gonady i podwzgórze-przysadka-tarczyca
Nadmiar GKS jest przyczyn¹ hipogonadyzmu hipogonadotropowego i wtórnej niedoczynnoci tarczycy, co
w efekcie wp³yn¹æ mo¿e na zaburzenie tempa wzrastania, tak przedpokwitaniowo, jak i w trakcie procesu dojrzewania.
Metody oceny procesu wzrastania
Wród badañ oceniaj¹cych tempa wzrastania wyró¿nia siê:
1. badania krótkoterminowe obejmuj¹ce okres nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy
2. badania o porednim czasie trwania, w których obserwacja jest d³u¿sza ni¿ 6 miesiêcy, ale koñczy siê
przed osi¹gniêciem ostatecznego wzrostu
3. badania d³ugofalowe  najczêciej wieloletnie, z okresem obserwacji trwaj¹cym do zakoñczenia okresu
wzrostu
4. badania markerów biochemicznych koreluj¹cych z liniowym wzrostem.
Przyrost wysokoci w krótkim okresie czasu oceniany jest metod¹ knemometryczn¹, polegaj¹c¹ na bardzo
dok³adnym pomiarze wzrostu koñczyny dolnej (d³ugoci
podudzia  odleg³oci pomiêdzy górn¹ powierzchni¹ kolana a podstaw¹ stopy) przy pomocy urz¹dzenia zwanego
knemometrem. W czasie trwaj¹cego dwa tygodnie leczenia prednizolonem w dawce 2,5 lub 5 mg lub beklometazonem 400 µg na dobê stwierdzano ca³kowite zahamowanie wzrostu, co potwierdza wysok¹ czu³oæ badania,
i jednoczenie brak korelacji z d³ugoterminowymi przyrostami wysokoci [23,48]. Tempo wzrastania okrelone na
podstawie pomiarów dokonanych w krótkim okresie nie
koreluje z tempem wzrostu ocenionym na podstawie obserwacji d³u¿szej. Natomiast mo¿na mieæ pewnoæ, ¿e
ca³kowicie bezpieczny jest lek (i jego okrelona dawka),
który nie hamuje wzrastania mierzonego w badaniu knemometrycznym.
W badaniach wielomiesiêcznych lub wieloletnich pos³ugujemy siê pomiarem wykonywanym za pomoc¹ stadiometru, urz¹dzenia okrelaj¹cego wysokoæ cia³a z dok³adnoci¹ do 1 mm. Badanie powtarza siê co trzy miesi¹ce. Na podstawie uzyskanych wyników wykrela siê
krzywe regresji, a k¹t ich nachylenia odzwierciedla tempo wzrostu.
W oparciu o pomiar wysokoci cia³a i znajomoæ wartoci nale¿nych w populacji mo¿na wyliczyæ wspó³czynnik odzwierciedlaj¹cy tempo wzrostu w stosunku do normy dla wieku, okrelany jako wspó³czynnik odchylenia
standardowego przyrostu wysokoci (Standard Deviation Heihgt Veolcity Score  SDHVS). Jest to stosunek
ró¿nicy miêdzy aktualnym wzrostem a redni¹ wzrostu
w populacji do wartoci odchylenia standardowego.
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Wartoci ujemne odzwierciedlaj¹ zwolnienie, a dodatnie
 przyspieszenie procesu wzrastania.
Badania biochemiczne wykorzystywane dla oceny
wzrastania obejmuj¹ oznaczenia stê¿enia: hormonu wzrostu, somatomedyny C (insulinopodobnego czynnika
wzrostu 1), IGF-BP3, GHBP, prokolagenu typu I koñca
karboksylowego i prokolagenu typu 1 koñca aminowego.
Kliniczne znaczenie tych oznaczeñ nie jest ustalone, ale
dotychczasowe badania nie potwierdzaj¹ przydatnoci
prognostycznej tych badañ. Nie wykazano korelacji miêdzy tymi badaniami a wzrastaniem w czasie dwóch lat
leczenia budezonidem oraz ró¿nic wyników u dzieci, które wykazywa³y zwolnienie tempa wzrostu w czasie leczenia steroidami wziewnymi i u chorych, u których tempo to by³o prawid³owe [49].
Wyniki badañ klinicznych
Wiele badañ powiêcono ocenie wp³ywu ihGKS na
wzrost. Porównywanie wyników utrudnia fakt, ¿e stosowano ró¿ne leki, za pomocy ró¿nych urz¹dzeñ inhalacyjnych, w ró¿nych dawkach. Ró¿nice dotyczy³y tak¿e stopnia ciê¿koci choroby, wieku, p³ci i stadium dojrza³oci
p³ciowej [5]. W oparciu o dostêpne pimiennictwo przeprowadzono trzy meta-analizy badañ na ten temat. Pierwsza z nich dotyczy³a wy³¹cznie leczenia beklometazonem,
kolejne leczenia beklometazonem i budezonidem, w tym
w jednej z nich uwzglêdniono jedno badanie, w którym
podawano chorym flutikazon.
