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Astma is een chronische inHammatoire
aandoening van de luchtwegen waarbij in
nationale en internationale standaarden een

behandeling met inhalatiecorticosteroïden als eerstelijns-
therapie wordt aanbevolen [1-4]. Bij de toepassing van
deze geneesmiddelen moet de mogelijke werkzaamheid
worden afgewogen tegen de mogelijke bijwerkingen.
Als gevolg van absorptie uit keelholte, longen en maag
kunnen systemische efecten optreden. Deze omvatten
remming van de hypothalamus-hypofyse-bijnieras,
botverlies, verminderde groei, cataract, dun worden 
van de huid, metabole veranderingen en gedrags-
afwijkingen. Over deze bijwerkingen zijn enkele
overzichtsartikelen verschenen [5-8].

Effecten op het botmetabolisme
Op verschillende manieren kunnen inhalatie-

corticosteroïden de botmassa doen afnemen. Directe
mechanismen omvatten toegenomen botresorptie als
gevolg van secundaire hyperparathyreoïdie,
verminderde opname van calcium uit het maagdarm-
kanaal en verhoogde uitscheiding van calcium via de
urine. Remming van de hypofyse-hypothalamus-
bijnieras en van de productie van geslachtshormonen
kan op indirecte wijze leiden tot een afname van de
botmassa (Gguur 1) [4]. Tabel 1 geeft een aantal
biochemische markers waarmee de botvorming en de
botaJraak kunnen worden beoordeeld.

Inzicht in het uiteindelijke efect van inhalatie-
corticosteroïden op het botmetabolisme wordt meestal
alleen verkregen als verschillende markers naast elkaar
worden gemeten. Hierbij moet rekening worden
gehouden met de invloed van leeftijd, dieet en
lichamelijke activiteit en met de gevoeligheid van de
afzonderlijke tests. Zo kunnen pyridinoline-cross-links
bij kinderen verschillen van die bij volwassenen en
hangen hydroxyprolinespiegels af van het dieet.
Lichamelijke activiteit kan de mate van botopbouw en
botaJraak sterk beïnvloeden [4, 5]. Ook astma zelf kan
enkele parameters, zoals het osteocalcineniveau,
beïnvloeden. Bij bepaling van de invloed van inhalatie-
corticosteroïden op de botontwikkeling is het van
belang bij de keuze van de juiste controlegroep hiermee
rekening te houden [9].

Pedersen en O’Byrne [5] en Efthimiou en Barnes [4]
hebben een groot aantal onderzoeken naar de invloed
van inhalatiecorticosteroïden op het botmetabolisme bij
zowel volwassenen als kinderen samengevat. De
belangrijkste uitkomsten worden hieronder samengevat.
Ook de resultaten van recente onderzoeken worden
besproken.

onderzoek bij volwassenen
Bij volwassenen zijn de resultaten van onderzoeken

naar de efecten van inhalatiecorticosteroïden op de
niveaus van markers voor botopbouw en botaJraak niet
eenduidig. Bij gezonde vrijwilligers leidde het gebruik
van beclomethasondipropionaat en budesonide in
dagdoseringen boven 1000 µg tot een verlaging van 
de plasmaspiegels van osteocalcine maar deed
beclomethasondipropionaat de niveaus van markers
voor botaJraak stijgen [4]. Bij astmapatiënten bleek het
aantal (desoxy)pyridinoline-cross-links, een vooral 
voor collageenopname selectieve marker, door
beclomethasondipropionaat in hoge dosering niet te
worden verlaagd [4].

Bij patiënten met matig tot ernstig astma verlaagde
beclomethasondipropionaat (1500 µg/dag) de spiegels
van osteocalcine en andere markers voor botopbouw,
terwijl Huticasonpropionaat (750 µg/dag) hierop geen
efect had [4]. In een ander onderzoek hadden

4 januari 2002 • Jaargang 137 Nr. 1 • Pharmaceutisch Weekblad   [21]

Inhalatiecorticosteroïden, groei en botontwikkeling

Werkzaam, ten koste waarvan?

