NORGES ASTMA- OG ALLERGI

FORBUND

•

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET I SVERIGE

2 • 2006

tema:
Astma och allergisk rinit i olika åldrar

Astma og allergisk rhinitt i ulike aldrer

FK og referanser se side 11

i
n
n
h
o
l
d
innehåll
nr. 2 – 2006

8 Folkesykdommen astma;
syk og likevel frisk?
Birger N. Lærum

12 Astma hos barn i olika åldrar
– är det alltid samma sjukdom?
Bill Hesselmar

18 Høysnue;
mer enn tette neser og rennende øyne
Sverre K. Steinsvåg

18

26 Barn med astma och allergisk rinokonjunktivit
Anne Kihlström

34 Astma och rinit – betydelse för behandling
David Aronsson, Leif Bjermer

38 Kjønnshormoner, kroppsmasse og astma
– en finurlig mekanisme
Intervju; Cecilie Svanes og Francisco Real

40 «Vilket yrke har du?»

34

Gunilla Wieslander, Dan Norbäck

23 Bjørkeskogens utbredelse – et pollenproblem
47 Nytt från Sverige
49 Nytt fra Norge

40

allergi i prakXsis 2/2006

3

leder

Astma
– en sjukdom med många ansikten
Göran Wennergren
fackredaktör

Kära läsare! Välkommen till ett nytt nummer av
Allergi i Praxis! Denna gång har vi Astma och
allergisk rinit i olika åldrar som huvudtema.

behandling av riniten påverkar astman gynnsamt.
I artikeln ges också förslag på vårdnivåer vid
astma och allergisk rinit av olika svårighetsgrad.

Birger Lærum, Haukeland universitetssykehus,
Bergen, inleder med en bred och tänkvärd artikel
om folksjukdomen astma. Han betonar att astma är
en sjukdom som har många ansikten. Birger Lærum
är inne på tanken att astma är mer ett syndrom än
en enskild sjukdom och han efterlyser bättre och
mer noggrann karaktärisering av astman. Det gagnar både läkare och patient.

Den starka kopplingen mellan övre och nedre luftvägar understryks också av Leif Bjermer och David
Aronsson. De poängterar att övre och nedre luftvägar bör betraktas som en patofysiologisk enhet,
och de påpekar att det som regel krävs att man behandlar även de övre luftvägarna för att uppnå optimal astmakontroll.

Bill Hesselmar, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg, skriver om astma hos barn
i olika åldrar. Också Bill Hesselmar framhåller att vi
ofta betraktar astma som en enda sjukdom trots
att mycket talar för att «vanliga astmasymtom» kan
orsakas av olika tillstånd. Särskilt tydligt är detta
hos småbarn där vi parallellt har «infektionsastma»
och «äkta astma». Även hos äldre barn finns olika
undergrupper av astma även om sjukdomen där är
mer homogen. Bill Hesselmar menar att behandlingen borde utformas efter vilken typ av astma
barnet har. Det dröjer kanske innan vi kan göra det
fullt ut, men vi kan redan idag komma långt genom
att anpassa behandlingen efter vad som karaktäriserar sjukdomen.
Sverre Steinsvåg, Sørlandets sykehus och Haukeland universitetssykehus i Bergen, skriver i sin artikel om mekanismerna bakom trötthet och funktionsnedsättning vid allergisk rinit. Dålig sömn på
grund av nästäppa spelar stor roll men också nästäppan i sig kan vara mycket besvärande. Vi vet att
tröttheten kan försämra barns prestationer i skolan.
För vuxna ger den allergiska riniten nedsättning av
livskvaliteten. Dock, goda möjligheter finns att
komma tillrätta med problemen med rätt behandling.
I en innehållsrik artikel skriver Anne Kihlström,
Barnens sjukhus i Huddinge, om astma och allergisk
rinit hos barn och ungdomar. Allergisk rinit och
astma föreligger ofta samtidigt vilket som bekant
är viktigt att tänka på vid behandlingen. Effektiv

I en intressant intervju med Cecilie Svanes och
Francisco Gomez Real, också de från Haukeland
universitetssykehus i Bergen, får vi lära oss om de
kvinnliga könshormonernas betydelse för astma
och allergi.
I vuxenåldern blir yrkesastma en realitet. Sambanden mellan astma och yrke utreds av Gunilla
Wieslander och Dan Norbäck, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Artikeln innehåller även medicinhistoriska glimtar. Linnélärjungen Nils Skragge disputerade redan 1765 på en avhandling där flera
klassiska typer av yrkesastma beskrivs. Gunilla
Wieslander och Dan Norbäck berättar också att så
tidigt som på 1870-talet gjorde Elias Heyman miljöstudier i svenska skolor och konstaterade att
städning och ventilation behövde förbättras. För
mig var detta särskilt intressant att läsa eftersom
han var en avlägsen släkting till mig. Elias Heyman
blev Sveriges förste professor i hygien.
Dessutom kan vi läsa om björkskogens ökande utbredning vilket får konsekvenser för pollenspridningen. Om detta skriver Nina Brun.
Nästa nummer ges ut i september. I det har vi
tänkt presentera några av de aktuella kohortstudierna i Skandinavien. Fokus blir på vad vi kan lära
av studierna och vi kommer att be författarna lyfta
fram vad de tycker är den viktigaste kunskapen
deras studier bidragit med.
Göran Wennergren
fackredaktör
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Pasientopplæring –
hvor ble tilbudene av?
Hva er det som skjer når hvert femte barn i Oslo utvikler astma?
Norges Astma- og Allergiforbund reagerte med sjokk da resultater fra
en av tidenes største barneastmastudier ble lagt fram i vinter.
Beregninger foretatt av det globale nettverket for astma- og allergiforskning
Ga2len viser at innen 2015 vil 50% av Europas befolkning ha utviklet astma eller
allergi. Forskerne har ikke svar på hvorfor økning er blitt så dramatisk, men slår
fast at det er helt nødvendig med økt forskningsinnsats på årsakssammenhenger
slik at utviklingen kan bremses. I lys av resultatene fra Miljø og Barneastmastudien er det på høy tid å rette søkelys mot nasjonale astmastrategier.
Astma er en alvorlig kronisk sykdom og en stor belastning for den enkelte og for
familien. Til tross for gode behandlingsmuligheter, viser undersøkelser at astmapasienter har dårlig etterlevelse og mangler kunnskap om riktig medikamentbruk.
Dårlig astmakontroll med derav følgende forverringer og alvorlige anfall, utgjør
et betydelig helseproblem og kan ikke overlates til den enkelte pasient alene.
Gjennom stiftelsen Nasjonal plan for astmaskoler (NPAS) bidro Norges Astmaog Allergiforbund til utvikling av et opplæringsverktøy med gode undervisningspakker for voksne, barn, ungdom og allmennleger. Evaluering av voksenmodulen
viser at blant astmatikere som fikk opplæring gjennom NPAS, opplevde hele 75%
at de ble bedre av sin astma og at opplæringen bidro til økt kunnskap om egen
sykdom og bedret livskvaliteten. Antall legebesøk, alvorlige astmaanfall og sykedager gikk ned. Barnemodulen er utprøvd og viser å imøtekomme både barnets
og foresattes behov for sykdomskunnskap og mestringsbehov. Helsepersonell
er blitt kurset i bruk av materiellet og opplæringsverktøyet ligger klart til bruk
ved landets lærings- og mestringssentra.
Norges Astma- og Allergiforbund er derfor skuffet over opplevd motvillighet
fra enkelte lærings- og mestringssentra når det gjelder å ta i bruk materiellet,
samtidig som vi registrerer at astmaopplæringen i flere helseregioner er svært
mangelfull eller ikke-eksisterende. Kun 12 av landets 37 lærings- og mestringssentrene har tilbud om astmaopplæring. I Helse Midt-Norge gis tilbud kun ved
2 sentre, i Helse Sør gis ikke tilbud i det hele tatt, og i Helse Øst som også
omfatter Oslo, gis astmaopplæringstilbud ved kun 2 av 11 sentre.
Norges Astma- og Allergiforbund har i mange år arbeidet for en modell som
kan sikre drift og videre finansiering av NPAS over statsbudsjettet uten hell.
Den nye sykehusloven slår fast at spesialisthelsetjenesten skal påse at det
gis opplæring til personer med kronisk sykdom. Det har ikke skjedd. Resultatet
av politisk og offentlig ansvarsforskrivelse er så langt blitt manglende eller
intet opplæringstilbud til en stor sykdomsgruppe.
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Folkesykdommen astma;
syk og likevel frisk?
birger n. lærum, Haukeland Universitetssykehus
SAMMENDRAG:

Astma ble i løpet av
siste halvdel av forrige
århundre en folkesykdom. Økningen kom
parallelt med forbedret
levestandard og synes
å følge vestlig livsstil.
Et komplisert samspill
mellom gener og et endret miljø med mindre
naturlige belastninger,
kombinert med økt eksponering for skadestoffer, kan forklare en
del av denne økningen.
Mens omfattende
forskning pågår og behandlingen stadig forbedres, sliter forskere med
å bli enige om entydige
kliniske beskrivelser av
hva astma egentlig er.
Er astma mer et syndrom enn en sykdom?
Pasientene sliter tildels
med komplisert behandling og at sykdommen
varierer og stiller spørsmålet; er jeg mest syk
eller mest frisk?

Birger N. Lærum
er stipendiat i Helse-Vest og
barnelege ved lungeavdelingen,
Haukeland Universitetssykehus
Kontaktadresse:

Birger N. Lærum
Lungeavdelingen
Haukeland Universitetssykehus
N-5021 Bergen
birger.lerum@helse-bergen.no
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stma har vært kjent fra oldtidens
Kina (1). Forekomsten hos voksne
har økt fra 3,4% i 1972 til 9,3%
i 1998–99 i Oslo-Hordalandstudien
(2). I denne studien er astmaforekomsten høyere hos kvinner (10,7%) enn
hos menn (7,6%) i 1998–99. I en oversikt over engelskspråklige studier er
antall nye tilfeller (insidens) av astma
hos voksne kvinner 5,9 per 1000
person-år og for menn 4,4 per 1000
person-år (3).
Økningen av astma synes å ha vært
mest uttalt hos barn. En nylig publisert
studie indikerer at hvert femte barn i
Oslo har astma (4), mens i enkelte geografiske områder antydes at astmaøkningen hos barn er i ferd med å stagnere
(5). Insidensen øker hos voksne i perioden 1960–90, og øker med stigende
alder (3). Dermed forventes at forekomsten av astma i generell befolkning fortsatt stiger, også fordi varigheten av sykdommen hos mange pasienter kan være
livslang.
Likevel har det vært reist tvil om astmaøkningen er reell (6). Kan økningen
skyldes at leger de siste 20 årene har
blitt flinkere til å stille diagnosen astma
og at pasienter oftere søker legehjelp i
nyere tid? Men mange av studiene har
ikke bare brukt begrepet «astma», men
spurt om symptomer som er typiske for
astma, og/eller undersøkt objektive mål
forenlige med astma. Et annet alternativ
er å bruke en astma-symptomscore som
baserer seg på fra tre til åtte luftveissymptomer som er typiske for astma.
En slik tilnærming kan være nyttig ved
sammenligning på tvers av språk- og kulturbarrierer og kan gi et mål på sykdommens alvorlighetsgrad.
Multisenterstudier som ISAAC hos

A

barn og ECRHS hos voksne, der sistnevnte har informasjon om ca 140 000
personer fra 22 land, har gitt verdifull
informasjon om utbredelse og variasjon
av astma og symptomer typiske for
astma. ECRHS (7) inkluderte også objektive undersøkelser av allergi og sykdom
i luftveiene. Generelt er det mest astma
i engelskspråklige områder (forekomst
13,0%) og lavere i Østeuropeiske land
og i landlige områder (forekomst 1,3%).
I ikke-vestlige deler av verden og i utviklingsland er forekomsten av astma enda
lav, men man forventer en betydelig
økning, paradoksalt nok i områder der
levestandarden forbedres.

Objektive mål på astma
Lungefunksjonstesting med spirometri og
hjemmemåling med Peak Expiratory Flow
(PEF) er grunnleggende og en selvfølge i
diagnostikk og oppfølging av astma (8).
Men lungefunksjonen gjenspeiler ofte
dårlig symptomene. Dersom pasienten
har en vesentlig hyperinflasjon pga. obstruksjonen og dermed lavere forsert vitalkapasitet (FVC), kan ratioen av forsert
ekspiratorisk volum i ett sekund, FEV1 på
FVC (FEV1/FVC), være normalisert og
dermed kamuflere obstruksjonen. I tillegg
vet man ikke ved initial utredning om den
beste lungefunksjonen hos den aktuelle
pasienten egentlig skulle vært 80, 100
eller 120% av forventet. Oppfølging og
gjentatte målinger i forløpet av behandling, eller ev. utredning av de statiske
lungevolum med for eksempel body box
(pletysmografi), vil vanligvis gi avklaring.
Den kroniske inflammasjonen kan ofte
ikke merkes av pasienten og har vært
vanskelig å påvise klinisk. Markører på inflammasjon som for eksempel eosinofilt
kationic protein (ECP), målt i blod kan

Styrer vi fortsatt inn i
en «syklon» av en astma..?
(Syklonen Graham
ved Australia 2003)

Risikofaktorer for astma
Omfattende forskning pågår for å finne
eller konfirmere risikofaktorer for astma.
Ved et søk i PubMed-databasen kan man
finne nær 10 000 treff. Astmaøkningen
har kommet raskere enn genene våre kan
endre seg; miljøfaktorer regnes derfor
å kunne gi hovedforklaringen. Mekanismene for å utvikle allergi er nært knyttet
til astma, men kan og være uavhengige
av hverandre.