Badania d³ugofalowe
Najbardziej miarodajn¹ podstaw¹ oceny prawid³owoci przebiegu procesu wzrastania jest doprowadzenie obserwacji do jego zakoñczenia i osi¹gniêcia wzrostu koñcowego. Tym samym mo¿na ustrzec siê przed b³êdem
oceny wynikaj¹cym z indywidualnych ró¿nic tempa wzrostu w ró¿nych okresach ¿ycia. Niestety realizacja tych
badañ zgodnie z wymogami metodologicznymi pozostaje
nierzadko w sprzecznoci z zasadami etyki lekarskiej.
Prowadzenie badañ krótkoterminowych kontrolowanych
placebo nie ma prawdopodobnie istotnego wp³ywu na
przebieg choroby, ale nie mo¿na odst¹piæ od leczenia o udowodnionej skutecznoci przez d³ugi okres czasu. Dlatego
badañ d³ugoterminowych jest niewiele, a w stosunku do
tych, które przeprowadzono istniej¹ pewne zastrze¿enia.
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ihGKS wziewne, wielu natomiast by³o leczonych tak¿e
steroidami systemowymi.
Równie¿ retrospektywny charakter mia³y badania Inoue i wsp. [51]. Analizowano wp³yw leczenia beklometazonem w dawce od 300 do 800 µg na tempo wzrastania
i ostateczny wzrost u 97 chorych z astm¹ umiarkowan¹
i ciê¿k¹. Czas leczenia wynosi³ od 2 do 14 lat. Opónienie
odnotowano we wczesnym okresie dojrzewania, ale póniej nast¹pi³o wyrównanie.
Wp³yw metod oceny na wnioskowanie na temat wp³ywu ihGKS na wzrost ujawni³y badania Van Bevera i wsp.
[52]. Autorzy porównywali ostateczny wzrost w dwóch
grupach astmatyków otrzymuj¹cych ihGKS i nie leczonych tymi lekami. Nie stwierdzono ró¿nic w rednim wzrocie i w wartoci wspó³czynnika odchylenia standardowego przyrostu wysokoci. Natomiast zahamowanie
wzrostu znalaz³o potwierdzenie w ró¿nicy miêdzy wzrostem aktualnym a przewidywanym. Ró¿nica ta wynosi³a
(-0,003±5,9 cm) w grupie leczonej ihGKS, a w grupie leczonej bez steroidów wziewnych (2,54±4,8 cm). Poniewa¿ podobne ró¿nice odnotowano tak¿e miêdzy grup¹
chorych hospitalizowanych i nie wymagaj¹cych hospitalizacji, nie mo¿na wykluczyæ wp³ywu ciê¿koci przebiegu
choroby. W grupie chorych leczonych ihGKS czêstsze
by³y pobyty w szpitalu, objawy astmy wyst¹pi³y wczeniej, nie uzyskano poprawy po leczeniu bez ihGKS.
Równie¿ badania Larssona i wsp. [53] dowodz¹, ¿e
niezale¿nie od leczenia steroidami wziewnymi chorzy na
astmê osi¹gaj¹ prawid³owe parametry wzrostu.
Badania prospektywne

Balfour-Lynn [16] analizowa³ przebieg wzrastania
i wzrost koñcowy u 66 dzieci chorych na astmê przez okres
rednio 13,1 lat. U 35 tempo wzrastania by³o ca³y czas
prawid³owe, u 30 nast¹pi³o zwolnienie po 10. roku ¿ycia
i jednoczenie stwierdzono opónienie dojrzewania, w 1
przypadku wyst¹pi³a przedwczenie miesi¹czka. Zwolnienie wzrastania by³o niezale¿ne od stopnia ciê¿koci choroby i podawania GKS systemowych u 3 dzieci i wziewnych (beklometazon) u 26 chorych. Beklometazon zalecano w dawce 600 µg przed i 400 µg w okresie dojrzewania przez okres 1,1 do 12,3 lat. W badaniu tym przewidywano ostateczny wzrost na podstawie wyra¿onego w centylach wzrostu przed leczeniem, a u 24 dzieci równie¿ na
podstawie oceny wieku kostnego w chwili rozpoczêcia
Badania retrospektywne
obserwacji. Ostateczny wzrost nie odbiega³ od przewidyW ocenie Silversteina i wsp. [50], obejmuj¹cej 153 wanego.
chorych na astmê i 163 osoby z grupy kontrolnej, nie
Z kolei wieloletnie doprowadzone do koñca okresu
stwierdzono ró¿nicy we wzrocie ostatecznym. Wzrost
wzrastania obserwacje Agertoft i Pedersena [26] nie pochorych nie ró¿ni³ siê tak¿e od wartoci przewidywanej
twierdzi³y istotnej ró¿nicy miêdzy wzrostem przewidywana podstawie wzrostu rodziców. Wzrost pacjentów, któnym a osi¹gniêtym u chorych z astm¹, leczonych budezorzy otrzymywali ihGKS wziewne nie ró¿ni³ siê od wzrostu
nidem w porównaniu z grup¹ kontroln¹. Chorzy otrzymytych chorych, którzy takiej terapii nie otrzymywali. W bawali budezonid przez rednio 9,2 lata w dawce 110-877 µg
daniu tym jednak tylko 18 chorych otrzymywa³o wy³¹cznie
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na dobê (rednio 412 µg). Przejciowe zwolnienie tempa
wzrastania odnotowano w pierwszym roku leczenia.