De werkzaamheid van inhalatiecorticosteroïden is op ondubbelzinnige

wijze aangetoond. Het gebruik ervan is echter niet geheel zonder risico’s.

In dit artikel wordt de in de wetenschappelijke literatuur beschikbare

informatie over het effect van inhalatiecorticosteroïden op groei en

botontwikkeling bij kinderen en volwassenen belicht.

J.G. Hugtenburg

Kernpunten
● De resultaten van onderzoeken naar de invloed van

inhalatiecorticosteroïden op het botmetabolisme zijn

tegenstrijdig.

● Inhalatiecorticosteroïden hebben geen invloed op de

botdichtheid van kinderen en volwassenen met astma.

● Behandeling van kinderen met astma met inhalatie-

corticosteroïden leidt gedurende het eerste jaar tot een

afname van de groeisnelheid met 0,5 tot 1,8 cm per jaar.

● Langdurige behandeling met inhalatiecorticosteroïden van

kinderen met astma heeft geen invloed op de lengte die zij

bereiken op volwassen leeftijd.
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Huticasonpropionaat (1000 en 2000 µg/dag) en
budesonide (1600 µg/dag) geen efect op de markers
van botopbouw of botaJraak [4]. Ook uit een door
Medici en medewerkers uitgevoerde gerandomiseerde
studie bleken beclomethasondipropionaat (800 en
1500 µg/dag) en Huticasonpropionaat (400 en
750 µg/dag) gedurende 12 maanden geen invloed te
hebben op markers voor botopbouw en botaJraak [10].

onderzoek bij kinderen
Bij kinderen met matig tot ernstig astma hadden

budesonide (200-800 µg/dag) en beclomethason-

dipropionaat (300-800 µg/dag) per inhalatie geen
invloed op de plasmaspiegels van alkalische fosfatase en
osteocalcine en op de hydroxyprolinespiegels in de
urine [4, 9, 11]. In een ander onderzoek zorgde
budesonide (400-800 µg/dag) echter voor een afname
van de spiegels van osteocalcine en procollageen type 1
carboxy-terminaal propeptide [4]. In een later
onderzoek waarbij dezelfde dosering budesonide werd
bestudeerd, werd niet alleen een afname van
osteocalcine en andere markers voor botopbouw
waargenomen, maar ook een afname van markers voor
botaJraak. In een ander onderzoek bij kinderen met
astma bleken budesonide (400 µg/dag) en Huticason-
propionaat (400 µg/dag) alleen marginale efecten op
markers van botopbouw en botaJraak te hebben [4].

Effecten op de botdichtheid
Orale corticosteroïden kunnen osteoporose en

daarmee een toename van de kans op fracturen met zich
brengen. Er zijn tot op heden geen aanwijzingen dat
door het gebruik van inhalatiecorticosteroïden de kans
op botbreuken is toegenomen [4, 12]. Van Staa en
medewerkers hebben een retrospectief onderzoek naar
de efecten van inhalatiecorticosteroïden op het risico
van botbreuken verricht met behulp van de in een groot
bestand bewaarde behandelgegevens van 170.818 met
inhalatiecorticosteroïden behandelde patiënten, 108.786
met luchtwegverwijdende middelen behandelde

patiënten en 170.818 controles [12]. Er werden geen
verschillen gevonden tussen met inhalatie-
corticosteroïden en met luchtwegverwijdende middelen
behandelde groepen. Het risico van het optreden van
botbreuken bij met inhalatiecorticosteroïden
behandelde patiënten was in deze groepen echter groter
dan in de controlegroep. Geconcludeerd werd dat het
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Abstract
Effective, at the cost of what? Inhalation corticosteroids, growth

and bone density. 
Although inhalation corticosteroids belong to the Grst-line
treatment of asthma, their use is not entirely without risks. The
beneGcial efects should be weighted against possible side efects.
The present article summarizes literature data on efects of
inhalation corticosteroids on growth and bone development. The
results of studies on the inHuence of inhalation corticosteroids on
bone metabolism are conHicting. In some studies a slight
decrease of bone formation or a slight increase of bone
resorption is observed, while in other studies bone metabolism
was not inHuenced. However, a possibly reduced bone
metabolism seems not to result in a reduced bone density in
children and adults. Treatment with inhalation corticosteroids of
children with asthma reduces growth velocity with 0,5 to 1,8 cm
during the Grst year. Long term treatment, however, does not
inHuence their adult height.

