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INHALATORIE
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Rezumat: Studiul prospectiv de evaluare a creşterii unui lot de 106 copii astmatici cu vârste cuprinse  
între 0-18ani aflaţi în tratament cu corticosteroizi inhalatori diferiţi în doze mici şi medii, cu durate de  
tratament diferite, comparativ cu un grup de control 107 copii fără astm bronşic şi/sau corticoterapie  
arată că deşi nu există diferenţe semnificative statistic între mediile taliei, scorurile greutăţii, în lotul  
studiu există o scădere semnificativă statistic a secreţiei pulsatile a hormonului de creştere (GH), şi o  
creştere semnificativă a valorilor fosfatazelor alcaline serice, comparativ cu lotul martor (p<0,05).
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Abstract: This prospective study, assessing the growth of 106 asthmatic children age group 0-18 years old, in  
treatment with low and medium doses of different types of inhaled corticosteroids with different treatment  
durations, compared with a control group of 107 children without asthma and/or corticosteroids treatment,  
showed  no statistically significant differences between average height, weight scores, in the study group but a 
statistically significant decrease in pulsatile secretion of growth hormone (GH), and a significant increase in  
serum alkaline phosphatase values, compared with control group (p <0.05).

INTRODUCERE
Corticosteroizii  au  rolul  de  a  reduce  în  zile  sau 

săptămâni  inflamaţia  şi  de  a  îmbunătăţi  funcţia  pulmonară  la 
pacienţii  astmatici,  diminuând reactivitatea  bronşică  în  câteva 
luni însă pot inhiba în mod semnificativ fiecare componentă a 
axei hormonale somatotrope: reduc eliberarea pulsatilă a GH–
ului (hormonului  de creştere),  scad exprimarea hormonilor  de 
creştere,  inhibă  bioactivitatea  IGF-1,  activitatea  osteoblastică, 
suprimă  sinteza  de  colagen,  producţia  de  androgeni  adrenali, 
absorbţia intestinală de calciu, şi respectiv promovează resorbţia 
osoasă şi cresc eliminarea urinară a calciului (1,2,3,4,6,7)

La  copiii  astmatici  care  primesc  tratament 
corticoinhalator,  de  mare  interes  sunt  efectele  potenţiale  ale 
corticosteroizilor inhalatori asupra creşterii liniare.(1,2,3,25)

SCOPUL STUDIULUI
Datele  menţionate  în  diferite  studii  randomizate  cu 

grup de control, publicate în diferite baze de date medicale şi  
reviste  de  prestigiu  din  lume  de  aproape  30  ani  şi  până  în 
present,  (25)  arată  afectarea  creşterii  liniare  la  corticosteroizi 
inhalatori în doze mari şi un minim efect asupra creşterii liniare 
atât în cazul folosirii corticoterapiei în doze mici cât şi medii.  
(1,3,6,7,9,10,12,15,19,20,23) S-au remarcat reduceri de 1 cm în 
primul an de tratament la copii, însă cu atingerea taliei finale. (1) 
Conform recomandărilor Expert Panel Report 3(1,25) creşterea 
la copii ar trebui monitorizată prin stadiometru sau knemometrie 
şi pe cât posibil de aceeaşi persoană la fiecare vizită. 

Studiul  a  fost  realizat  pe pacienţi  astmatici  aflaţi  în 
tratament cu corticoterapie inhalatorie în doze diferite (mici şi 
medii)  şi  cu  durate  diferite  de  tratament  până  la  momentul 
recoltării  probelor,  folosind  ca  lot  martor  pacienţi  cu  diferite 
intercurenţe respiratorii fără corticoterapie per os, inhalator sau 
parenteral.  Obiectivul  major  a  fost  evaluarea creşterii  copiilor 
din  ambele  loturi,  prin  măsurarea  parametrilor  antropometrici 

(talie-T, greutate-G, indice de masă corporală-BMI) şi dozarea 
hormonului  de  creştere  GH  (2  determinări),  a  secreţiei 
somatomedinelor  IGF-1  (1determinare)  şi  a  fosfatazelor 
alacaline serice - FAS. 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU
Studiul  a  fost  de  tip  prospectiv,  pe  un  lot  de  213 

pacienţi (lotul studiu -106 astmatici cu vârste cuprinse între 0-18 
ani, 3 grupe de vârstă mari 0-5 ani, 5-13 ani, 13.6-19 ani, raport 
pe  sexe  de  aproximativ  1:1,  aflaţi  la  momentul  recoltării 
probelor  de  sânge  în  tratament  în  doze  mici  si  medii  de 
corticosteroizi inhalatori diferiţi, cu durate diferite de tratament 
până la acel moment (< 3luni, 3-6 luni, 6-12 luni, >12 luni), şi 
respectiv  lotul  martor  -  107  pacienţi  fără  astm,  fără 
corticoterapie, împărţiţi de asemenea în  3 grupe de vârstă mari 
0-5 ani, 5-13 ani, 13.6 ani-19 ani aflaţi într-un raport pe sexe de 
aproximativ 1:1. 