Podsumowuj¹c wszystkie d³ugofalowe obserwacje
nale¿y stwierdziæ, ¿e podawane przewlekle ihGKS wziewne w dawkach na ogó³ zalecanych maj¹ bardzo niewielki
lub nie maj¹ w ogóle wp³ywu na ostateczny wzrost dzieci
chorych na astmê.
Badania porednie
Wiele jest doniesieñ na temat oceny procesu wzrastania podczas podawania ihGKS wziewnych przez okres
od kilku miesiêcy do kilku lat [54-57]. S¹ to czêsto badania nieporównywalne, prowadzone w grupach chorych
o ró¿nym stopniu ciê¿koci choroby, w szerokim zakresie
wieku, przed i w czasie okresu dojrzewania, w wielu nie
uwzglêdniono grupy kontrolnej. Interpretacja wyników
tych badañ powinna byæ bardzo ostro¿na i stwierdzenie
ró¿nic w stosunku do grupy porównawczej nie oznacza
ostatecznego zahamowania wzrostu. Poni¿ej omówiono
niektóre z tych badañ.
Pierwsze doniesienia na temat oceny tempa wzrastania w czasie podawania ihGKS dotyczy³y wp³ywu beklometazonu (BDP). Godfrey i wsp. [58], wykazali, ¿e podczas leczenia zmienia siê dotychczasowy kana³ centylowy wzrostu na kana³ nale¿ny. Wyniki te by³y znacznie
bardziej optymistyczne ni¿ obserwacje Nassifa i wsp. [59],
którzy nie stwierdzili ró¿nic w grupach dzieci otrzymuj¹cych prednizolon i BDP przez okres 2 lat. W obu grupach
redni wzrost znajdowa³ siê na poziomie 35 percentyla.
Dalsze badania Crowley i wsp. [60] udowodni³y, ¿e prednizolon znacznie bardziej hamuje wzrastanie ni¿ podawany
wziewnie BDP (w dawce 560 µg/m2), choæ i w przypadku
leczenia tym ostatnim wspó³czynnik odchylenia standardowego przyrostu wysokoci równie¿ wskazywa³ na zahamowanie tempa wzrostu (-1,04 po BDP, -1,58 po prednizolonie). Mniejszy wp³yw mia³o leczenie budezonidem
(w dawce 762 µg/m2). Littlewood [61] stwierdzi³ zahamowanie wzrostu u dzieci leczonych BDP w dawce 200800 µg w porównaniu do grupy nieleczonej steroidami
wziewnymi, ale grupy te by³y nieporównywalne pod wzglêdem wieku. Supresyjne dzia³anie BDP u dzieci z astm¹
³agodn¹ udowodnili w badaniach kontrolowanych Doull
i wsp. [56], Verbrene i wsp. [62], Simons i wsp. [63] oraz
Tinkelman i wsp. [54]. W badaniu Tinkelmana i wsp. BDP
podawano cztery razy na dobê po 84 µg na dawkê w inhalatorze cinieniowym, w pozosta³ych BDP w dawce
200 µg dwa razy na dobê w dyskhalerze przez 7 miesiêcy
[56] lub 54 tygodnie [59]. Badania Doulla i wsp. [56],
Simonsa i wsp. [63] oraz Tinkelmana i wsp. [54] by³y
kontrolowane placebo, przy czym Tinkelman i wsp. stosowali w leczeniu BDP lub teofilinê, Simons i wsp. [63]
BDP lub salmeterol. Verberne i wsp. [62] prowadzili badania w dwóch grupach porównawczych  leczonej BDP
lub salmeterolem. We wszystkich badaniach stwierdzono

zahamowanie wzrostu w granicach od 1,08 cm do 1,7 cm
na rok. W badaniu Simons i wsp. [63] oraz Doulla i wsp.
[56] ni¿sze przyrosty wysokoci odnotowano w czasie
pierwszych 3 miesiêcy leczenia, nastêpnie tempo wzrostu by³o takie samo jak w grupie otrzymuj¹cej placebo.