Correspondentie kan worden gericht aan mevr. dr. J.G. Hugtenburg,
Disciplinegroep Farmaco-epidemiologie & Farmacotherapie,
Faculteit Farmacie, Postbus 80.082, 3508 TB Utrecht.

Tabel 1
biochemische markers voor botvorming en botafbraak

Botvorming Botafbraak

Bloed Bloed

● alkalisch fosfatase ● zuur fosfatase

● osteocalcine ● type 1 carboxy-terminaal telopeptide

● procollageen type 1 carboxy-terminaal propeptide (P1CP)

● procollageen type 1 amino-terminaal propeptide (P1NP)

Urine

● calcium

● hydroxyproline

● pyridinoline en desoxypyridinoline

Er zijn tot op heden geen aanwijzingen dat 
door het gebruik van inhalatiecorticosteroïden 

de kans op botbreuken is toegenomen
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verhoogde risico eerder aan de aandoening dan 
aan het gebruik van inhalatiecorticosteroïden te wijten
was.

Wel hebben enkele retrospectieve onderzoeken een
afname van de botdichtheid laten zien [4, 8]. Uit drie
onderzoeken bij volwassenen waarin respectievelijk 24,
69 en 19 patiënten waren opgenomen, bleek dat
langdurig gebruik van inhalatiecorticosteroïden geen
invloed had op de botdichtheid [4]. In een onlangs
gepubliceerde multicentrische studie werden
389 patiënten met matig astma opgenomen [13]. De
patiënten werden behandeld met beclomethason-
dipropionaat of budesonide of kregen geen inhalatie-
corticosteroïden gedurende 2 jaar. 239 patiënten
maakten het onderzoek af. Na 2 jaar behandeling was de
botdichtheid in de drie groepen vergelijkbaar.

Ook uit studies met kinderen kwam naar voren dat
beclomethasondipropionaat (100-800 µg/dag) bij
gebruik per inhalatie gedurende 6 maanden tot een 1 jaar
geen invloed heeft op de botdichtheid [4, 9].

In een retrospectief onderzoek bij 76 kinderen met
astma is de invloed op de botdichtheid vergeleken van
geen inhalatiecorticosteroïden, 400-800 µg en hogere
doseringen. De botdichtheden na 400-800 µg en geen
gebruik bleken vergelijkbaar. Bij hogere doseringen van
inhalatiecorticosteroïden werd een lagere botdichtheid
waargenomen [14]. Ook Allen en medewerkers [15]
vonden een lagere botdichtheid bij kinderen die met
hoge doseringen inhalatiecorticosteroïden waren
behandeld.

Uit een retrospectief vergelijkend onderzoek bij
56 vrouwen die langdurig inhalatiecorticosteroïden
hadden gebruikt, bleken vrouwen die hogere doseringen
hadden gebruikt, een signiGcant lagere botdichtheid te

hebben dan vrouwen die lagere doseringen
gebruikten [16].