Miljøfaktorer som røyking kan påvirke
astmarisiko allerede fra mors liv (12).
Intrauterin vekst kan være en markør
og/eller en isolert risikofaktor for lungenes og immunapparatets utvikling.
Resultater av studier har vært sprikende,
men antyder en sammenheng mellom lav
fødselsvekt og redusert lungefunksjon
(13) og ev. økt astmarisiko. Intrauterint
foregår en aktiv utveksling av allergener
og mediatorer mellom mor og foster.
Leukocyttenes T-hjelperceller kan deles
inn i type 1 og 2. I fosterlivet er det
overvekt av Th 2, bl.a. for at fosteret
ikke skal avstøtes, mens balansen skal
dreies over til Th1 etter fødselen for
å være rustet mot infeksjoner.
Miljøfaktorer og ev. manglende stimulering kan påvirke denne balansen i favør
av Th 2 som er forbundet med atopisk
utvikling og dermed økt risiko for astma.
Balansen mellom negative risikofaktorer
og protektive faktorer har fått større
oppmerksomhet.
Hygienehypotesen beskrev opprinnelig sammenheng mellom protektive faktorer og allergi, men kan ha betydning også
for astma. Å vokse opp på gård med husdyr, synes også å gi mindre risiko for
astma, men mest tydelig hos personer
født fra midten av 1960-tallet (14).
Om dyr generelt øker eller minsker risiko for astma, er omstridt, men kan også
være et eksempel på gen-miljø-interaksjoner. En bestemt gentype eller genekspresjon er gjerne mer utbredt i en befolkning bosatt i et bestemt geografisk
område. Dersom det i et annet område er

mer vanlig med en annen gentype eller
ekspresjon, kan ev. motsatte effekter av
miljørisikofaktorer påvises (15).
Endret kosthold både i innhold og
med økt mengde, redusert fysisk aktivitet og økende overvekt er typisk for
en vestlig livsstil og korrelerer godt
med økningen av astma (16).

Astmaens kliniske ansikter
De patofysiologiske aspektene ved astma
er rimelig godt kartlagt og viser at de
grunnleggende mekanismene er eosinofil,
kronisk inflammasjon i bronkialslimhinnen
samt økt og varierende bronkokonstriksjon via beta2-reseptorene i bronkialmuskulaturen. Økt basalmembrantykkelse under slimhinnen, glatt muskulatur
hypertrofi og potensielt irreversible forandringer har blitt påvist til og med hos
svært unge med astma, men det finnes
stor variasjon også hos friske.
Derimot er det mye usikkerhet rundt
det kliniske bildet av astma da dette kan
være svært variabelt både hos den enkelte og mellom astmapasienter. Noen vil
derfor kalle astma for et syndrom og ikke
en bestemt type sykdom.
Hos barn kan man dele pasientene inn
i fire astma-fenotyper; forbigående barnepiping, ikke-atopisk piping, IgE-mediert piping/astma og sent-debuterende
barneastma. Hos voksne er de vanligste
fenotypene voksen-debut astma, som
igjen deles inn i atopisk astma og ikkeatopisk astma, herunder ikke-eosinofil
astma (17).
Andre begreper skildrer hva som ut-

▼

være et nyttig supplement, men normalområdet overlapper delvis med det nivået som indikerer sykdom.
Nyere metoder med måling av utåndet
nitrogenoksid (NO), utåndingskondensat
(8) og «single breath nitrogen washout
test – SBNT» (9) kan forbedre den kliniske sykdomsforståelsen og bidra til å
justere behandlingen enda mer effektivt.
Metodene måler den økte mengden av
gasser/markører som oppstår ved økt
inflammasjon, men er foreløpig lite utbredt klinisk.
Mer avansert billeddiagnostikk som
High Resolution Computer Tomografi,
HR CT-thorax kan gi et mål på luftveisveggtykkelse (airway wall thickness),
perifer luftveisabnormalitet og hyperinflasjon (i.e. air trapping) (10). Metoden kan knyttes til inspirasjon (bronkioler og lungeparenchym) og ekspirasjon
(air trapping) (11), men er vanligvis
kun brukt i forskningssammenheng.
Nye befolkningsstudier bør og har
allerede begynt å inkludere mer avanserte metoder for å påvise objektive eller
kvantifiserbare tegn på astma, som dermed bedre kan samordnes med de varierende symptomene, de forskjellige fenotypene av astma og variasjonen av astma
gjennom livet.
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løser, forverrer eller påvirker forløpet av
astma; yrkesastma, anstrengelsesastma
(Exercise Induced Asthma, EIA), aspirinindusert astma, infeksjonsastma, reaktivt
luftveissyndrom eller irritantastma.
Alvorlige former for astma inkluderer
nær-fatal astma, steroidresistent astma
og astma med fiksert luftveisobstruksjon
eller kronisk astma.
En best mulig beskrivelse av en bestemt astmatype (fenotype) er nødvendig for å kunne utføre mer målrettede
risikofaktor- og genstudier (genotype),
da de forskjellige formene for astma
synes å ha forskjellige årsaker.

Astma, den uberegnelige sykdommen
For astmapasienter som enda ikke har
fått diagnosen, kan det være vanskelig
å oppnå forståelse hos familie, blant venner og på jobb. Symptomene kan være
uspesifikke med trøtthet, nedsatt appetitt, redusert aktivitet, overvekt, dårlig
smak og lukt og smerter i muskulatur.
De mer typiske symptomene er hoste,
tungpust, surkling og piping i brystet
og noen ganger kvalme og oppkast pga.
slimopphopning. Kvinner har ofte andre
symptomer enn menn og vil i større grad
forsøke å skjule plager med slimopphopning.
Selv etter at astmadiagnosen er stilt,
kan det være vanskelig for pasienten å
forholde seg til en sykdom som periodevis gir daglige og tunge plager. Andre
perioder kan være helt uten symptomer,
enten spontant eller pga. god behandling. Familie og venner kan også bli forvirret og undre seg; «Er du syk eller ikke…?»

Effektiv, men komplisert behandling
Inhalasjons(kortiko-)steroidenes inntog
har ført til en betydelig forbedret hverdag for astmapasienter og er basis i moderne astmabehandling. Inhalasjonssteroider demper effektivt inflammasjonen i
bronkialslimhinnen, men må inhaleres
daglig for å vedlikeholde effekten. Likevel
har steroidfrykt, særlig i USA, ført til at
mange astmapasienter kun får en suboptimal behandling. Steroidfrykten baserer
seg på tidligere tiders bruk av systemiske
per orale steroidkurer og injeksjonsbehandling med doser fra 30–60 000
mikrogram methylprednisolon som kunne
medføre binyrebarksuppresjon og bivirkninger i form av hudblødninger, veksthemming, depresjon, osteoporose osv.
Dersom man unngår høye doser eller
kombinert behandling av både steroid-

10
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Astma kan fortone seg som en berg-og-dal-baneferd. illustrasjon: astrazenecaAS

baserte eksemsalver, neseallergi- og
lunge-inhalasjonssteroider, regnes lokale
inhalasjonssteroider i doser opp mot
1000 mcg dgl som trygge.
Behovs- eller daglig medisin til bronkodilatasjon er den andre grunnpilaren i astmabehandlingen. Kombinasjonspreparatene som inneholder både inhalasjonssteroider og langtidsvirkende bronkodilatorer (LABA) har ytterligere effektivisert
behandlingen og forenklet hverdagen
for pasientene.
Leukotrienreseptor-antagonister reduserer også inflammasjon, men anbefales i de nordiske retningslinjer som tilleggsbehandling til inhalasjonssteroider
ved moderat til alvorlig astma, men ikke
alle pasienter responderer på behandlingen.
Hos enkelte pasienter med alvorlig
astma kan det være nødvendig med systemisk behandling med steroider eller
bronkodilatorer som for eksempel aminofyllin. Inhalasjoner med et anticholinergikum har sjelden god effekt hos astmapasienter.
Et nytt monoklonalt antistoff som binder fritt IgE og gis som injeksjoner, innebærer et supplement til grunnbehandlingen for pasienter med mest alvorlig
astma og som har påvist helårsallergi.
Effekten av en slik tilleggsbehandling
har understreket betydningen av IgE’s
grunnleggende rolle ved denne astmafenotypen.

Mangfold i behandlingsutstyr
Inhalasjonsbehandlingen har blitt stadig
enklere og mer effektiv, med pulverinhalatorer som er lette å puste inn og gir
god deponering i bronkiene. Telleverk
hjelper både pasient og lege i å følge
med på behandling og forbruk av medisin. Men fortsatt er inhalasjonsbehandling betydelig mer komplisert enn f.eks.
tablettbehandling. 70–89% av astmapasienter gjør en eller flere feil ved
bruk av inhalasjonsmedikamenter (18).
Dersom inhalasjonsaerosoler brukes
uten inhalasjonskammer (spacer),
kommer aerosolen for raskt i munnhulen
og det er svært vanskelig å få til en god
perifer deponering i bronkiene. Derimot
kan aerosoler gitt via et inhalasjonskammer være gunstige for pasienter som får
bivirkninger av pulverinhalatorer i form
av irritasjon i hals og på stemmebånd,
eller ev. munnsopp, samt pasienter som
har for dårlig inspirasjonskraft. Klikkhalersystemet er lettere å koordinere
ved inspirasjonen og trenger ikke å gis
via et inhalasjonskammer. Ved å bruke
en blanding av inhalatorer, aerosoler
og inhalasjonskammere fra forskjellige
produsenter øker forvirringen hos pasienten og risikoen for teknisk feilbruk
eller underbehandling er stor.
Instruksjon ved bruk av inhalasjonsutstyr er avgjørende for effektiv behandling, men her finnes et betydelig forbedringspotensial. I en studie av sykehus-

personell, oppnådde selv personell på
en lungeavdeling kun 14,4 av 27 mulige
poeng for korrekt bruk av tre inhalasjonssystemer, mens personell på en kirurgisk
avdeling oppnådde 5,2 av 27 mulige
poeng (19).
Forstøverbehandling ved astma,
kan for utvalgte pasienter med svært
tunge anfall, eller mye slim, være et nyttig
supplement. De nyeste forstøverne er
små, lydløse og fungerer ved hjelp av
en vibrerende, perforert membran.
Uansett valg av inhalasjonsutstyr
bør pasientene utstyres med skriftlige
behandlingsplaner for å kunne justere
behandlingen korrekt ved variasjon i
sykdommen. I tillegg bør informasjon
og instruksjon av riktig inhalasjonsteknikk gjentas ved hver konsultasjon.
Astmaskoler og strukturert opplæring
av pasienter har gitt positiv effekt på
livskvalitet, etterlevelse av behandling
og i tillegg gitt samfunnsøkonomisk
gevinst (20).

Oppsummering
Astma er en folkesykdom som fortsetter
å øke i den vestlige verden og tilsynelatende med den vestlige livsstilen. Sykdommen har mange ansikter som kan
være vanskelig å bli klok på, både for
forskere, klinikere og sist, men ikke minst
pasienten og de pårørende. De gode fasene av sykdommen kan føre til underdiagnostisering, underbehandling og
undervurdering. Astma krever nøye utredning og oppfølging, særlig med en
til dels krevende behandling. Både pasienten, klinikeren og forskeren vil profitere på enda bedre og mer nøyaktig
karakterisering av astmasyndromet
som i neste omgang kan bidra til å løse
astmagåten.
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Astma hos barn i olika åldrar

– är det alltid samma sjukdom?

bill hesselmar, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
SAMMANFATTNING:

Vi betraktar och behandlar ofta astma som en
sjukdom, men mycket talar för att «vanliga astmasymtom» kan orsakas av
olika tillstånd. Särskilt
tydligt ses det hos småbarn, där man finner
minst två olika typer av
astma: «äkta astma» och
«infektionsastma». Olika
undergrupper av astma
ses också hos äldre barn
och tonåringar, även om
sjukdomen är mer homogen i denna åldersgrupp.
Behandlingen borde därför anpassas efter vilken
typ av astma barnet har,
och en individualiserad
fenotyp-baserad behandling vore det ideala.
Dessvärre lär det dröja
innan vi når så långt.
Fast redan idag går det
att komma relativt långt,
genom att anpassa behandlingen efter vad
som karakteriserar
astmasjukdomen.