Niestety dobór materia³u w cytowanych badaniach budzi
zastrze¿enia, bowiem w trzech pracach wiek badanych
mieci³ siê w szerokich granicach od 6 do 14 lub 16 roku
¿ycia (tylko w badaniu Doulla i wsp. 7-9 lat). Ponadto
w dwóch badaniach leczono dzieci z astm¹ lekk¹, w której przewlek³e podawanie ihGKS jest wprawdzie aktualnie preferowan¹ alternatyw¹ leczenia, ale zaleca siê dawki
niskie. Dzia³ania niepo¿¹dane dawek wy¿szych mog¹ byæ
w astmie lekkiej wiêksze ni¿ w ciê¿szych postaciach choroby. W badaniu Doulla i wsp. [56] dawka BDP by³a sta³a, niezale¿na od nasilenia objawów. Simons i wsp. [63]
ocenili dzieci w szerokim przedziale wieku do okresu dojrzewania i nie uwzglêdnili tempa wzrastania przed i po
podaniu steroidów. W badaniu Tinkelmana i wsp. [54],
w którym grup¹ odniesienia by³y dzieci leczone teofilin¹,
grupê badan¹ stanowili chorzy w wieku od 6 do 16 roku
¿ycia, którzy otrzymywali BDP w dawce 400 µg na dobê
bez spejsera, a dawka leku by³a sta³a niezale¿na od ciê¿koci choroby. Przyrost wysokoci by³ istotnie wiêkszy
w grupie leczonej teofilin¹ (5,5 cm/rok vs. 4,2 cm/rok;
p<0,005). Zahamowanie wzrastania dotyczy³o g³ównie
ch³opców. Inni autorzy oceniali dzieci przed okresem dojrzewania w czasie terapii BDP trwaj¹cej od 16 do 40
miesiêcy w dawce pocz¹tkowej 400 µg, a potem minimalnej skutecznej. Nie stwierdzili negatywnego wp³ywu
leczenia na przebieg wzrastania, natomiast zwrócili uwagê, ¿e jeszcze przed leczeniem wzrost dzieci by³ ni¿szy,
a wiek kostny nieznacznie opóniony.
Badanie kohortowe, obejmuj¹ce ocenê 3347 dzieci
leczonych steroidami wziewnymi, wykaza³o upoledzenie
wzrastania po stosowaniu dawek przekraczaj¹cych 400 µg
na dobê, ale wp³yw ten by³ mniej istotny ni¿ ciê¿koæ przebiegu choroby [30].
Autorzy francuscy [64] stosowali przez rednio 19
miesiêcy dawki wy¿sze tj. 750-1500 µg u 50 dzieci i u 6
odnotowano obni¿enie percentyla wysokoci cia³a, przy
czym 4 sporód nich by³o w wieku 10-15 lat. U tych chorych opónienie tempa wzrastania mog³o byæ wynikiem
opónienia dojrzewania typowego dla chorych na astmê.
Brak supresyjnego dzia³ania wysokich dawek BDP tj.
1600 µg opisali Ninan i Russell podkrelaj¹c, ¿e najwa¿niejsze znacznie ma dobra kontrola objawów choroby [27].
Pierwsze badanie na temat braku zahamowania wzrastania po budezonidzie opublikowali Kerrebijn i wsp.
w 1976 roku [34]. Wród badañ oceniaj¹cych wp³yw
BUD trzy badania by³y kontrolowane placebo. W badaniu Merkusa i wsp. chorzy [65] zostali zakwalifikowani
do leczenia BUD w dawce 200 µg trzy razy na dobê lub
do podawania placebo przez 22 miesi¹ce. Autorzy
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odnotowali zwolnienie tempa wzrostu ch³opców w porównaniu z grup¹ kontroln¹ dzieci zdrowych. Przy czym wykazano, ¿e zwolnienie tempa wzrostu by³o wiêksze w grupie astmatyków nie otrzymuj¹cych steroidów wziewnych
(-0,70 cm/rok) ni¿ w grupie leczonych BUD (-0,44 cm/rok).
Ró¿nica nie by³a istotna statystycznie. Autorzy podkrelaj¹,
¿e opónienie wzrastania dotyczy wszystkich astmatyków,
a dawka BUD 600 µg/doba nie ma istotnego wp³ywu. W badaniu Agertofta i Pedersena wielkoæ dawki BUD zmienia³a siê w zale¿noci od nasilenia objawów w zakresie
dawek 430 do 710 µg, a czas trwania leczenia wynosi³ od
3 do 6 lat. Autorzy duñscy [25] równie¿ nie stwierdzili
istotnego wp³ywu BUD na tempo wzrastania i przyrost
masy cia³a. W okresie obserwacji przyrost wysokoci
wynosi³ 5,48 cm/rok w grupie BUD i 5,62 cm/rok w grupie placebo. W grupie wymagaj¹cej dawek wysokich
powy¿ej 400 µg dziennie przyrosty wysokoci i parametrów wentylacyjnych by³y ni¿sze. Zwolnienie tempa wzrastania w czasie leczenia BUD ujawniono tak¿e w kilkuletnim badaniu nad skutecznoci¹ wczesnego leczenia steroidami wziewnymi w astmie lekkiej [66]. Najwiêksze
opónienie wyst¹pi³o w pierwszym roku leczenia (0,58
cm), a sumarycznie w ci¹gu trzech lat ró¿nica w porównaniu z grup¹ kontroln¹ wynosi³a 1,34 cm.