Effecten op de groei
Bezorgdheid over de mogelijke efecten van

inhalatiecorticosteroïden op de groei van kinderen en de
hiermee gepaard gaande vertraging van de puberteit
[4, 5] heeft geleid tot veel onderzoek naar zulke efecten.
In diverse recent verschenen overzichtsartikelen zijn de
resultaten van deze studies samengevat [4, 8, 17-19].
Verschillende kleinschalige onderzoeken en in ‘case
reports’ beschreven meldingen gaven aan dat als gevolg
van gebruik van inhalatiecorticosteroïden groei-
remming optrad [4, 8]. In grote gerandomiseerde
onderzoeken is hiervoor echter geen bevestiging

gevonden. Factoren als individuele verschillen in de
gevoeligheid voor corticosteroïden, ernst van de
aandoening, puberale status en gelijktijdig gebruik van
orale corticosteroïden alsmede methodologische
aspecten liggen aan deze tegengestelde bevindingen ten
grondslag. Daarnaast kan astma ook zelf, evenals andere
chronische aandoeningen, remming van de groei en
vertraging van de puberteit bewerkstelligen [4].

retrospectief onderzoek
Littlewood e.a. rapporteerden als eersten dat

inhalatiecorticosteroïden de groei van kinderen met
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Uit deze analyse kwam naar voren dat 
het gebruik van inhalatiecorticosteroïden 

de groei niet significant beïnvloedde

Figuur 1

Mogelijke effecten

van corticosteroïden

op het botmeta-

bolisme en de

botmassa

corticosteroïden

osteoporose

opname calcium uit
maagdarmkanaal

botopbouw botafbraak

renale 
calciumreabsorptie

plasmaspiegel 
calcium

productie 
geslachtshormonen

hermodelleringbotmassa

parathyroïde-
hormoon



[      ]

a
s

t
m

a astma konden vertragen [19]. In hun onderzoek
veroorzaakte beclomethasondipropionaat een
signiGcante afname van de groei bij ongeveer eenderde
van de onderzochte kinderen. Omdat daarna inhalatie-
corticosteroïden vooral bij matig tot ernstig astma zijn
ingezet, kan de ernst van de aandoening hebben 
bijgedragen aan de waargenomen groeiremming. 
De resultaten van later verrichte onderzoeken zijn
samengevat in een in 1994 gepubliceerde meta-analyse
[20]. Uit deze analyse kwam naar voren dat het gebruik
van inhalatiecorticosteroïden de groei niet signiGcant
beïnvloedde.

prospectief onderzoek

Kortdurende onderzoeken (weken)
In enkele gerandomiseerde studies is de invloed van

kortstondig gebruikt beclomethasondipropionaat,
budesonide en Huticasonpropionaat per inhalatie op de
groei onderzocht onder gebruikmaking van
knemometrie. Met deze methode wordt de lengte van
het onderbeen met een nauwkeurigheid van 0,1 mm
gemeten. Hoewel de groei op korte termijn geen
voorspellende waarde heeft voor de groei op lange
termijn, wordt knemometrie toch beschouwd als de
waardevolste methode voor de monitoring van
kortdurende efecten van inhalatiecorticosteroïden op
de groei [8]. Inhalatiecorticosteroïden bleken op een
dosisaKankelijke wijze afname van de groei te
veroorzaken. Het efect was het sterkst bij
beclomethasondipropionaat [4]. Uit een recente
4 weken durende studie bleek dat het gebruik van
eenmaal daags 800 µg budesonide tot een minder sterke
afname van de groei van het onderbeen leidde dan een
dosering van tweemaal daags 400 µg [8].

Middellange onderzoeken (maanden)
Brand heeft de resultaten samengevat van elf

onderzoeken bij kinderen waarin de efecten van
beclomethasondipropionaat (400 µg/dag), budesonide
(400-800 µg/dag) en Huticasonpropionaat
(100-200 µg/dag) op de lengtegroei werden vergeleken
met andere onderhoudsbehandelingen, zoals
β2-sympathicomimetica en cromonen [8]. Zowel
beclomethasondipropionaat als budesonide
veroorzaakte een geringe, maar statistisch signiGcante
remming van de groei. Voor beclomethasondipropionaat
bedroeg de groeiremming 1,0-1,44 cm per jaar. Voor
budesonide bedroeg deze 0,1-1,0 cm per jaar.
Fluticasonpropionaat in doses van 100 µg en 200 µg
veroorzaakte een groeiremming van 0,21 (niet
signiGcant) respectievelijk 0,42 cm per jaar.
Vergelijkbare efecten van Huticasonpropionaat zijn
gerapporteerd in een eerder gepubliceerde meta-
analyse [21].