Bill Hesselmar
är barnläkare, medicine
doktor, specialist i barnoch ungdomsallergologi.
Kontaktadress:

Bill Hesselmar
Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus
416 85 Göteborg
bill@hesselmar.com
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edan i början av förra seklet såg
man att astmasjukdomen hos vuxna
hade olika karaktär beroende på om
patienten insjuknat som barn eller vuxen.
Hereditet för allergisk sjukdom var betydligt vanligare vid barninsjuknande
jämfört med om sjukdomen debuterade i
vuxen ålder (1). På 40-talet kunde man
också identifiera det vi idag kallar «infektionsastma» hos småbarn (2). Debutålderns betydelse för prognosen kartlades
redan på 50-talet. Tidig debut av sjukhuskrävande bronkobstruktiva besvär
hade bättre prognos jämfört med debut
efter 3 års ålder (3), ett faktum som
också påpekas i dagens Brittiska guidelines (4).
Man gjorde också försök att subgruppera astmasjukdomen under denna tid,
men jag misstänker att det mest hade ett
akademiskt intresse eftersom det ändå
inte fanns någon riktigt bra behandling
att tillgå. Men problemet med fel klassificering blev uppenbart när man fick tillgång till bra behandling. Brittiska skolbarn som trots frekvent «wheeze»
(pipande och väsande andning) och
stor skolfrånvaro fick bronkitdiagnos i
stället för astmadiagnos, fick inte heller
någon behandling. Många gick därför
obehandlade trots svår astma, med upp
till 50-procentig skolfrånvaro (5).
På 70-talet togs radikala grepp för att
komma tillrätta med underbehandlingen,
särskilt i Sverige där definitionen på
astma vidgades så att astmadiagnos
ställdes redan efter tre obstruktiva episoder om barnet var under 2 år, och efter
första obstruktiva episoden om barnet
var äldre. Denna förändrade inställning
till astmasjukdomen har ur ett befolkningsperspektiv haft mycket stora positiva effekter. Men utvecklingen har gått

R

vidare, och igen ser vi att astmasjukdomen är mer komplex än vad «tre obstruktiva episoder» vill antyda. Frågan är om vi
redan nu är redo att se astmasjukdomen
som ett syndrom, där i grunden olika
typer av astma yttrar sig med liknande
symtom.

Dags att ånyo subgruppera
astma och bronkobstruktivitet?
Den tidigare inställningen till astmasjukdomen har under de senaste decennierna
ifrågasatts då det blivit allt tydligare
att alla astmadiagnoser baserade på
wheeze, reversibilitet eller bronkiell
hyperreaktivitet inte behöver ha samma
bakomliggande patogenetiska mekanismer. Om de bakomliggande mekanismerna inte är samma, förefaller det också
mindre troligt att de ska behandlas på
samma sätt. Tydligt visas detta i en studie av Wennergren och Strannegård (6),
där förskrivningen av inhalationssteroider
till barn 2–18 år relateras till sjukhusinläggning för akut astma. Under perioden
1985–2000 minskade antalet dagar på
sjukhus från 425 till 85/10 000 barn/
år, i takt med ökande förskrivning av inhalationssteroider. Notabelt är att denna
förbättrade astmakontroll, med färre
sjukhusinläggningar, framför allt sågs hos
barn i åldersgruppen 5–18 år. I den åldersgruppen minskade antalet sjukhusdagar från närmare 160 till 10/10 000.
För de yngre barnen (2–4 år) var förändringen blygsam, trots att förskrivningen
av inhalationssteroider ökat i samma
takt.
Man kan således redan från dessa data
konstatera att det ur ett befolkningsperspektiv inte är lika framgångsrikt att med
inhalationssteroider behandla astma hos
småbarn som det är att behandla astma

Övergående eller kvarstående besvär
I en kohortstudie från Tucson, Arizona
(13), har man följt 1246 nyfödda barn.
Vid 6-årsuppföljningen kunde man konstatera att drygt 50% av barnen aldrig
haft obstruktiva besvär, det vill säga
«wheeze». Av dem som haft luftvägsobstruktiva besvär, kunde tre undergrupper
identifieras. En grupp med övergående
besvär (transient wheeze), med obstruktiva besvär under de tre första levnadsåren men ej vid 6 års ålder. En grupp med
debut av obstruktiva besvär före 3 års
ålder och kvarstående besvär vid 6 år
(persistent wheeze), och en grupp med

Sjukhusinläggningar på grund av astma har inte minskat lika mycket för barn under
fem år som för äldre barn. Det kan tolkas som att inhalationssteroider inte är en så framgångsrik behandling för de yngre barnen, kanske för att många enbart har infektionsutlösta besvär. foto: pelle ericsson/pressens bild

sent debuterande besvär efter 3 års ålder (late onset). Trots att de valt att dela
upp gruppen som haft «wheeze» i tre undergrupper, förefaller det som tidigare
framför allt finnas en skiljelinje mellan de
som haft övergående besvär (transient
wheeze), och de övriga två grupperna.
Den viktigaste riskfaktorn för «transient
wheeze» var moderns rökning. Lungornas
utveckling hämmas om fostret utsätts för
passiv rökning/nikotinexposition (14),
och sänkta flöden sågs också vid spädbarnsspirometri hos barnen med «transient wheeze». Strukturella förändringar i
lungor och luftrör kan således förklara
varför vissa barn under sina första levnadsår får «wheeze» i samband med förkylningar. Däremot föreföll varken astma
hos modern eller annan allergisk sjukdom
hos barnet vara riskfaktorer av betydelse.
Astma hos modern, och annan allergisk
sjukdom hos barnet var däremot riskfaktorer för såväl «persistent wheeze» som
«late onset wheeze», tillstånd som också
i övrigt kan betraktas som «äkta astma».
Den tidiga debuten verkar annars vara
den viktigaste skillnaden mellan «persistent- och late onset wheeze», och
möjligen är moderns rökning en bidragande förklaring härtill.
I den fortsatta uppföljningen av kohorten från Tucson, har man identifierat
ytterligare ett bronkobstruktivt tillstånd,
så kallad «icke-allergisk astma» (15).
Denna typ av astma var associerad med

RSV-orsakad nedre luftvägsinfektion före
3 års ålder, episoder med wheeze och
luftvägsobstruktion som kunde reverseras med beta-agonist. Däremot sågs ingen relation till atopi, och såväl besvär
som luftvägsobstruktion föreföll ha «vuxit
bort» i tidiga tonår. Man har spekulerat i
om denna typ av astma snarast orsakas
av en virusinducerad störning av den nervösa regleringen av luftvägarnas muskeltonus, och inte av pågående inflammation. I djurförsök har man visat att
virusinfektioner kan öka bronkmuskeltonusen via två vägar. Virusspecifika neuramidaser kan genom övergående hämning
av det vagala muskarin-2 receptorberoende återkopplingssystemet öka acetylkolinaktiviteten och därigenom bronkmuskeltonusen. Tidiga RSV-infektioner
kan dessutom öka bronkmuskeltonusen
genom att hämma mognaden av det nonadrenerga non-kolinerga inhibitoriska
nervsystemet.

Växer sällan bort
Hos skolbarn med astma är det däremot
lättare att karakterisera sjukdomen då
majoriteten har IgE-associerad astma.
Sjukdomen förefaller också behålla sin
karaktär upp i vuxen ålder. Bengt Kjellman har med cirka 5 års intervall följt en
grupp barn med astma från cirka 9 till 35
års ålder. En viktig slutsats från denna
studie är de få förändringarna över tid
(12, 16, 17). Visserligen blir astman i
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hos äldre barn och tonåringar. Däremot kan man från dessa data inte utröna
varpå skillnaden beror. Såväl patofysiologiska mekanismer som steroiddos, inhalationsteknik och val av inhalationshjälpmedel kan vara bidragande orsaker.
Småbarn är inte alltid roade av att inhalera, där protest och gråt under inhalationen drastiskt minskar lungdepositionen med en faktor 5–10 (7).
Men detta är sannolikt inte hela förklaringen. Många småbarn med «astma»
har enbart infektionsutlösta besvär, medan de är helt besvärsfria mellan infektionerna. Kontinuerlig inhalationssteroidbehandling av barn < 6 år med «episodisk
viral wheeze» leder inte heller till att antalet obstruktiva episoder förebyggs (8).
Däremot förefaller sådan astmabehandling vara framgångsrik hos småbarn med
atopi-associerad astma (9) och hos de
som har frekventa symtom även mellan
förkylningarna (10).
Sammantaget indikerar dessa data att
astmasjukdomen hos skolbarn och tonåringar är mer homogen, där dagens behandling sett ur ett befolkningsperspektiv förefaller fungera mycket bra. Detta
antagande stöds också av epidemiologiska studier som visar att cirka 70–80%
av skolbarnen med astma är sensibiliserade mot minst ett inhalationsallergen
(11, 12). Hos småbarn är däremot sjukdomen mer heterogen. Åtminstone två
astmatyper kan urskiljas. Den ena med
episodiska besvär relaterade till virusinfektioner, där inhalationssteroider har
dåligt förebyggande effekt. Den andra
med mer «klassisk astma», det vill säga
atopi-associerad och/eller besvär också
mellan luftvägsinfektionerna. Vid denna
typ av astma förefaller också inhalationssteroider kunna förebygga symtom,
trots barnens unga ålder.

många fall lindrigare med åren. Generellt
fann han att skolbarn med svår astma oftast har betydande astma även som
vuxna, medan skolbarn med måttlig eller
lindrig astma oftast blir bättre med åren.
Däremot är det sällan sjukdomen «växer
bort». Allergierna är också bestående,
varken pollen- eller pälsdjursallergierna
verkar mattas med åren. Pälsdjursallergierna har också betydelse för astmasjukdomens svårighetsgrad. Antalet positiva
pricktester mot pälsdjur påverkar inte
bara astmans svårighetsgrad utan också
luftvägarnas känslighet för provokation
med till exempel torr luft (18). På gruppnivå finns således anledning att i de flesta
fall betrakta astma hos skolbarn som «en
sjukdom», där en gemensam behandlingsstrategi oftast fungerar bra. Men homogeniciteten är skenbar, individuella
skillnader finns. Studier med invasiva
metoder visar att inflammationen kan
variera. Steroidkänslig eosinofil inflammation är vanligast, men också neutrofil och
blandad neutrofil + eosinofil inflammation (19). Dagens astmabehandling fungerar klart sämre vid inslag av neutrofil
inflammation, liksom vid steroidresistent
inflammation.

För tidigt födda barn
På senare tid har det också tillkommit
nya sjukdomsgrupper. I takt med en förbättrad neonatalvård överlever allt fler
mycket för tidigt födda barn, och cirka
30% av barnen med födelsevikt < 1000 g
utvecklar kronisk neonatal lungsjukdom /
bronkopulmonell dysplasi (BPD) (20,
21), vilken definieras av extra syrgasbehov vid en gestationsålder motsvarande
36 veckor. Denna grupp av barn har ofta
infektionsutlösta astmatiska besvär under de första levnadsåren, och i skolåldern ses vanligen lungfunktionsnedsättning i olika grad. Ju svårare BPD-sjukdom
som nyfödd, mätt i antal dagars behov
av syrgasbehandling, desto gravare lungfunktionspåverkan i skolåldern (22).
Oftast ses ökad bronkiell hyperreaktivitet, flödesbegränsning med reducerad
FEV1 och reducerade flöden i små luftvägar, samt förhöjd residualvolym (RV/
TLC). Bronkreaktiviteten, och även reversibel bronkobstruktion, är inte nödvändigtvis relaterad till atopi och eosinofil
inflammation i luftvägarna (22). Tvärtom
är atopi hälften så vanligt vid BPD jämfört med populationen i övrigt (23).
Dessutom ses vid BPD också låga kväveoxidvärden i utandningsluft (eNO) ta-
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En långtidsuppföljning av barn som sjukhusvårdats för obstruktiv bronkit visar att sjukdomen
kan återkomma efter flera år av av besvärsfrihet.
foto: mikael andersson/mira/samfoto

lande mot pågående inflammation (24).
Även om inga serier med invasiva mätningar med bronkoalveolärt lavage gjorts
på skolbarn som haft BPD som nyfödda,
talar de indirekta markörerna för att
astma vid BPD inte är inflammationsdriven utan kan bero på strukturella skador i
lungorna. Ett annat, och ökande problem
är tilltagande övervikt även hos barn.
Även om astma hos överviktiga anses
vara samma sjukdom som hos «normalviktiga» (25), finner man hos de förra också
wheeze och andningsbesvär direkt orsakat av kraftig övervikt (26). Såväl barn
som haft BPD, som kraftigt överviktiga
barn, kan således ha minst två typer av
astmatiska besvär, dels «klassisk astma»
som ska behandlas på sedvanligt sätt,
och dels astmaliknande besvär sekundärt
till strukturella lungskador respektive
övervikt. De senare astmatyperna ska
inte nödvändigtvis ha samma behandlingsstrategi som «klassisk astma».

Kan inte alla med
astma behandlas lika?
Dagens behandlingsstrategi fungerar bra,
om enda syftet med behandlingen är att
så många barn och tonåringar som möjligt med astma och astmaliknande besvär
ska må bra. Trappas behandlingen successivt upp till steg 4 i behandlingstrappan, vilket inkluderar inhalationssteroider, långverkande beta-agonister och
leukotrienantagonister så når man inte
bara dem med klassisk astma, utan behandlingen fungerar ofta också på flera

av de andra sub-typerna. Men då glömmer man att man utsatt många patienter
för onödig och kanske overksam behandling. En sådan strategi leder också till
onödiga kostnader för samhället. Dessutom leder lätt «paketlösningar» för hela
patientgrupper till att individen glöms
bort. När man nått sista steget i behandlingstrappan, och patienten ändå inte
mår bra, accepteras lätt tillståndet som
svår astma utan att man går vidare i utredningen.