Tylko w 1 badaniu oceniono wp³yw BUD podawanego w nebulizacji na tempo wzrostu u chorych na astmê
lekk¹. Badanie trwa³o 1 rok, a dawka leku by³a wysoka
i wynosi³a od 0,5 do 2 mg. Ró¿nica przyrostu wysokoci
w stosunku do grupy chorych nie leczonych steroidami
wynosi³a 0,8 mm [67].
Wp³yw flutikazonu (FP) na wzrost by³ oceniany w kilku badaniach. Price i wsp. [68] w grupie 122 dzieci z astm¹ ³agodn¹ porównali dzia³anie FP podawanego przez
dyskhaler w dawce 50 µg dwa razy dziennie z dzia³aniem
kromoglikanu sodu stosowanego przez spinhaler w dawce 20 mg cztery razy dziennie. Wiêcej dzieci zakwalifikowano do grupy leczonej kromoglikanem, licz¹c siê z wy¿szym odsetkiem wykluczenia z badania. Badanie trwa³o
12 miesiêcy i w tym czasie redni przyrost wysokoci
w badanych grupach wynosi³ odpowiednio 6,0±1,0 cm na
rok i 6,5±1,0 cm na rok. Ró¿nica nie by³a istotna. W innym badaniu [69], równie¿ rocznym, prospektywnym, randomizowanym, kontrolowanym placebo chorzy otrzymywali losowo jedn¹ z dwóch dawek FP (100 lub 200 µg na
dobê w dwóch dawkach podzielonych przez dyskhaler)
lub placebo. Wyniki analizowanych parametrów w badanych grupach nie ró¿ni³y siê istotnie. Przyrost wysokoci wynosi³ w grupie otrzymuj¹cej placebo 6,15±0,17cm,
u dzieci leczonych glikokortykosteroidem w mniejszej dawce 5,94±0,16cm, wiêkszej 5,73±0,13cm. Dla wyt³umaczenia przyczyny pewnej tendencji do zwolnienia tempa wzrastania u dzieci otrzymuj¹cych wiêksz¹ dawkê FP autorzy
rozwa¿aj¹ dwie koncepcje. Z jednej strony uwa¿aj¹, ¿e
nie mo¿na wykluczyæ niewielkiego wp³ywu leku na wzrost,
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z drugiej, ¿e przyrost wysokoci w grupie kontrolnej by³
zawy¿ony. Z tej bowiem grupy wykluczono a¿ 23% chorych z uwagi na koniecznoæ zast¹pienia placebo odpowiednim leczeniem. By³y to prawdopodobnie dzieci najciê¿ej choruj¹ce. Dzieci z takim nasileniem objawów nie
by³y wykluczone z grup leczonych FP (odsetek wykluczeñ wynosi³ tylko 2 i 4%).
Równie¿ MacKenzie i Wales [70] ocenili wp³yw leczenia FP na wzrost. Lek stosowano w dawce 100-200 µg
dziennie w zale¿noci od zapotrzebowania. Obliczono
wskanik odchylenia standardowego przyrostu wysokoci
na przestrzeni 1,2 roku. Uzyskane wyniki nie ró¿ni³y siê
od grupy kontrolnej a wyliczony wskanik odchylenia standardowego przyrostu wysokoci wynosi³ rednio 0 z zakresem (-2,3 do 2,8). U 30 dzieci, u których dostêpne by³y
dane na temat tempa wzrastania przed leczeniem, tempo
wzrastania po leczeniu wyra¿one wspomnianym wskanikiem nie zmieni³o siê. Konig i wsp. [71] przeprowadzili
roczne badanie w grupie 352 dzieci z astm¹ lekk¹ i umiarkowan¹. Podstaw¹ oceny by³y pomiary wysokoci dokonane przy pomocy stadiometru. Flutikazon podawano
w dawce 100 i 200 µg dziennie. Tempo wzrastania by³o
we wszystkich grupach podobne. Obserwacje Whitaker
i wsp. [72] sugeruj¹, ¿e FP jest najbezpieczniejszym
wziewnym steroidem. Podany u 20 sporód 66 dzieci wykazuj¹cych w okresie przedpokwitaniowym zwolnienie
tempa wzrastania podczas leczenia BUD lub BDP nie
tylko nie hamowa³ wzrastania, ale odnotowano przyspieszenie. Wskanik SD przyrostu wysokoci zmieni³ siê z (1,7 na +1,6). Równie¿ Kannisto i wsp. [73] porównuj¹c
tempo wzrastania podczas leczenia BUD i FP podkrelaj¹ przewagê tego ostatniego. Jednak uwzglêdniaj¹c
wczeniejsze uwagi na temat zale¿noci depozycji leku
od rodzaju inhalatora istniej¹ w¹tpliwoci, czy ustalone
przez autorów dawki by³y równowa¿ne. Ten sam komentarz dotyczy wczeniejszej publikacji Fergusona i wsp. [74]
opartej na ocenie wp³ywu terapii prowadzonej przez 20
tygodni u dzieci z astm¹ umiarkowan¹ i ciê¿k¹ w wieku 4
do 12 lat. Zastosowano takie same typy inhalatorów jak
w badaniu Kannnisto i wsp. FP podawano w dawce 400 µg
na dobê, BUD w dawce dwukrotnie wy¿szej tj. 800 µg.