Criteriile de includere în studiu: atât pentru lotul de 
studiu cât şi pentru lotul martor au intrat in studiul menţionat 
copiii care au avut valori  normale pentru T3, T4, TSH, TGO, 
TGP, PT, glicemie, uree, creatinină, ex. de urină, Ca, Mg, taliile 
părinţilor  normale,  stare  de  nutriţie  corespunzătoare,  regim 
alimentar normal. (3,12, 18)

Criteriile de excludere din studiu: valori modificate 
în sensul creşterii sau scăderii parametrilor mentionaţi anterior 
precum,  istoric  de  greutate  scăzută  la  naştere,  talii  mici  în 
familie, boli de metabolism, genetice, inflamatorii cronice, boli 
cronice, anticorpi heterofili pozitivi. (18) 

La ambele loturi, pentru fiecare caz s-au dozat GH (2 
determinări succesive la interval de 120 min., prima determinare 
la ora 09.00 în stare de repaus), IGF-1 (o singură determinare), 
T3, T4, TSH, TGO,TGP, PT, glicemie, uree, creatinină, ex. de 
urină,  Ca,  Mg,  FAS,  s-au recoltat  probe de sânge  în  vederea 
efectuării  hemoleucogramei  s-au măsurat  taliile (T) cu acelaşi 
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stadiometru  şi  respectiv  acelaşi  pediometru  pentru  sugari,  iar 
pentru  greutăţi  (G)  folosind  acelaşi  cântar.  Pentru  dozările 
hormonale  (GH,  IGF-1,  T3,  T4,  TSH)  s-a  folosit  tehnica  de 
dozare imunoenzimatică cu detecţie prin chemiluminiscenţă 

Metodele  statistice folosite  (27,  28)  s-au  bazat  în 
prima  etapă  pe  studiul  distribuţiei  variabilelor  pentru  fiecare 
parametru antropometric  sau biologic  (ex.  distribuţie normală, 
uniformă,  poisson,  exponenţială)  cu  efectuarea  testului 
Kolmogorov-Smirnov pentru un eşantion. Valoarea acestui test 
„  asymp.  Sig  (2-tailed)”  mai  mică  decât  0,05  (p<0,05)  a 
reprezentat faptul că testul este semnificativ 95%, cu respingerea 
ipotezei  nule  (distribuţie  normală)  şi  cu  admiterea  ipotezei 
alternative  (distribuţia  diferită  de  cea  normală).  Pentru 
variabilele cu distribuţie normală s-a aplicat testul T pentru a 
testa dacă mediile a două grupe sunt egale (p<0,05) înseamnă 
test semnificativ statistic (există diferenţă semnificativă statistic 
între  mediile  celor  2  grupe).  Pentru  variabilele  cu  distribuţie 
neuniformă se testează defapt dacă rangurile dintr-un grup sunt 
mai mari sau mai mici decât rangurile din celalalt grup, fără să 
se  testeze  diferenţele  dintre  medii  (testul  este  semnificativ 
statistic  dacă  p<0,05).  S-a  considerat  utilă  evaluarea  GH1, 
respectiv GH2 – valori scăzute sau normale (<1 sau >1), IGF-1 
(scăzut, sau în interval sub mediană), FAS (normal - în interval 
sau  crescut  –  peste  valoarea  maximă)  folosindu-se  testul 
binomial în care ipoteza nulă se referă la faptul că 2 categorii 
(exemplu număr GH1<1 lot studiu comparativ cu număr GH2 
<1 lot martor ) au şanse egale de apărea în seria pentru fiecare 
lot. O valoare p< 0,05 exprimă tendinţa de apărea doar într-un 
anumit lot. 