Från grupp till individnivå?
Astma är inte en sjukdom. Trots liknande
symtomatologi, kan de bakomliggande
patofysiologiska mekanismerna vara
olika. Även om man som i Tucsonstudien
retrospektivt kunnat dela in barnen i
olika «wheeze-grupper», är det inte lika
lätt att från början placera ett barn som
haft sina första obstruktiva episoder i
«rätt fack». Indelningen försvåras också av
att sjukdomen kan ändra karaktär under
barnets uppväxt. Göran Wennergren och
medarbetare finner i sin långtidsuppföljning av barn som sjukhusvårdats för obstruktiv bronkit, att”övergående småbarnsastma» inte behöver innebära att
sjukdomen «växer bort», utan den kan
återkomma efter flera år av besvärsfrihet
(27).
De grupprelaterade skillnaderna man
funnit i olika studier ger oss således kunskap om astmasjukdomens komplexitet,
men resultaten kan inte omedelbart
överföras från grupp- till individnivå.

Den grupp av de mycket för tidigt födda barnen som utvecklar kronisk neonatal lungsjukdom
drabbas ofta av infektionsutlöst astma under de första levnadsåren och nedsättning i lungfunktionen under skolåren. foto: karl-josef hildenbrand/pressens bild

risk behandling (inhalationssteroider
och leukotrienantagonist). Om sådan behandling ger symtomreduktion, minskad
reversibilitet (FEV1 eller PEF) eller minskad PEF-variabilitet, så används den ordinarie behandlingstrappan. Om anti-inflammatorisk behandling inte ser ut att
fungera, kan barnen ändå ha god effekt
av bronkvidgande medicinering. Ofta
fungerar långverkande beta-stimulerare
utmärkt. Vissa har god effekt av ipratropriumbromid.
I praktiken används kombinationspreparat eftersom vi inte vet om man kan
underhållsbehandla dessa barn med enbart beta-stimulerare och luftrörsvidgare.
Däremot finns all anledning att låta inhalationssteroiderna kvarstanna på låg till
måttlig dos. Barn med kraftig övervikt
bör också undersökas och utvärderas på
samma sätt. Många har «klassisk astma»
som svarar utmärkt på sedvanlig behandling. Men vissa har varken astma eller ens
hyperreaktiva luftvägar, varför all astmabehandling är overksam. «Pipen» från luftrören är direkt relaterade till övervikten.
Vissa barn blir inte besvärsfria trots
behandling, adekvat inhalationsteknik
och god compliance. Man måste då överväga om barnet har rätt diagnos, eller om
det finns andra bidragande faktorer som
leder till kvarstående symtom. Ofta underlättar det att planera den fortsatta
utredningen utifrån besvärens karaktär.
Småbarn som inte blir bra – överväg
missbildningar. Allergiska barn som inte

blir bra – exponeras de för alltför stora
allergenmängder? Bronkitsymtom med
produktiv hosta eller kroniska lungförändringar har inte sällan bakteriella infektioner, vilka ibland beror på immunbrist,
CF eller ciliedyskinesi. Huvudsakligen ansträngningsutlösta besvär kan bero på
förträngning eller malaci av de stora luftvägarna, hjärtfel eller rent av dålig kondition. Stridor vid ansträngning talar för
laryngeal genes, till exempel vocal cord
dysfunction eller laryngomalaci. Barn
med missbildningssyndrom, CP-skada
eller hypotoni har inte sällan refluxproblem. Utredningen ska således inte automatisk ta slut bara för att man nått toppen på behandlingstrappan, har barnet
inte god astmakontroll ska utredningen
utvidgas.
Referenser:
1. Bullen SS. Some observations on the natural
history of asthma in childhood. N. Y. State
J M 1929;29:545–549.
2. Nelson MD, Waldo E, editors. Mitchell Nelson, Textbook of Pediatrics. Fourth edition, revised ed..1947 ed: W.B. Saunders
Company: Philadelphia and London.
3. Boesen I. Asthmatic bronchitis in children;
prognosis for 162 cases, observed 6–11
years. Acta Paediatr 1953;42(2):87–96.
4. British Guideline on the Management of
Asthma: British Thoracic Society; 2004.
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1983;286(6376):1253–6.
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I stället behöver det enskilda barnet värderas individuellt, och vi skulle behöva
lämna dagens inflammationsbaserade
astmadefinition för att ånyo börja betrakta astma som ett syndrom. Då skulle
vi vid de regelbundna kontrollerna inte
bara svårighetsgradera sjukdomen, utan
också ange vad som vid det tillfället
karakteriserar sjukdomen.
Dessvärre har vi ännu inte tillräckligt
bra markörer för att fullt ut klara en sådan karaktärisering, särskilt inte för de
yngre barnen. Men redan med dagens
verktyg kan man komma tämligen långt,
och göra en karakterisering som hjälper
en att välja lämplig behandling och
även säga något om prognosen. Sådana
«karaktärsvariabler» skulle kunna vara:
debut före två års ålder, annan allergisk
sjukdom, besvär enbart vid förkylning,
besvär vid ansträngning eller av andra
triggerfaktorer, sensibilisering, samt
utandad kväveoxid (eNO) och S-ECP.
Barn och tonåringar som oavsett debutålder har annan allergisk sjukdom eller
är sensibiliserade, har troligen”äkta
astma» som svarar bra på förebyggande
anti-inflammatorisk behandling. Förhöjda
S-ECP liksom förhöjt eNO stöder diagnosen och ger också viss indikation på behandlingskontrollen (28, 29). Småbarn
och förskolebarn där astman debuterat
före 2 års ålder, som inte har annan allergisk sjukdom och bara besvär vid förkylningar, som ej är sensibiliserade och har
normalt S-ECP, har med stor sannolikhet
det vi kallar «infektionsastma». Behandlingen kan hos dessa inriktas på att lindra
de infektionsutlösta astmaattackerna.
Förebyggande behandling provas bara
om attackerna är svåra eller kommer tätt
(minst en gång per månad under några
månader).
Efter småbarnsåren, från förskoleåldern och uppåt, ser man barn som har
besvär vid ansträngning och kanske
också vid förkylning, men de har ingen
annan allergisk sjukdom, är inte sensibiliserade och såväl eNO som S-ECP är lågt.
Till denna grupp räknas de som ovan
beskrivs med så kallad «icke-allergisk
astma», men också många av de prematurfödda som haft BPD. Vi har ännu ofullständiga kunskaper om mekanismerna
bakom dessa barns hyperreaktiva luftvägar, men mycket talar för att den inte
är inflammatoriskt betingad. Vid behov
av mer kontinuerlig medicinering rekommenderar jag därför att man alltid först
provar och utvärderar anti-inflammato-
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øysnue rammer omkring 20% av
befolkningen i vår del av verden,
og forekomsten er økende. Tilstanden kan representere et betydelig
medisinsk problem for dem som rammes.
Den karakteriseres av nesetetthet, nysing, kløe og renning fra nese og øyne og
eventuelt tåkesyn. Høysnue kan utløse
andre sykdommer i luftveiene som astma,
bihulebetennelser og væske i mellomøret.
For mange mennesker kompliseres det
hele av symptomer som trøtthet, uopplagthet, manglende konsentrasjonsevne,
redusert kapasitet i forhold til skole,
arbeid, sosialt engasjement og fritidsaktiviteter.
Høysnue representerer også en betydelig samfunnsøkonomisk belastning i
form av direkte kostnader til medisiner,
legebesøk etc. og indirekte kostnader
i form av redusert produktivitet (1).
Det finnes beregninger som tyder på at
høysnue forårsaker 3,5 millioner tapte
arbeidsdager og 2 millioner tapte skoledager i USA hvert år. Tar man med følgetilstandene astma og bihulebetennelser,
tyder de samme beregningene på at man
hvert år mister 10 millioner skoledager
og at 73 millioner dager preges av redusert kapasitet i forhold til arbeid, skole,
fritidsaktiviteter og sosial omgang. I en
amerikansk undersøkelse er det beregnet
et årlig tap på grunn av nedsatt arbeidskapasitet i forbindelse med pollenallergi
på ca 6 milliarder dollar (2). Det ser ut til
å være en direkte relasjon mellom grad av
allergeneksponering og grad av allergisk
inflammasjon på den ene side og grad av
redusert livskvalitet på den andre siden.
De indirekte helsemessige og samfunnsmessige konsekvensene av høysnue
er i svært varierende grad kjent og aksep-

H

tert blant pasienter og helsepersonell.
Kunnskap om og erkjennelse av dette er
viktig for å kunne begrense de negative
konsekvensene av høysnue både for den
enkelte og for det samfunnet som de er
en del av.

Sammenhengen mellom
høysnue og søvnighet
Høysnue kan gi søvnighet gjennom ulike
mekanismer.
Nesetetthet er hos de fleste med høysnue et fremtredende symptom og nesetetthet er et problem i forhold til god og
restituerende søvn (3).
Inflammatoriske mediatorsubstanser
som histamin, leukotriener, cytokiner og
prostaglandiner ser ut til å kunne spille
en rolle i søvnregulering (4). Disse frisettes i store mengder ved en allergisk reaksjon. De passerer blod-hjerne-barrieren
og kan gi trøtthet. Histamin-3-reseptorer i hjernen ser ut til å være sentrale i
denne prosessen.
Trøtthet kan også være en konsekvens
av allergimedisiner. Mest kjent er den
søvnfremkallende effekten av førstegenerasjons antihistaminer. De er lite reseptorselektive. I tillegg til å blokkere histamin1-reseptorer, binder de seg også til og
aktiverer muscarin-, serotonin, cholinerge- og alfa-adrenerge reseptorer.
De er lipofile og krysser lett blod-hjernebarrieren. Der binder de seg til histamin3-reseptorer og gir trøtthet. Førstegenerasjons antihistaminer kan også
gi trøtthet via sine anticholinerge egenskaper. Dette kan gi søvnforstyrrende
munntørrhet.
Andregenerasjons antihistaminer har en
høyere spesifikk affinitet til perifere histamin-1-reseptorer enn førstegenera-

Høysnue ledsages ofte av trøtthet, uopplagthet og manglende konsentrasjonsevne. For mange unge er
det et tilleggsproblem at viktige eksamensperioder ofte faller sammen med pollensesongen. foto: scanpix

sentrasjonsevne også på disse. Dette er
blant annet vist ved testing av bilkjøreferdigheter.
Tredjegenerasjons antihistaminer inneholder kun aktive virkestoffer, det vil si at
de ikke har noen aktive metabolitter i
motsetning til første og andre generasjonspreparatene. Det finnes to på markedet i dag, levocetirizin og desloratadin.
De ser ikke ut til å påvirke våkenhet,
konsentrasjonsevne i forbindelse med
bilkjøring og håndtering av maskiner.
De ser heller ikke ut til å hemme kognitiv
funksjonsevne (5).
Slimhinneavsvellende medikamenter
kan gi dårlig søvn fordi de stimulerer
sentralnervesystemet.

Sammenheng mellom allergisk rhinitt, funksjonsevne og livskvalitet
Det er klare holdepunkter for at høysnue
kan gi nedsatt læringskapasitet hos skolebarn (6). Barn med denne sykdommen
kommer dårligere ut når det gjelder
skoleprestasjoner enn kontrollbarn (4).
Dette kan dels ha med trøtthet å gjøre,
enten forårsaket av sykdommen i seg selv
eller medisiner. Lokale symptomer som
nesetetthet, nysing, kløe i øyne og nese,
samt tåreflod og eventuelt tåkesyn vil
også kunne bidra negativt i forhold til
konsentrasjonsevne og læringskapasitet
(7). Undersøkelser viser også at tilstanden har uheldige psykososiale konsekvenser og påvirker barns atferd negativt.
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sjons preparatene. De er lipofobe og
molekylene er større. Videre interagerer
de med en P-glycopotein pumpe på
overflaten av endotelcellene som utgjør
blod-hjerne-barrieren. Disse forholdene
bidrar til at de i mindre grad enn førstegenerasjons preparatene passerer blodhjerne-barrieren. Andregenerasjons antihistaminer hemmer også aktivering av
betennelsesceller, dannelse og frigjøring
av betennelsesfremkallende substanser
gjennom interaksjon med epitelceller,
endotelceller, makrofager, eosinofile celler og T-lymfocytter. Dette begrenser
mengden av de betennelses- og søvnfremkallende substansene. Likevel reagerer enkelte med trøtthet og nedsatt kon-

• Ta medisiner med en gang du
merker symptomer og gjennom hele
sesongen, selv om du føler deg
bedre innimellom.
• Dusj og vask håret for å fjerne
pollen.
• Skyll bort pollen fra øyne og nese
med saltvann.
• Legg ferien til en tid på sommeren
og til et sted hvor det er lite pollen
i luften, for eksempel fjellet eller ved
kysten.
• Skoleelever kan søke om å få forlenget eksamenstid. Husk å legge
ved en legeerklæring.
• Følg med i pollenvarslene i radio,
aviser og på internett,
www.naaf.no/pollen.
• På dager med mye pollen bør du
overveie å være innendørs, lukke
vinduene under bilkjøring og unngå
å sykle.
• Det er mulig å kjøpe pollenfiltre for
luftinntaket til de fleste bilmerkene.
• Beskytt øynene med solbriller.
• Unngå å lufte og tørke tøy ute.
• Overlat gressklippingen til andre
og ligg ikke på gressplenen.
• Hold vinduene i huset lukket spesielt
på varme, tørre dager. Luft eventuelt
om kvelden. Da er pollenutslippet
gjerne minst.
• Plagene øker hvis du blir utsatt for
irriterende stoffer som tobakksrøk,
støv, parfyme og vind.
• Alkohol kan også forverre symptomene.
• Beskytt deg mot å bli forkjølet
ved å vaske hendene. De fleste
forkjølelsesvirus spres ved at vi
tar på felles gjenstander og
ved håndtrykk.
tabell 1.