redni przyrost wysokoci by³ o 6,2 mm mniejszy w grupie leczonej budezonidem. Bezwzglêdnie krytycznie nale¿y odnieæ siê do spostrze¿eñ Todda i wsp. [75], którzy
opisali supresjê wzrostu po podaniu FP. Publikacja jest
czêsto cytowana jako ostrze¿enie przed nadmiern¹ wiar¹
w bezpieczeñstwo ihGKS, a zw³aszcza FP. Trzeba jednak wzi¹æ pod uwagê, ¿e autorzy opisali kazuistyczne przypadki (w liczbie 6) dzieci z bardzo ciê¿k¹ astm¹, u których w³¹czono FP w dawce od 1000 µg do 2250 µg na
dobê. Te dawki w mikrogramach odpowiada³y poprzednio stosowanym dawkom BUD lub BDP, czyli pod wzglêdem si³y dzia³ania by³y to dawki 2-krotnie wy¿sze. Systemowe dzia³anie tak wysokich dawek nie jest zaskoczeniem.
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Brak randomizowanych kontrolowanych badañ oceniaj¹cych wp³yw triamcinolonu i flunisolidu.
Wobec stosunkowo du¿ej liczby publikacji i istniej¹cych ró¿nic w wynikach, kilku autorów podjê³o siê przeprowadzenia meta-analizy dotychczasowych doniesieñ:
trzech meta-analiz i jednego zbiorczego omówienia dostêpnego pimiennictwa. Pierwsza meta-analiza przeprowadzona przez Allena [76] wykaza³a, ¿e BDP w dawce
400-600 µg na dobê nie wydaje siê mieæ supresyjnego
wp³ywu na wzrost, natomiast w dawce 800 µg i wy¿szej
jego dzia³anie hamuj¹ce wzrost wystêpuje czêciej i jest
bardziej wyra¿one.
Nastêpne badania, bêd¹ce przedmiotem zbiorczej oceny Sorknessa, dostarczy³y innych danych. By³y to omówione powy¿ej badania Verberne i wsp. [62], Doulla i wsp.
[56], Simons i wsp. [63] i Tilkemana i wsp. [54]. We
wszystkich badaniach stwierdzono zahamowanie wzrostu w granicach od 1,08 cm do 1,7 cm na rok. Rozbie¿noci miêdzy wynikami analizowanych przez Allena i Sorknessa prac mog¹ wynikaæ w³anie z faktu, ¿e analizowano dzieci w szerokim przedziale wieku, a wiêc znajduj¹ce
siê w okresach wzrostu o ró¿nej dynamice.
Meta-analiza dokonana przez Shareka i Bergmana
opiera siê na 4 badaniach z BDP i 1 z FP [77]. Wszystkie
by³y omówione przez Sorknessa, w tym z badañ dotycz¹cych FP analizowano publikacjê Allena. Autorzy wnioskuj¹, ¿e FP w dawce 200 µg i BDP w dawce 300-400 µg
dziennie u dzieci z astm¹ ³agodn¹ i umiarkowan¹ powoduj¹ znamienne zwolnienie tempa wzrastania, chocia¿
w oryginalnej publikacji na temat flutikazonu ró¿nica przyrostu wysokoci wynosz¹c¹ 4,3 mm w skali roku pomiêdzy grupami: otrzymuj¹ca flutikazon i kontroln¹ nie by³a
istotna. Ostatnia meta-analiza bazy Cochrane tych samych
autorów [78] uwzglêdni³a tylko trzy z czterech badañ analizowanych przez Sorknessa (bez badania Tinkelmana).
Wyliczono, ¿e rednie zahamowanie wzrostu po leczeniu
beklometazonem wynosi 1,54 cm, co odpowiada redukcji
o oko³o 25%.
Podsumowuj¹c  we wszystkich badaniach oceniono
ponad 3 500 dzieci leczonych przez okres 1-13 lat [79].
Uzyskane wyniki nie uzasadniaj¹ obaw o zahamowanie
wzrostu u dzieci leczonych steroidami wziewnymi w dawkach zalecanych.