REZULTATE
1. În cazul lotului cu GH1 sub 1, numărul pacienţilor din lotul 
de studiu nu diferă semnificativ de numărul pacienţilor din lotul 
martor  (p>0,05).  În  cazul  lotului  cu  GH1  peste1,  numărul 
pacienţilor din lotul de studiu deasemenea nu diferă semnificativ 
de numărul pacienţilor din lotul martor (p>0,05).
2. În cazul lotului cu GH2 sub 1, numărul pacienţilor din lotul 

de studiu este semnificativ mai mare decât numărul pacienţilor 
din  lotul  martor  (p<  0,05)  În  cazul  lotului  cu  GH2  peste1,  
numărul pacienţilor din lotul de studiu este semnificativ mai mic 
decât numărul pacienţilor din lotul martor (p< 0,05).
3. În cazul lotului cu IGF-1 scăzut,  numărul  pacienţilor din 
lotul  de  studiu  este  semnificativ  mai  mic  decât  numărul 
pacienţilor din lotul martor (p< 0,05) iar în cazul lotului cu IGF-
1 sub mediană, numărul pacienţilor din lotul de studiu nu diferă 
semnificativ de numărul pacienţilor din lotul martor (p>0,05). 
4. În  cazul  lotului  cu  FAS normal,  numărul  pacienţilor  din 
lotul  de  studiu  este  semnificativ  mai  mic  decât  numărul 
pacienţilor din lotul martor (p<0,05) iar în cazul lotului cu FAS 
crescut, numărul pacienţilor din lotul de studiu este semnificativ 
mai mare decât numărul pacienţilor din lotul martor (p<0,05).
5. Variabila talie a avut o distribuţie normală (p>0.05). Testul 
T pentru eşantioane independente relevă faptul că media taliei în 
cazul lotului martor nu este semnificativ diferită de media taliei 
în cazul lotului de studiu (p>0.05) (vezi tabelul 3).
6. Variabila greutate nu a avut o distribuţie normală. Testul 
Mann-Whithney U pentru eşantioane independente relevă faptul 
că scorurile greutăţii în cazul lotului martor nu sunt semnificativ 
diferite de scorurile greutăţii în cazul lotului de studiu (p>0.05).

DISCUŢII ŞI CONCLUZII
1. Corticosteroizii  în  doze  mici  şi  medii  considerate  având 
efecte  minime  de  mulţi  autori  (1)  au  totuşi  potenţialul  de  a 
reduce  chiar  şi  la  doze  mici  şi  medii,  la  pacienţii  astmatici 
comparativ  cu  cei  din  lotul  martor  secreţia  pulsatilă  a 
hormonului de creştere (2 determinări successive) fără a exista 
însă diferenţe semnificative statistic între media taliilor în lotul 
de studiu, comparativ cu lotul martor si între scorurile greutăţii 
în cazul lotului studiu comparativ cu scorurile greutăţii în cazul 
lotului de studiu.
2. Nu se  poate  afirma  că  secreţia  IGF-1  este  perturbată  în 
contextul  în  care,  numărul  pacienţilor  cu  IGF-1  sub  mediană 
(dar cu valori normale) din lotul studiu, nu diferă semnificativ 
de cel al pacienţilor din lotul martor.

Tabelul nr. 1. Testul binomial GH1, GH2, categorii GH1, GH2: (< 1- scăzut, >1- normal), Asy sig- p reprezintă semnificaţia  
statistică, LS-lot studiu, LM-lot martor)

Parametrii  GH1<1  GH1>1 GH2<1 GH2 >1
LS LM Asy sig-p LS LM Asy sig-p LS LM Asy sig-p LS LM Asy sig-p

Nr .pacienţi / s 68 57 ,371 38 49 ,284 74 27 ,000 31 75 ,000

Tabelul nr. 2. Testul binomial pentru IGF-1, FAS, categorii: IGF-1 scăzut sau în interval sub mediană, FAS – normal sau  
crescut) 

Parametrii  IGF-1 scăzut  IGF-1 în interval sub mediană  FAS normal  FAS crescut 
LS LM  p LS LM   p LS LM   p LS LM  P

Nr .pacienţi/ p 4 14 ,031 35 44 ,368 37 91 ,000 69 19 ,000

Tabelul nr. 3. Testul T – pentru Talii 
  Parametru   Lot  N     Media Deviaţia standard    t Valoare p 
 Talia studiu 106 130,12 21,24 1,430  ,154
 Talia martor 107 125,95 21,33

Tabelul nr. 4. Testul Mann-Whithney U pentru eşantioane independente
Parametru Lot N Rangul mediilor Suma rangurilor Mann-Whitney U Z Valoare  p
Greutatea Studiu 106 106,31 11268,50 5597,500 -,163 , 870Greutatea Martor 107 107,38 11522,50
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În  condiţiile  în  care  se  pot  exclude  alte  cauze  de 
creştere a fosfatazelor alcaline şi în care există valori  normale 
pentru  calciu  si  magneziu,  fosfatazele  alcaline  serice  pot  fi 
considerate markerii utili de monitorizare a vitezei de creştere şi 
a efectelor  corticoterapiei  asupra creşterii  şi  a metabolismului 
osos.(15,16,17,18,21,22,23,24)
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