Råd for å redusere polleneksponering

Situasjonen kan kompliseres av samtidig
forekommende tilstander. Astma er en
slik. Det er godt dokumentert at astmaplager ofte forverres i forbindelse med
høysnue. En annen kompliserende
faktor ved høysnue er sekretorisk otitt.
Det hørselstapet som dette kan innebære vil ytterligere kunne forverre funksjonsevnen.
Hos voksne ser man også en generelt
nedsatt livskvalitet hos mange mennesker
med høysnue. Emosjonell og seksuell
dysfunksjon er en del av dette.
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Mange har problemer i forhold til
arbeid. Det dreier seg både om økt fravær og redusert ytelsesevne. I et japansk
materiale oppgav 9% av de ansatte med
pollenplager at de hadde fravær fra
arbeidet på grunn av pollenplager.
Om lag 50% av dem som hadde pollenallergi, mente at deres arbeidsevne var
redusert med 25% av samme grunn (8).
På samme måte opplever mange
pollenallergikere problemer med å følge
opp fritidsaktiviteter og sosiale relasjoner. Bakgrunnen for denne generelle dysfunksjonen diskuteres. Dårlig søvn sekundært til nesetetthet spiller som tidligere
diskutert sannsynligvis en sentral rolle.
Det ser imidlertid ut til at nesetetthet i
seg selv kan oppleves som så plagsomt
og forstyrrende at det kan forklare en
del av problemet.

Botemidler
Å begrense pollenkontakt så mye som
mulig er viktig for å redusere de lokale og
generelle plagene med høysnue. I tabell
1 finnes en del tiltak som kan forsøkes.
Å redusere nesetetthet er avgjørende
for å oppnå en bedre søvnkvalitet og
derved begrense tretthetsproblemet
forbundet med høysnue. Det er også
viktig i forhold til å redusere problemene
med nesetettheten i seg selv. Det mest
effektive medisinske tiltaket for å holde
en allergiplaget nese åpen over tid er
steroidholdig nesespray. Steroidene kan
også redusere nivået av potensielle søvnfremkallende inflammatoriske mediatorsubstanser. En rekke undersøkelser viser
at nesespray med steroider reduserer
allergibetinget nesetetthet både subjektivt og objektivt. Det er imidlertid få studier som har undersøkt effekten av lokale
steroider på trøtthet og utslitthet på
dagtid. Det er vist at lokaler steroider
forbedrer subjektiv søvnkvalitet. Gurevich
og medarbeidere har også vist at lokale
steroider reduserer søvnighet og uopplagthet på dagtid (9). Det finnes imidlertid ingen undersøkelser som viser at
lokale steroider gir en objektivt forbedret søvn vurdert ved polysomnografi.
Antihistaminer er viktige legemidler i
behandling av høysnue. Andregenerasjons antihistaminer har i undersøkelser
vist seg å forbedre søvnkvaliteten. Man
har imidlertid ikke kunnet påvise tilsvarende bedring i trettheten på dagtid.
Det er likevel holdepunkter for at andregenerasjons antihistaminer forbedrer
kognitiv funksjonsevne og læring (6).

I forhold til redusert livskvalitet hos
voksne kan seksuell dysfunksjon i forbindelse med høysnue bedres ved bruk
av antihistaminer.
Det er nylig også vist at et tredjegenerasjons antihistamin forbedrer
generell livskvalitet hos høysnuepasienter,
samtidig som det reduserer kostnadene
forbundet med sykdommen (10). Den viktigste kostnadsreduserende effekten synes
å ligge i et redusert sykefravær (11).
Førstegenerasjons antihistaminer
forverrer søvnigheten på dagtid og bør
generelt ikke brukes til pasienter med høysnue. Når det gjelder antihistaminer generelt, er det viktig å understreke at disse
har en begrenset effekt på nesetetthet.
Kromoglycat nesespray er uhensiktsmessige å bruke på grunn av kort halveringstid og begrenset klinisk effekt på
nesetetthet. De representerer derfor
neppe noe behandlingsalternativ med
tanke på allergiske neser som er tette.
Slimhinneavsvellende nesespray/dråper
er effektive når det gjelder å åpne nesen
på kort sikt. De kan derfor være et godt
alternativ for dem som har kortvarige
plager. Det er imidlertid viktig å understreke for pasientene at dette er medikamenter som ikke skal brukes sammenhengende i mer enn 10 dager. Skjer det,
vil de kunne forverre den nesetettheten
de i utgangspunktet skulle lindre. Det finnes ikke undersøkelser på om slimhinneavsvellende nesespray/dråper påvirker
søvn og trøtthet på dagtid, men kan som
nevnt gi dårlig søvn fordi de stimulerer
sentralnervesystemet.
Leukotrienantagonister er nylig godkjent
til bruk ved samtidig forekommende
astma og høysnue. En nylig publisert
undersøkelse tyder på at montelukast i
tillegg til å redusere nesesymptomene
også reduserer problemet med nedsatt
nattlig søvnkvalitet (12).
Saltvannskylling av nese og øyne anbefales for å fjerne pollen, sekret og betennelsessubstanser fra aktuelle slimhinner.
Allergivaksinasjon, hyposensibilisering,
er også et tiltak som vil kunne forbedre
allergibetinget livskvalitet. Dette er et tilbud til pasienter med betydelige plager
som helt sikkert skyldes allergi. Behandlingen innebærer en risiko for til dels
alvorlige bivirkninger. Derfor reserveres
tilbudet stort sett til dem som ikke har tilfredsstillende effekt av pollensanerende
tiltak kombinert med symptomlindrende
medikamenter brukt på riktig måte.
Man kan også åpne nesen mekanisk.

Dersom det foreligger en klar septumdeviasjon bør denne korrigeres. Nesepolypper er ingen allergisk sykdom. Det ser
imidlertid ut til at allergiske personer
hyppigere får residiv av sine nesepolypper enn dem uten allergi. Disse bør fjernes dersom de hindrer passasje av luft
gjennom nesen og steroidholdig nesespray ikke får dem bort. Tiltak for å fjerne
eller redusere de nederste nesemuslingene kan også være aktuelt ved uttalt nesetetthet der medikamenter ikke løser
problemet. Neseplastere er en innretning
som festes utenpå den fremre delen av
nesen og som løfter ut nesevingene.
Det reduserer i betydelig grad subjektiv
og objektiv nesetetthet. Det er vist at
de også forbedrer søvnkvalitet (13).

Samarbeid med skolen
I forhold til nedsatt læringskapasitet og
nedsatt livskvalitet er det viktig å etablere
et godt samarbeid mellom elev og foreldre på den ene siden og skole- og helsevesen på den andre. Kunnskap om sykdommen kan sikre en tidlig diagnose og
tidlig innsetting av tiltak for å begrense
de negative konsekvensene. Dette omfatter riktig bruk av riktige medisiner og tiltak for å begrense pollenkontakt i den
grad det er mulig. Det er et problem at
viktige eksamensperioder faller sammen
med pollensesongen mange steder i landet. Dette vil kunne ha store og varige negative konsekvenser for eksamenskandidater som etter mange år på skolen, skal
ha avgangseksamen i pollensesongen.
Forlenget eksamenstid er et tiltak som
noen vil kunne ha glede av. Flytting av
eksamen fra et sted med mye pollen til
et sted med mindre er imidlertid også
et tiltak som bør vurderes i slike tilfeller.
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Bjørkeskogens utbredelse
– et pollenproblem

tekst: nina brun
Mens det i 1984 var 59 millioner kubikkmeter bjørkeskog i Norge, var det 109
millioner kubikkmeter i 2002. Det er en
fordobling av volumet i løpet av 20 år,
viser den siste landskogstakeringen fra
Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS).
– Økningen forklares med at det i dag
hogges betydelig mindre skog til ved- og
industribruk, samtidig som vi opplever
gjengroing av tidligere beitemark på
grunn av omlegging og nedlegging i landbruket, sier professor Kåre Hobbelstad
i NIJOS.

Der storfe og sauer tidligere ble sluppet på beite i utmarka og nyskudd holdt
i sjakk, foregår det nå en omfattende
gjenvoksning. Bjørka viser seg å være en
svært sterk konkurrent i denne suksesjonen.
– Vi registrerer også at løvskogen med
bjørka i front kryper oppover fjellsidene,
noe som også har sammenheng med
klimaendringer, sier Hobbelstad.
Mens man i Norge hogger kun 40
prosent av skogstilveksten, hogges opp
til 80 prosent av skogen i Sverige og
Finland
– Sammenlignet med Sverige og Finland foregår betydelig mindre avvirkning
av skog til industri i Norge. Mens man
i Sverge har satset stort på bioenergi
ved hjelp av trevirke, og da særlig bjørk,
ligger vi så vidt i startgropa på området,
forklarer Hobbelstad.
Ved siste landsskogstaksering ble det
i Norge registrert nærmere tre milliarder
bjørketrær med diameter på over 5 cm.
Landbruks- og matdepartementet har
i en tilleggsproposisjon for Statsbudsjettet 2006 foreslått økt satsing på bioenergi og økte midler til skogkultur og
skogplanting.

Kulturlandskap i endring: Bjørkeskogen i Norge er fordoblet i løpet av få tiår.
Tre milliarder bjørketrær utgjør i dag et betydelig pollenproblem. foto: per t. terjesen/statskog

Endringer i kulturlandskapet
Å holde kulturlandskapet i hevd har vært
og er en villet politikk fra landbruks- og
miljøvernmyndigheter. Kulturlandskapet
regnes som et sentralt element i en nasjonal kulturarv og er viktig for turistnæringen. Ulike kulturmarken gir dessuten næring til et stort biologisk mangfold av plantearter. Norge undertegnet
konvensjonen om bevaring av biologisk
mangfold under FNs miljøkonferanse i
Rio de Janeiro i 1992.
Likevel nedlegges over 3000 bruk
årlig, og i dag står 30 prosent av de
artene som er typiske for kulturmarken
i fare for å utryddes.
I forslag til statsbudsjett for 2006 slår
Landbruksdepartementet fast at sikring
av verdifulle landbruksareal og kulturlandskap skal være høyt politisk prioritet.
Strategien er en halvering av årlige omdisponeringer av verdifulle jordressurser
og forvaltning av verdifulle kulturlandskap innen 2010.
Videreføring av et nasjonalt miljøprogram for 2004 har videre som mål å
sikre at kulturlandskap og verdifulle biotoper holdes i hevd. Et ledd i dette arbeidet er NIJOS’ kartlegging av skog og utmark i Norge.
– Aktiviteter knyttet til bevaring av
kulturlandskap er lagt til fylkesmannens
avdelinger, forklarer informasjonsrådgiver
Heidi Eriksen i Landbruksdepartementet
– Sogn og Fjordane har nylig iverskatt
prosjekt «Opne landskap» som skal utvikle virkemidler for å hindre gjengroing
av kulturlandskap. Prosjektet har i samarbeid med Statens vegvesen plukket ut
åtte kommuner som i løpet av 2006 skal
foreta utsiktsrydding gjennom å tynne ut
skogvegetasjonen langs veistrekninger,
forteller Eriksen.

Et pollenproblem
Samtidig som et biologisk mangfold av
kulturmarkstyper er truet av gjengroing,
representerer bjørkas fremmarsj, tellende
totalt tre milliarder bjørketrær, en utfordring for om lag 900 000 pollenallergikere i Norge.
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▼

Bjørk er det treslaget som
øker mest i Norge, og mer
enn i nabolandene Sverige
og Finland. Gjengroing av
tidligere beitemark og mindre hogst kan forklare en
fordobling av bjørkeskogen i
løpet av få tiår. Bjørkeskogen
i Norge teller i dag tre
milliarder trær.

– Som følge av bjørkas utbredelse
og ny krattskog må vi forvente en økning
i pollenproduksjonen per arealenhet,
hvilket må anses som en uheldig utvikling
for våre mange bjørkepollenallergikere,
sier pollenanalytiker Hallvard Ramfjord
i Norges Astma- og Allergiforbund.
– I løpet av de siste fem år har vi registrert en kraftig økning av mengden bjørkepollen, særlig på Østlandet. Spredningen er avhengig av vær og klimatiske
forhold, men det er nærliggende å se
økningen også i sammenheng med
bjørkas fremmarsj.
I en tett bjørkebestand er det imidlertid et gjennomgående trekk at antallet
rakler på trærne midt inne i skogen er vesentlig lavere enn på trærne i utkanten,
noe som vil moderere økningen i pollenmengden noe, forklarer Ramfjord.