Najmniej liczne s¹ jak dot¹d obserwacje u dzieci najm³odszych w pierwszych miesi¹cach i latach ¿ycia. W niekontrolowanych badaniach, opartych na nielicznych grupach chorych, u których stosowano BUD w dawce 200 µg
na dobê [80] przez rok, 200-1000 µg/m2 przez rok [81,82]
lub 200-300 µg przez okres 2 do 5 lat [55] nie ujawniono
dzia³añ niepo¿¹danych. Volovitz i wsp. [57] nie odnotowali ani zahamowania wzrostu ani opónienia dojrzewania kostnego. Wp³yw leczenia FP na wzrost dzieci w wieku od 12 do 47 miesi¹ca ¿ycia porównano z efektem terapii kromoglikanem dwusodowym. Leczenie trwa³o 52 ty-

godnie, a przyrosty wysokoci nie ró¿ni³y siê i wynosi³y
odpowiednio 84,0 mm i 86,4 mm [83].
Badania krótkoterminowe knemometryczne
Bardzo precyzyjne pomiary przyrostu d³ugoci koñczyny dolnej w badaniach knemometrycznych pozwoli³y
oceniæ krótkoterminowy wp³yw ró¿nych steroidów wziewnych i ró¿nych ich dawek na wzrost. W licznych doniesieniach prezentowane s¹ wyniki tych badañ, jednak nie
maj¹ one znaczenia dla przewidywania ostatecznego wzrostu i tym samym praktyki. Wiele z tych badañ przeprowadzono u chorych z astm¹ lekk¹, u których biodostêpnoæ
leków podanych wziewnie jest wiêksza.
W kolejnych badaniach porównywano tempo wzrastania po leczeniu ró¿nymi dawkami BDP z grup¹ kontroln¹ nie otrzymuj¹c¹ steroidów wziewnych i z grup¹
chorych leczonych FP. Wykazano, ¿e przy stosowaniu
dawki ni¿szej tj. 200 µg tempo wzrostu jest zbli¿one do
dolnej granicy stwierdzonej u zdrowej kontroli, natomiast
przy dawce wy¿szej tj. 400 µg redukcja wynosi 0,18 mm
na dzieñ [84]. Dzia³anie supresyjne dawki 400 µg potwierdzili w kilkumiesiêcznej obserwacji Doull i wsp. [56]. Tygodniowe przyrosty wysokoci wynosi³y 0,79 mm w grupie otrzymuj¹cej BDP i 1,14 mm w grupie bez GKS
(p<0,0001). Zahamowanie przyrostu wysokoci udokumentowano po leczeniu beklometazonem podawanym
w dyskhalerze w dawce 400 µg na dobê i by³o ono wiêksze ni¿ po podaniu 200 µg propionianu flutikazonu (odpowiednio 0,34 i 0,09 mm/tydz.; 85). Trzeba jeszcze zaznaczyæ, ¿e leki stosowano w astmie lekkiej, a wiêc u chorych, u których biodostêpnoæ leków jest najwiêksza
w zwi¹zku z najmniej nasilon¹ reakcj¹ zapaln¹ [86].
Budezonid podawany w dawce 400 µg na dzieñ przez
spejser wysokoobjêtociowy nie modyfikowa³ istotnie tempa wzrostu [87,88]. Natomiast dwukrotnie wy¿sza dawka leku podanego w ten sam sposób lub taka sama dawka leku aplikowanego przy pomocy turbuhalera wywiera³a istotne dzia³anie supresyjne. Obserwacje te jednoznacznie potwierdzaj¹ zale¿noæ efektów systemowych
od dawki zdeponowanej w drogach oddechowych (wiêksze po zastosowaniu turbuhalera [57,87,88]. W badaniu
Wolthersa i Pedersena [89] wyjciowy przyrost wysokoci wynosz¹cy 0,63 mm na tydzieñ uleg³ redukcji po 400
i 800 µg BUD odpowiednio o 0,17 mm i 0,36 mm. Efekt
zahamowania by³ jednak mniejszy ni¿ po podaniu prednizolonu w dawce 2,5 mg [48]. W badaniu Heucka
i wsp.[90] przyrosty wysokoci podczas podawania 800 µg
BUD wynosi³y rednio 0,18 mm na tydzieñ, a w okresie
bez steroidów 0,51 mm na tydzieñ.
Agertoft i Pedersen porównywali dzia³ania systemowe po podaniu dwóch ró¿nych leków tj. flutikazonu i budezonidu w dwóch dawkach za pomoc¹ dwóch ró¿nych urz¹dzeñ [57]. Budezonid podawano przy pomocy turbuhalera,
flutikazon z dyskhalera. Dawka 200 µg na dobê tak BUD,
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jak i FP, nie mia³a ¿adnego wp³ywu na przyrosty d³ugoci
w porównaniu z placebo (odpowiednio 0,26; 0,38 i 0,35 mm
na tydzieñ). Po podaniu 400 µg dziennie stwierdzono zahamowanie istotne dla BUD w porównaniu z placebo (odpowiednio 0,30 mm i 0,52 mm na tydzieñ). Ró¿nice miêdzy
FP i placebo (0,37 mm i 0,52 mm na tydzieñ) oraz BUD i
FP (0,30 mm i 0,37 mm na tydzieñ) nie by³y istotne [57].