Langetermijnonderzoeken
Recentelijk is uit retrospectief onderzoek naar

voren gekomen dat kinderen met astma die gedurende
ongeveer 12 jaar beclomethasondipropionaat

(300-800 µg/dag) gebruikten en kinderen met astma
die evenzolang geen inhalatiecorticosteroïden
gebruikten, op volwassen leeftijd dezelfde gemiddelde
lengte hadden bereikt [8].

In een recent onderzoek [22] bleek gebruik van
budesonide per inhalatie (gemiddelde dagdosering
412 µg) gedurende gemiddeld 9,2 jaar de lengte op

volwassen leeftijd van kinderen met astma niet te
hebben beïnvloed. Wel was de groei tijdens de eerste
2 jaar dat de kinderen werden behandeld met ongeveer
1 cm per jaar vertraagd. In dit onderzoek waren
211 kinderen met astma opgenomen. Van hen werden
142 behandeld met budesonide terwijl 18 kinderen nooit
corticosteroïden hadden gebruikt. Daarnaast maakten
51 gezonde verwanten deel uit van de controlegroep. De
resultaten van deze onderzoeken worden bevestigd door
onder de algemene bevolking gehouden onderzoeken
naar de bereikte volwassen lengte bij mensen met licht
astma [4]. Derhalve kan worden aangenomen dat het
langdurige gebruik van inhalatiecorticosteroïden door
kinderen geen invloed heeft op de als volwassene te
bereiken lengte. 

Mogelijke invloed van het toedieningssysteem
Het gebruik van een dosisaërosol in combinatie met

een voorzetkamer leidt meestal tot een afname van de
depositie in mond en keelholte en een grotere
longdepositie dan het gebruik van poederinhalatoren
waarbij een krachtige inhalatie in plaats van een rustige
in- en uitademing noodzakelijk is. Op grond hiervan kan
worden verondersteld dat het soort inhalator alsmede de
inhalatietechniek van invloed kan zijn op de systemische
beschikbaarheid van de inhalatiecorticosteroïde en de
daarmee gepaard gaande systemische bijwerkingen [4].

Besluit
De resultaten van onderzoeken naar de invloed van

inhalatiecorticosteroïden op het botmetabolisme zijn
niet eenduidig. In sommige onderzoeken wordt een
lichte afname van de botopbouw of een lichte toename
van de botaJraak waargenomen terwijl in andere
onderzoeken inhalatiecorticosteroïden geen invloed op
het botmetabolisme hebben. De mogelijke afname van
het botmetabolisme lijkt echter geen invloed te hebben
op de botdichtheid van kinderen en volwassen met
astma en op het risico op botbreuken bij volwassenen.

De behandeling met inhalatiecorticosteroïden van
kinderen met astma leidt gedurende het eerste jaar tot
een afname van de groeisnelheid van 0,5-1,8 cm. Een
langdurige behandeling heeft echter geen invloed op de
lengte die op volwassen leeftijd wordt bereikt.

Op grond van enkele meldingen van sterk
verminderde groei bij kinderen na gebruik van
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Het langdurige gebruik van 
inhalatiecorticosteroïden door kinderen heeft 

geen invloed op de als volwassene te bereiken lengte
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lengtegroei bij met inhalatiecorticosteroïden
behandelde kinderen regelmatig te controleren.

Over de efecten van inhalatiecorticosteroïden in
hoge doseringen op botmetabolisme, botdichtheid en
risico op fracturen zijn geen gegevens bekend.

Samenvattend kan worden gesteld dat de grote
meerderheid van de kinderen met astma veilig met
‘normale’ doseringen inhalatiecorticosteroïden
(budesonide 400 µg/dag of beclomethasondipropionaat
400 µg/dag, of Huticasonpropionaat 200-250 µg/dag)
behandeld kunnen worden ●
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