Fjernspredning via naboland
Bjørkepollen spres med vinden over store
områder, gjerne ved godvær med stabile
sør-østlige vinder. Pollenvarslene i Finland melder at 30% av alt registrert
bjørkepollen er importert via fjernspredning fra Russland. Fenomenet har fått betegnelsen «Ryss-pollen».
– I Russland og Estland ble det i Sovjet-
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perioden drevet flatehogst på barskogen
over relativt store områder, mens etterfølgende nyplanting var høyst mangelfull.
Resultatet er en betydelig økning i
spredningen av bjørkepollen fra disse
områdene, forklarer Ramfjord.
– Ved stabil sør-østlig vind vil vi
merke spredningen også i Norge.
I Trondheim har vi i år registrert bjørkepollen lenge før bjørkepollensesongen
startet.
En betraktning får være at når menneskene først griper inn i og regulerer
økosystemer i vinnings hensikt, har de
også tatt på seg ansvaret for eventuelle
konsekvenser av så vel virksomhet som
opphør av virksomhet, avslutter Ramfjord.
Kilder:
Fakta om skogen i Norge. Landskogstaksering
1925 – 2003. Norsk institutt for jordog skogkartlegging. http://wwwnijos.no.
Landbruks- og matdepartementets budsjettforslag for 2006 – St.prp. nr. 1 Tillegg nr.
1 (2005-2006)
St.prp. nr. 1 (2005-2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Tilråding frå Landbruksog matdepartementet av 23. september
2005.
Bryn A. Verdier i kulturlandskapet.
Bondebladet 2004; nr. 28/29.
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Barn med astma och
allergisk rinokonjunktivit
anne kihlström, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
SAMMANFATTNING:

Allergier och astma
drabbar 30% av de
svenska barnen och de
utgör därmed den största gruppen av kroniskt
sjuka barn. 6–8% av
skolbarnen har astma.
15–20% har rinokonjunktivit, varav cirka
40% utvecklar astmasymtom. Ofta har barnen besvär från både
övre och nedre luftvägar och det är viktigt
att tänka på hela luftvägarna vid val av behandling. Specifik immunterapi till barn med
pollenallergi kan hindra
astmautveckling med
upp till 50% och ge
många barn och ungdomar en ökad livskvalitet. Bra nätverk
för samarbete mellan
sjukhusmottagningar
och primärvård är angeläget för vidareutveckling av vårdkedjor,
fortbildning och
kvalitetsarbete.

llergier och astma hos barn har ökat
de senaste decennierna i länder
med västerländsk livsstil. 30%
av alla barn uppvisar under sin uppväxt
någon form av allergisk sjukdom. Orsaken
till denna ökning är fortfarande ofullständigt känd. Ärftlighet har betydelse, med
flera gener involverade, dessutom sker
sannolikt en påverkan av livsstil och andra miljöfaktorer.
Vissa luftvägsinfektioner, tobaksrök
och luftföroreningar från trafiken kan öka
risken för allergisjukdomar. Om barnet utsätts för stora mängder av en del allergen
under det första levnadsåret löper det
också en större risk att utveckla allergi.
Studier har visat att barn som växer
upp på bondgårdar inte drabbas lika
ofta av allergisjukdomar som andra barn.
En hypotes är att dessa barn skyddas
mot allergisjukdomar genom att de utsätts för de nedbrytningsprodukter från
bakterier som finns i lantbruksmiljöer.
Även vissa mag- och tarminfektioner an-

A

figur 1

Faktorar som ökar risken

Ung mamma
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Anne Kihlström
Barnallergimottagningen B59
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Faktorar som minskar risken

Ärftlig risk
Pojke

Anne Kihlström
är med dr, specialist i barnallergologi och pediatrik,
överläkare på barnallergimottagningen, Huddinge.

ses kunna skydda mot allergisjukdomar
genom att de stimulerar immunförsvarets
utveckling. Bröstmjölk och vissa fettsyror
är fler exempel på ämnen som kan ha
en skyddande effekt.
Dagens barn utsätts för fler faktorer
som ökar risken för allergisjukdomar men
däremot för färre skyddande faktorer,
vilket kan bidra till ökningen av allergier.
Det är ytterst angeläget med fortsatta
studier av sambandet mellan arv, miljö
och allergiutveckling hos barn (fig 1).
Barn med allergi och astma utgör i
Sverige den största gruppen av kroniskt
sjuka barn. Upp till 25% av småbarn och
förskolebarn har eller har haft infektionsutlösta astmasymtom. Om spädbarn med
infektionsutlöst astma utvecklar tecken
på allergi, är det högre risk att astman
kvarstår upp i skolåldern. 6–8% av skolbarn har astma och flertalet av dem behåller sin sjukdom upp i vuxen ålder.
Förekomsten av allergiska ögon- och
näsbesvär bland barn och ungdomar

Luftvä gsinfektioner (RSV)
Allergen
Luftföroreningar (NO2, miljötobaksrök
ö
etc)

Mikrobiologisk exponering (bl.a . endotoxin)
Tarmflorans sammansättning
Smitta som överförs från avföring till mun
,
Viss diet (modersmjölk,antioxidanter,
,
vitaminer ,vissa
fettsyror )
Okända faktorer

Stress hos mamman
Okända
ä
faktorer

Andel med astma i befolkningen

Vanliga allergen
Pollenallergi
Pollen är det allergen som orsakar allergiska reaktioner hos flest barn. Pollen är
svårt att undvika eftersom det sprids vida
omkring med vindar och även förs in i
inomhusmiljöer. Trots att pollenallergi
bara ger besvär under vissa perioder kan
allergin innebära betydande besvär och
sämre livskvalitet för en stor del av befolkningen. Luftföroreningar kan vara
en bidragande orsak till att pollenallergi
uppstår.
Typiska besvärsperioder
i Stockholmsområdet:
Björkpollen: Från mitten av april till början
av juni. Vissa barn reagerar redan från
början av mars om de även är allergiska
mot al och hassel.
Gräspollen: Från början av juni till slutet
av juli.
Gråbo: Från slutet av juli till början av
september.
Besvärsperioderna kan variera något från
år till år.
Björkallergen. Huvudallergenet (Betula
verrucosa) Bet v 1, är den vanligaste sub-

typen i Skandinavien och norra Europa.
I södra Europa finns även allergier mot
Bet v 2 och Bet v 4. Björkallergenet korsreagerar med andra lövträd från samma
familj som al (Aln g 1) och hassel (Cor a
1) samt med födoämnen som hasselnötter, råa rotfrukter och stenfrukter. Allergenet från björkfamiljen består av cytoplasmaproteiner (17kD) som inte kan
detekteras på ytan av det torra pollenkornet. Vid kontakt med de övre luftvägarna och ögonslemhinnan anfuktas
pollenkornet och ger upphov till rinokonjunktivit. Intakta pollenkorn är för stora
för att nå de nedre luftvägarna. Dock kan
åskväder och häftiga regnskurar inducera
frisättning i luften av cytoplasmafragment. Dessa små partiklar (30nm–3 m)
kan nå de nedre luftvägarna med ökad
risk för astmabesvär.
Gräsallergen. Timotej (Phlenum pratense)
Phlp 1 är det vanligast förekommande
gräsallergenet i Skandinavien. Phlp 1 är
ett glukoprotein (30kD) som frisätts från
pollenkornen efter befuktning, formande
en aerosol med risk för rinit och astmabesvär.
Födoämne som
korsreagerar med pollen:
Björk: Cirka hälften av alla björkpollenallergiker har korsreaktioner mot nötter,
kiwi, äpplen, kärn- och stenfrukter samt
råa morötter och rå potatis. Det ger oftast symtom i form av klåda på läppar
och i gommen.

Gräs: Korsreaktioner med gräs kan
förekomma mot vete, tomat och
melon.
Gråbo: Korsreaktioner med gråbo kan
förekomma mot selleri, persilja, koriander,
kamomill, morot, vitlök, curry (bockhornsklöver), paprika, fänkål, solrosfrö, kummin,
anis och andra korgblommiga växter.
Allmänna råd vid pollenallergi:
• Träna inte intensivt utomhus utan förebyggande behandling.
• Sov helst med stängt fönster under
pollensäsongen.
• Häng inte sängutrustning eller kläder
på vädring eller tork utomhus.
• Undvik i möjligaste mån luftföreningar
eftersom de kan förstärka den allergiska reaktionen.
• Ta del av pollenrapporterna och följ
väderleken. «Vackert väder» leder gärna
till ökade pollenhalter. Pollenspridningen ökar under blåsiga dagar utan
nederbörd.

Pälsdjursallergi
Pälsdjursallergi är i vårt samhälle den
svåraste av de vanliga luftvägsallergierna,
eftersom den så lätt leder till utveckling
av astma och känsliga (hyperreaktiva)
luftrörsslemhinnor. Exponering för
pälsdjursallergen sker under hela året.
Besvär av pälsdjur kan även förekomma
vid indirekt kontakt, dvs barn kan bli
allergiska mot pälsdjur utan att själva
ha varit i direkt kontakt med djur.
Det senare har praktisk betydelse
i offentliga miljöer, till exempel förskolor och skolor.

▼

har skattats till 15–20% och cirka 40%
av dessa barn utvecklar astmasymtom.
Ofta har således barnen symtom från
både övre och nedre luftvägar. Det är viktigt att ha detta i åtanke vid val av terapi.
Effektiv behandling av nästäppan gör
astman lindrigare och mer stabil.

foto: jann lipka/mira, samfoto

Barn med astma och
allergi är den största
gruppen kroniskt sjuka
barn i Sverige. Ofta har
de symtom från både
de övre och de nedre
luftvägarna.
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figur 2

figur 3

RINOKONJUNKTIVIT (RC)
Allergisk RC

Icke-allergisk RC

IgE -medierad

Icke-IgE -medierad

allergisk RC

allergisk RC

Kattallergen. Huvudallergenet Fel d 1 är
ett 38 kD antigen bestående av två subenheter på 17kD. Fel d 1 utsöndras av
körtlar i huden, tårkörtlar och perianala
körtlar. Fel d 1 utsöndras i stora mängder, och cirka 25% utgörs av små partiklar (< 5 m) som kan vara luftburna i
långa perioder.
Hundallergen. De två viktigaste allergenen hos hund är Can f 1 och Can f 2, med
molekylvikterna 10 kD respektive 23 kD.
Can f 1 produceras av tungepitelet och
Can f 2 av tungan och parotis-körtlarna.
Cirka 20% av luftburet Can f består av
små partiklar (< 5 m).
Katt anses ur allergisynpunkt utgöra
ungefär dubbelt så hög risk för sensibilisering som hund. Olika kattraser har ett
gemensamt huvudallergen, men mellan
olika hundraser kan en viss variation
finnas när det gäller benägenheten att
orsaka besvär. Pälsdjursallergenet är
mycket mindre i storlek än pollenallergenet och når lättare de nedre
luftvägarna, dessutom sprids det
lättare i omgivningen.
Allmänna råd vid pälsdjursallergi:
• Pälsdjursfritt hem.
• Sanering av hemmet genom att rengöra
noga eller byta ut heltäckningsmattor,
madrasser och luddiga textiler.
• Förhindra att allergenspridning genom
klädombyte av personer som har pälsdjur innan de kommer till hemmet eller
lokaler där barnet vistas
(förskola/skola).
• Väl fungerande ventilation.

Kvalsterallergi
Husdammskvalster är spindeldjur som
lever på människans hudmjäll. Kvalstrets
fekalier innehåller huvudallergenet (d.
pteronyssinus eller d. farinae). I Sverige är
förekomst av husdammskvalster kopplat
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ASTMA
Allergisk astma

IgE -medierad
allergisk astma

till för hög luftfuktighet inomhus, vilket
i de flesta fall är orsakas av bristande luftväxling och ansamling av fuktig inomhusluft. I Stockholmsområdet finns kvalster
i cirka 10% av bostäderna, men i södra
Sverige är motsvarande siffra 80–90%.
Husdammskvalster förekommer i störst
mängd i madrassdamm. Den trivs bäst i
temperaturer 27–32°C men dör vid tvättning i 60°C samt när luftfuktigheten är
under 45% vilket sker med god ventilation.
Allmänna råd vid kvalsterallergi:
• Åtgärda fukt- och mögelskador.
• Tillse att bostaden är väl ventilerad
och att luftfuktigheten vintertid är
under 45%.
• Tvätta sängkläder i 60°C.
• Använd speciella kvalsterskydd till
madrass och kudde om ovan nämnda
åtgärder inte är möjliga.

Mögelallergi
De som är sensibiliserade mot mögel är
oftast multiallergiska. Isolerad mögelallergi som huvudsaklig orsak till rinokonjunktivit är ytterst ovanligt. Sensibiliseringen kan ske genom exponering för
sporer från utomhusmögel. Jämfört med
många andra luftburna allergen är mögel
lågallergent.

Icke-allergisk astma

Icke-IgE -medierad
allergisk astma

Ett stort problem är dessutom tillkomst
av uttalad trötthet, vilken gör det svårt
att klara vardagen, ger sämre skolprestationer och sämre livskvalitet.
Det kan finnas flera anledningar till
denna trötthet. Dels påverkar allergin i
sig allmäntillståndet, dels är det inte
ovanligt att barn med rinit och förstorad
adenoid har sömnstörningar och obstruktiva apnéer nattetid. Man bör därför
vara uppmärksam på tecken till kognitiva
störningar som ökad irritabilitet, oro,
sämre skolprestation etcetera.
Även barn kan ha paraallergiska besvär
av födoämnen som korsreagerar med
pollen, redan från 4–5 årsålder.

Intermittent eller säsongsbunden ARC
ARC kallas intermittent om besvärsperioden understiger 4 veckor. För patienter
med multipel pollenallergi och lång säsong är det bättre att använda termen
säsongsbunden RK.