Podobne wyniki dotycz¹ce wp³ywu FP na krótkoterminowe przyrosty wysokoci poczynili Visser i wsp. [91]
w czasie 6 tygodniowej obserwacji dzieci leczonych dawk¹
200 µg na dobê.
Podobnie jak w przypadku badañ o porednim czasie
trwania, niewiele jest doniesieñ na temat wp³ywu ihGKS
na krótkoterminowe przyrosty wysokoci u dzieci
najm³odszych. Bisgaard oceni³ dzieci w wieku 13-36 mies.
[92]. Dawka 200 µg BUD z inhalatora cinieniowego
przez spejser nie mia³a ¿adnego wp³ywu, ale dawka 800
µg  prowadzi³a do redukcji przyrostu wysokoci. Opublikowane ostatnio wyniki badania Anhoja i wsp. [93] wykaza³y, ¿e efekt FP i BUD w dawce 400 µg dziennie na
tempo wzrastania jest porównywalny, a w porównaniu
z grup¹ otrzymuj¹c¹ placebo wykazano zahamowanie
tempa wzrastania o rednio 40 µm/dobê dla budezonidu
i 50 µm/dobê dla flutikazonu.
U niektórych chorych wystêpuje osobnicza zwiêkszona wra¿liwoæ na supresyjne dzia³anie ihGKS [94,95].
Podsumowanie
Wp³yw glikokortykosteroidów na proces wzrastania:
- zale¿y od dawki leków w ocenie krótkoterminowej
i poredniej;
- zale¿y do wieku dziecka, jest najwiêkszy w grupie dzieci w wieku od 4 do 10 lat;
- jest widoczny g³ównie na pocz¹tku leczenia (pierwsze
3-12 miesiêcy);
- wystêpuje przede wszystkim wtedy, gdy dawka leku
jest niedostosowana do stopnia ciê¿koci choroby.
Krótkoterminowe obserwacje nie pozwalaj¹ na prognozowanie ostatecznego wzrostu. Wiêkszoæ dzieci chorych
na astmê, u których leczenie pozwala na uzyskanie kon-
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troli objawów osi¹ga prawid³owe parametry wzrostu, ale
niekiedy w póniejszym czasie.
Uwagi koñcowe
Ocena dzia³añ niepo¿¹danych po leczeniu steroidami
wziewnymi pokazuje, ¿e ryzyko ich wyst¹pienia zale¿y
przede wszystkim od dawki leku. Jednak, podobnie jak
w przypadku skutecznoci dzia³ania, o ostatecznym efekcie decyduje tak¿e osobnicza, indywidualna wra¿liwoæ.
Powodem zró¿nicowania odpowiedzi na leczenie, tak
w sensie uzyskania efektu korzystnego, jak i ryzyka powik³añ, mo¿e byæ polimorfizm receptora oraz zró¿nicowana aktywnoæ enzymów uczestnicz¹cych w metabolizmie leku na poziomie tkankowym. Niezale¿nie od istniej¹cego ryzyka dotarcia leku do kr¹¿enia systemowego,
podawanie steroidów drog¹ wziewn¹ jest najbardziej optymaln¹ metod¹ leczenia, u wielu chorych zapobiegaj¹c¹
wyst¹pieniu znacznie bardziej istotnych i niebezpiecznych
powik³añ, wynikaj¹cych z postêpu choroby lub koniecznoci zastosowania innych obarczonych wy¿szym ryzykiem powik³añ leków. Szereg badañ wskazuje na to, ¿e
ewentualne efekty niepo¿¹dane maj¹ charakter przemijaj¹cy, wystêpuj¹ na pocz¹tku leczenia, a nastêpnie zanikaj¹. Ostateczna ocena tych efektów powinna byæ oparta na d³ugofalowym, szczegó³owym monitorowaniu chorych o okrelonym stopniu ciê¿koci, leczonych okrelonymi lekami. Wiele badañ opiera siê na ocenie biodostêpnoci leku u chorych z astm¹ lekk¹ lub nawet u zdrowych
ochotników. Te dane nie koreluj¹ z wynikami leczenia chorych na astmê umiarkowan¹ i ciê¿k¹. Porównywanie aktywnoci i bezpieczeñstwa stosowania ró¿nych steroidów
wziewnych oraz ich porównywanie ze steroidami systemowymi jest trudne z tego wzglêdu, ¿e efekty ich biologicznego dzia³ania na poziomie ró¿nych tkanek s¹ ró¿ne.
Rozwa¿ania na temat objawów niepo¿¹danych ihGKS
nie powinny prowadziæ do ograniczenia ich stosowania,
chocia¿ nale¿y podejmowaæ wysi³ki, aby stosowaæ najni¿sz¹ dawkê kontroluj¹c¹ objawy. Szczególnej oceny
wymagaj¹ dzieci, które otrzymuj¹ równoczenie preparaty
steroidowe do nosa i/lub zewnêtrznie na zmiany skórne.
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