Persisterande ARC
Vid persisterande ARC (tidigare kallad perenn ARC) utsätts individen för allergen
hela året. Den vanligaste orsaken är pälsdjursallergi och därefter allergi mot kvalster.

Utredning
Allergisk rinokonjunktivit
Allergisk konjunktivit förekommer i regel
tillsammans med allergisk rinit (fig 2).
Allergisk rinokonjunktivit (ARC) är en
IgE-medierad inflammation i konjunktivan
respektive nässlemhinnan. Ögonbesvären
är oftast bilaterala, med klåda och rodnad som dominerande symtom, dessutom kan en geléliknande svullnad av
konjunktivan ses. Näsbesvären börjar
ofta med klåda och frekventa nysningar,
åtföljda av rinnande snuva. Därefter kommer en successivt tilltagande nästäppa.

Allergiutredning kan göras med pricktest
alternativt specifikt IgE, men anamnesen
är ofta tillräckligt för diagnos.
Konsult Öron-näsa-halsläkare – Annan
diagnos? Vid oklar bild och/eller terapiresistens för att utesluta andra orsaker
till trånga övre luftvägar såsom adenoid,
tonsillhypertrofi, polyper, främmande
kropp med mera.
Konsult Ögonläkare – Annan diagnos?
Vid oklar bild och/eller terapiresistens,
för att utesluta annan diagnos såsom
vernal konjunktivit med mera.

Behandling
Antihistamin: Per oralt icke-sederande
antihistamin är förstahandsval vid behandling av allergisk rinokonjunktivit.
Vid lätta till måttliga fall räcker det
ofta som enda behandling. Mindre förpackningar finns att köpa receptfritt.
De flesta antihistaminpreparaten har
dock inte tillräcklig effekt beträffande
nästäppan.
Lokal antihistaminbehandling för ögon
och näsa har en väldokumenterad effekt.
Lokala steroider: Behandling med lokal
nasal steroid påbörjas om symtomlindring
är otillräcklig med ovanstående regim eller
om patienten söker under säsong med
besvär som pågått en tid. Behandlingen är
effektiv vid allergisk rinit och hämmar såväl nysningar, rinnsnuva som nästäppa.
Det är viktigt att informera patienten om
att det krävs upp till en veckas behandling
innan full effekt uppnås.
Steroider till ögonen är inte indicerade
förutom i extrema fall och bör i så fall endast förskrivas av ögonläkare.
Depåsteroid bör inte ges till barn och
ungdomar.
Kromoglikat: Kromoglikat för intranasalt
bruk har tidigare använts mycket till barn
på grund av sin avsaknad av biverkningar.
Effekten är betydligt svagare jämfört med
lokala steroider. Kromoglikat finns även
som ögondroppar. Det finns att köpa receptfritt.
Montelukast: Hos de astmatiska patienter
där montelukast är indicerat för astma,
kan behandling även ge viss symtomlindring vid säsongsbunden allergisk rinit.
Specifik immunterapi (SIT): Från skolåldern blir det allt mer motiverat att erbjuda specifik immunterapi (SIT) eller
allergivaccination, tidigare kallad hyposensibilisering. SIT kan ges mot lövträd,
gräs, gråbo, kvalster, katt, hund, häst, bi
och geting. SIT kan övervägas vid ARC
med pollenallergi då farmakologisk behandling inte gett acceptabel effekt.
Begynnande astma ökar indikationen
liksom uttalad trötthet. Behandling med
SIT till barn med svår pollenallergi kan
ge bestående förbättring och förhindra
utveckling av astma med upp till 50%.
För barn med pälsdjursallergi kan SIT
mot katt vara aktuellt vid svår allergi
med symtom vid indirekt exponering,
till exempel i skolan. SIT mot hund- och

Allmänläkare

Barnläkare

Barnallergolog

Okomplicerade symtom
som svarar på rutinbehandling

Utebliven effekt
trots adekvat rutinbehandling

Svåra symtom där SIT
(allergivaccination) övervägs

Säsongsutlösta rinitbesvär med lindriga
astmasymtom under
pollensäsong

Säsongsutlösta besvär
med medelsvåra till svåra
astmabesvär under pollensäsong
Persisterande allergisk rinit
Äldre barn kan remitteras till
öron- eller ögonläkare v.b.

Svår rinit (i samarbete med
ÖNH-läkare)
Svår konjunktivit (i samarbete med ögonläkare)
Om lokal steroidbehandling
övervägs, alltid remiss till
ögonläkare

tabell 1. Allergisk rinokonjunktivit – vårdnivåer

häst-allergi ger mindre effekt. Bästa
effekten vid kvalsterallergi ses vid singel
allergi eller vid kombination med pollenallergi.

Astma
Astma är en kronisk inflammation i luftvägarna, med slemhinnesvullnad, ökad
slembildning och reversibel bronkobstruktion. Vanligt är dessutom en ökning
i luftvägarnas känslighet. Astma indelas i
allergisk (IgE-medierad eller icke IgE-medierad) och icke-allergisk astma (fig 3).
De flesta har lindrig astma. 25% av dem
som har astma har medelsvår astma och
10% har svår astma.

Infektionsastma och
övrig icke-allergisk astma
Luftvägsinfektioner är den vanligaste
orsaken till astmasymtom hos små barn.
Denna astma kallas för infektionsastma
(en form av icke-allergisk astma), om barnet inte har någon atopi/allergi. En del av
dessa barn (cirka 30%) utvecklar dock
senare en allergisk astma.
De mekanismer som initierar ickeallergisk astma är inte väl definierade.
Vissa infektioner, till exempel tidig
och svår RSV-bronkiolit men även gastroesofagal reflux kan starta en process
som leder till hyperreaktiva luftvägar/
astma.

Ospecifika och
ansträngningsutlösta besvär
Barn och ungdomar med astma, både
allergisk och icke-allergisk, har ofta
hyperreaktiva luftvägar, som överreagerar på luftvägsinfektioner, tobaksrök,
luftföroreningar, kall luft, fysisk ansträngning och psykiska faktorer.
Att som barn eller tonåring få plötsliga
astmasymtom vid skratt, lek och fysisk
aktivitet är besvärligt och hämmande för
olika aktiviteter. Besvären vid fysisk ansträngning beror på att man vid ansträngning andas snabbare än normalt
och genom munnen. Slemhinnan i luftrören utsätts då för en kallare och torrare
luft än om man andas genom näsan.
Detta irriterar luftrören och kan utlösa
inflammation och bronkobstruktion.
Bra kondition är viktigt för alla barn
och ungdomar med astma. De behöver
därför träning väl så mycket som friska
men på villkor som gör att de inte får
astma. Extra hänsyn får tas under pollensäsong då risken för ansträngningsutlösta besvär är särskilt stor.
Träningsråd:
• Långsam uppvärmning under 10–15
minuter så att pulsen höjs successivt.
• Intervallträning rekommenderas.
• Nedvarvning är också viktigt. Avsluta
passet under cirka 5–10 minuter med
övningar som långsamt sänker pulsen.

Allergisk astma

Diagnostik

Från förskoleåldern blir luftvägsallergi
en allt vanligare orsak till astmasymtom.
Barn med astmabesvär före 7 års ålder
bör utredas av barnläkare om inte besvären är lindriga och tillfälliga. Skolbarn
som har lindriga allergenutlösta besvär
av kort säsongskaraktär där anamnesen
är entydig behöver inte utredas närmare,
om behandling ger önskat resultat.
Minst 80% av astmaanfallen bland
skolbarn har allergiska inslag.

Patienter med astma är en heterogen
grupp med varierande svårighetsgrad av
sjukdomen. Astmadiagnosen grundar sig
på en samlad klinisk bedömning av:
Sjukhistorien: En noggrann anamnes är
viktigt. Typiska symtom är återkommande episoder med väsande utandning,
andfåddhet, tryckkänsla över bröstet
och hosta, speciellt nattetid eller tidigt
på morgonen. Ofta har besvären utlösts
av luftvägsinfektion och/eller allergen-
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Vid extremt besvärlig konjunktivit som
kräver behandling med steroiddroppar,
se nedan.

Allmänläkare

Barnläkare

Barnallergolog

0–6 år: Episodisk
astma/obstruktiv behandling med ß2-agonist v.b.

0–6 år: Behov av regelbunden eller återkommande behandling med inhalationssteroid

Otillräcklig astmakontroll
trots medicinering

Astma i skolåldern som
uppnår kontroll med
enbart inhalationssteroid i dosen 100–400
g/dygn alternativt
100–200 g/dygn
i kombination med
långverkande ß2-agonist
eller leukotrien-antagonist

Återkommande akuta astmabesvär

Astma med återkommande
pneumonier

Dålig följsamhet till ordinationer

Plötsliga svåra astmaanfall

Daglig steroidbehandling
hos förskolebarn
Underhållsbehandling med
steroider > 400 g/dygn
Differentialdiagnostik vid
långdragen hosta eller andra
oklara symptom

Astma med behov av sjukhusvård

Behov av perorala steroider
Astma i kombination med
annan svår allergisk sjukdom
Astma i kombination med
annan svår kronisk sjukdom
Astma i kombination
med annan svår terapi

Oklara ansträngningsutlösta
besvär
tabell 2. Astma – vårdnivåer

exposition och/eller av ansträngning.
Långdragen hosta kan vara enda tecknet
på astma.
Ärftlighet, sociala förhållanden, miljö
samt tidigare och nuvarande besvär är av
vikt att penetrera. Även tecken på gastroesofageal reflux som kan bidra till astmabesvär.
Klinisk undersökning: Ofta kan rutinundersökning i lugnt intervall utfalla
helt normal, men när undersökningen
görs under pågående astmabesvär
kan man observera interkostala indragningar, förlängd utandning, rosslig hosta,
harklingar. Observera andra tecken på
atopi, till exempel eksem.
Lungauskultation: Förlängd utandning
och ronki. Vid svåra besvär kan andningsljuden vara försvagade eftersom andningen kan bli så ytlig. Det är ett allvarligt
tecken.
Allergiutredning: Det är viktigt att alla
barn > 2 år med astma utreds med antingen pricktest eller phadiatop/specifikt
IgE. Sedan kan en bedömning av barnets
allergi göras genom att väga samman
sjukhistoria och testresultat. Därefter är
det lättare att ge bra råd till föräldrarna
om barnets miljö.
Lungfunktionsmätning på skolbarn –
kriterier för astmadiagnos: (GINA Internationella guidelines).
• Dynamisk spirometri med reversibilitetstest. FEV1 ökar med minst 12%
från utgångsvärdet och samtidigt
mer än 200 ml.
Alternativt:
• PEF-mätning med reversibilitetstest.
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PEF ökar med 15% alt minst 60
L/min. Alternativt:
• PEF-kurva med dygnsvariabilitet. Om
högsta värde – lägsta värde/medelvärdet x 100 är mer än 20% talar det
starkt för astma.
Ansträngningsprovokation: Diagnostiskt
används arbetsprovet oftast då man är
osäker på om de ansträngningsutlösta besvären beror på astma eller har annan förklaring, men även för att bedöma om astmabehandling ger fullgod astmakontroll.
Barnet ska vara symtomfritt innan.
Kortverkande beta2-agonist ska inte ha
tagits under de senaste 6 timmarna och
långverkande beta2-agonist inte under
de sista 36 timmarna. Ansträngning ska
pågå minst 6 minuter och barnet ska
uppnå puls över 170/min (helst mellan
190–200) för att testet ska vara utslagsgivande. PEF eller FEV1 ska mätas
före och direkt efter arbetet, samt 5, 10
och 15 minuter efter arbete eftersom
en astmareaktion inte alltid kommer omedelbart. En sänkning av PEF på minst
15% eller FEV1 på minst 10% talar för
ansträngningsutlöst astma. Ett negativt
ansträngningstest utesluter inte astma.
Vid pollenutlösta besvär och normal
vilo-spirometri kan en ansträngningsprovokation utomhus under pollensäsong
ge mer information.
Torrluftsprovokation: Hyperventilation
med torr luft tycks korrelera bra till
ansträngningsutlöst astma. Ett test är
positivt om FEV1 faller med minst 10%.
En negativ torrluftsprovokation utesluter
inte astma.

Metakolinprovokation: Om astmadiagnos inte kan verifieras med spirometri/PEF enligt ovan eller vid osäkerhet
om diagnos kan provokationstester
göras för att påvisa en ökad luftvägskänslighet – bronkiell hyperreaktivitet.
Barnet inhalerar metakolin i stigande
koncentration, med registrering av PEF
eller FEV1 efter varje dos. När PEF eller
FEV1 har sjunkit med mer än 20% avbryts provokationen och den dos (D)
eller koncentration (C) som framkallat
20% sänkning av mätvärdet räknas
fram och kallas PD20 eller PC20.
Utandad kväveoxid (eNO): Mätning av
utandad NO är ett relativt nytt mått på
eosinofil inflammation i luftvägarna. Metoden används som hjälpmedel vid diagnostik och uppföljning av patienter med
astma. Metoden är dock fortfarande ny
och dessutom kan tolkning av resultaten
vara svårt. Metoden bör därför tillsvidare
reserveras för specialistkliniker på sjukhus.
Lungröntgen: Är framför allt användbar
vid differentialdiagnostik.

Prognos
Cirka 20% av alla barn har haft astmasymtom före 2 års ålder och cirka en tredjedel av dessa har fortfarande besvär
vid 6 års ålder. Astmaprevalensen hos
skolbarn har fördubblats de senaste
decennierna och ligger nu runt 6–8%.
Efter 10–20 års ålder är drygt hälften
symtomfria. Återfallsrisken efter flera
års symtomfrihet är dock cirka 25%.
Det är framför allt barnen som utvecklar pälsdjursallergi och/eller exponeras
för tobaksrök i sin vardagsmiljö som får
behålla sin astma.
Trots den ökade incidensen är både
antalet vårddagar och mortaliteten
sjunkande vid astma hos barn över
3 år. Denna utveckling speglar en
ökad symtomkontroll och förbättrad
livskvalitet tack vare nya och rätt
använda läkemedel.

Behandling av astma hos barn
Målsättning vid behandling av astma
hos barn bör vara att:
• Barnet ska klara sina vardagsaktiviteter utan besvär
• Barnet ska sova lugnt utan astma på
natten och morgonen
• Det är endast vid kraftig ansträngning,
luftvägsinfektion eller ofrivillig kontakt
med ämnen som patienten inte tål som
besvär möjligen kan accepteras

I patientutbildningen bör följande ingå:
• andningsvägarnas anatomi
• vad som menas med astma och vad som
händer vid astmaanfall
• symtom som visar på en försämring och
vilka åtgärder som då bör vidtas
• råd om när man ska söka hjälp akut
• skriftlig behandlingsplan/medicineringsplan för den långsiktiga behandlingen och för behandling av akuta försämringar
• kunskap om mediciner, dess verkningar
och biverkningar
• träning av inhalationsteknik
• instruktion om PEF-mätningar
• miljöförbättrande åtgärder i hemmet

Alla barn kan lära sig att inhalera via spacer med eller utan mask. Från tidigast 4
till 6 års ålder kan många barn lära sig att
använda pulverinhalator. Noggrann instruktion är avgörande för om det ska
fungera.
Kortverkande beta2-agonist tas vid
akuta andningsbesvär och/eller cirka 15
minuter före träning.
Inhalationssteroider är motiverade
vid försämring i samband med infektion
eller pollensäsong. Vid regelbundet återkommande ansträngningsutlösta astmabesvär och behov av beta-2-agonistbehandling mer än 2 ggr/vecka brukar
förebyggande behandling med inhalationssteroider ge bättre kontroll. Dosen
av inhalationssteroid ska vid varje tillfälle
hållas så låg som möjligt.
Långverkande beta2-agonister ger god
effekt även om den skyddande effekten
minskar något vid regelbunden användning. När långverkande beta2-agonist
används regelbundet bör det alltid ske
med inhalationssteroider som basmedicinering.
Leukotrien-antagonist kan minska
ansträngningsutlöst astma och ges som
tillägg till inhalationssteroider.
Antihistamin dämpar generellt den aller-

giska inflammationen i övre och nedre
luftvägar. Välj helst ett icke-sederande
preparat.
Specifik immunterapi (SIT) se ovan.
Anti-IgE behandling (omalizumab) kan
övervägas till barn > 12 år med svår allergisk astma om annan behandling inte ger
tillfredställande effekt. Behandling ges
endast av barnallergolog på specialistmottagning.
OBS! Överväg alltid innan behandling ändras:
• Tar patienten medicinerna enligt ordination?
• Tar patienten medicinerna på rätt sätt?
• Har man eliminerat allergener så gått
det går från omgivningen?
• Har patienten astma eller kan det röra
sig om någon annan diagnos?

Sjukgymnastik
Barn med kronisk astma kan få god hjälp
av sjukgymnast. Behandlingen går ut på
att öka barnets kroppsmedvetenhet och
allmänt förbättra konditionen. Barnet får
lära sig rätt andningsteknik, hostteknik
och avslappningsövningar. Sjukgymnasten
kan även lära ut uppvärmning och intervallträning, pröva ut hjälpmedel (PEPmask eller värmeväxlare) samt ge förslag
till fysisk aktivitet. Sjukgymnaster kan även
vara behjälpliga med ansträngningstest.

Rådgivning om allergisanering
Inför information till familjer om möjlighet att minska risken för astma och
allergisk sjukdom hos barn under första
levnadsåren, har Svenska Barnläkarföreningens sektion för barnallergologi
tagit fram riktlinjer (stencil 17, www.
barnallergisektionen.se).
Pälsdjur
Det föreligger motstridiga resultat om det
innebär ökad risk för allergi och/eller astma
att exponeras för pälsdjur som spädbarn.
Det finns dock inga studier som visar en
skyddseffekt om man skaffar pälsdjur i förebyggande syfte. Att i förebyggande syfte
göra sig av med ett djur som man redan har
är inte heller motiverat. För den som redan
är sensibiliserad och får besvär vid djurkontakt är självklart en minskad exponering en
viktig del av behandlingen.
Tobaksrök
Att undvika rökning under graviditet
och spädbarnstid är en viktig åtgärd för
att förebygga tidiga luftrörsobstruktiva
besvär.

Fukt
Ventilationen i bostaden bör uppfylla
gällande normer och fukt- och mögelskador bör åtgärdas för att minska risken för
hosta och astmabesvär.
Amning
Uppfödning med bröstmjölk (utan andra
tillägg) under de första levnadsmånaderna
minskar något risken för obstruktiv bronkit
och så kallad infektionsastma, samt för
komjölksallergi. Skyddseffekten är dock
sannolikt bara av betydelse under de första levnadsåren. I ett längre perspektiv
visar flertalet studier ingen säkert skyddande effekt mot astma eller allergi.
Ingen diet till modern under amningstiden.

Läger för barn och ungdomar
med astma och allergi
För barn med astma och allergi kan en lägervistelse ha mycket stor betydelse för
självförtroende och livskvalitet. Stockholms läns Astma- och Allergiförening
har i snart 30 år anordnat sommarläger
för barn med astma och allergi. För barn
mellan 11 och 14 år anordnas seglarläger under två sommarveckor i fin skärgårdsmiljö på Assö/Barnens Ö. För barn
mellan 7 och 10 år erbjuds en veckas
sommarläger. www.asso.nu
I Åre ordnas av Årekliniken varje sommar
ett äventyrsläger för ungdomar 15–18 år.
För mer information, kontakta Årekliniken,
www.arekliniken.com.

Samverkan i nätverk
Allergier hos barn kan ta sig olika uttryck
i olika åldrar och variera i svårighetsgrad.
För att vården av allergiska barn ska
fungera på ett bra sätt är det viktigt att
alla i vårdkedjan (sjukhusanslutna barnallergimottagningar, barnmottagningar
i öppen vård, primärvård, skol- och barnhälsovård) samverkar kring de allergiska
barnen och ungdomarna (fig 4).
Vad ska vi prioritera?
• Vidareutveckla välfungerande nätverk
– Sjukhusanslutna barnallergimottagningar
– Barnmottagningar i öppenvård
– Vårdcentraler i primärvården
– Prevention (MVC, BVC, förskola, skola)
• Astmamottagningar i primärvården
• Allergisköterskorna – en viktig resurs
på alla nivåer
• Utbildning av vårdkedjan
• Öka tillgängligheten för immunterapi
• Överföring av tonåringar till vuxenvård
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Behandlingsstrategi:
• Utbilda patienten till en samarbetspartner i astmabehandlingen
• Bedöm och följ astmans svårighetsgrad med lungfunktionsmätning.
• Undvik eller kontrollera faktorer som
utlöser astma, till exempel rökning och
allergenexponering.
• Mät tillväxt 1–2 gånger per år på alla
barn som har underhållsbehandling
med inhalationssteroid.
• Se till att patienten har regelbundna
återbesök och en kontinuerlig kontakt
med läkare och astmasköterska.

figur 4

SAMVERKAN

Specialist
mott. på
sjukhus

BARNET

Barnläkare i
öppen vård

Förskola/Skola
BVC/SHV

Primärvård

Sjukhusanslutna barnallergimottagningar
Dessa mottagningar bör fungera som
kunskapscentrum och remissinstans för
diagnostik av oklara fall, samt ansvara för
vården av de svårast sjuka patienterna.
För att vi ska kunna erbjuda barnen med
astma och allergi ett bra omhändertagande med en god och kostnadseffektiv
vård, är det mycket viktigt med kontinuerlig utbildning till alla i vårdkedjan, samt
förskola och skola.

bronkiten hos småbarn, lindrig säsongsoch infektionsastma hos skolbarn etcetera.
Hur många barn med astma och allergi som
sköts av allmänläkare beror på intresse och
kunskaper hos respektive läkare, vilket kan
variera inom samma vårdcentral och mellan
olika vårdcentraler. En kompetent och tillgänglig närsjukvård är en viktig förutsättning för att barn med allergisjukdomar ska
slippa söka sjukvård akut. Det bör finnas
en astmaansvarig allmänläkare och en
astmakunnig sköterska på vårdcentralen.
Dessutom är barnkunskap viktig. Det är
även viktigt att akutbehandling kan erbjudas hos allmänläkare i primärvården medan
svårare fall remitteras.
En astmamottagning i primärvården ska:
• Ledas av en specialutbildad sjuksköterska
• Ha en verksamhetsansvarig läkare
• Vara utrustad med en spirometer
• Genomföra strukturerade utredningar
• Ge patientundervisning
• Ha en tidsbeställd mottagning

Astmasköterskans roll
Allergiteamet på barnkliniken
Teamen leds av en barnläkare med grenspecialiteten barn- och ungdomsallergologi. I teamet ingår allergiutbildad barnsjuksköterska, sjukgymnast, kurator,
dietist och barnpsykiater/psykolog.
Dessutom behövs en allergikunnig sjuksköterska (allergikonsulent) som kan
arbeta mobilt, dvs göra hembesök för
miljöundersökning, besöka förskola och
skola för att till personal lära ut astmabehandling och/eller allergibehandling,
ffa för de barn som kan få livshotande
reaktioner.

Barnläkarmottagningar i öppen vård
Dessa mottagningar bör sköta de flesta
barn med medelsvår astma och allergi,
och i Stockholm utgör i dag denna patientgrupp 40–50% av besöken. Barn med
mild-måttlig astma med god sjukdomsinsikt och uppnådda behandlingsmål på enkel behandling kan överföras till fortsatta
kontroller hos allmänläkare. Den fortsatta
kontrollen kan sedan ske i samråd med
barnläkare på närmaste Barnmottagning.
På flertalet Barnläkarmottagningar bör
det finnas en barnläkare och en barnsjuksköterska med subspecialisering i barnallergologi och det bör erbjudas möjlighet till vidareutbildning.

Primärvård
Här sköts huvudsakligen barn med enklare
allergier, såsom okomplicerade eksem och
riniter, kontroll efter 1–2:a obstruktiva
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Astmakunniga sjuksköterskor är en
mycket viktig resurs på alla vårdnivåer.
Astmasköterskan ansvarar för patientutbildning med instruktion och kontroll
av inhalationsteknik, lungfunktionsmätningar och allergitester. Hon kan även ge
råd om allergiprevention och allergisanering, samt står för en viktig kontinuitet
på mottagningen.

Överföring till vuxenvård
Under det senaste året har antalet tonåringar med astma som sökt akut och blivit inlagda akut på sjukhus ökat i antal.
Det kan tyda på att vi har en grupp äldre
barn och ungdomar med astma som
inte adekvat tas om hand av sjukvården.
En god, strukturerad överföring av tonåringar från barn- till vuxenvård är därför
en viktig uppgift.
• Ungdomar med god kontroll av sin allergi
och astma remitteras till primärvården.
• Ungdomar med svår astma som sköts av
barnläkare remitteras efter avslutad skolgång till vuxenallergolog för genomgång
och planering av fortsatt omhändertagande i samverkan med primärvården.

Allergicentrum Syd
I sydvästra Storstockholm driver vi ett
projekt Allergicentrum Syd med gemensamma konsultronder på 22 vårdcentraler i området med specialister och sköterskor från barn- och vuxenallergi-, hud-

och öronklinikerna från Karolinska Universitetssjukhuset/Huddinge. Vid dessa
ronder diskuteras knepiga fall och policyfrågor. Dessutom ges kontinuerlig fortbildning. Ett nätverk av allergiansvariga
läkare och astmasköterskor rekryteras
från alla vårdcentraler och barnmottagningar för fortsatt arbete, spridning av
information mm. (http://inuti.karolinska.se, sök: allergicentrum)

Hur ska vi arbeta framöver?
Samhällets kostnader för de allergiska
sjukdomarna ökar i takt med allergiökningen. Varje landsting och kommun som
satsar på att förebygga och lindra allergier kan därför räkna med att det på sikt
lönar sig mångdubbelt. Ett samlat vårdprogram för barn och ungdomar med
allergi och/eller astma i Stockholms län
är ett inslag i en sådan satsning. Särskilt
viktiga är förslagen om samverkan inom
vården med allergiteam, kunskapsöverföring och särskilda astma-mottagningar
i primärvården. En vidareutveckling skulle
vara allergicentra med inriktning mot
såväl vård som klinisk forskning och utbildning samt allergikonsulenter och
utbyggda kontakter med förskola och
skola. Det finns även anledning att
arbeta för en ökad vaccinationsverksamhet mot allergi.
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ASTMA OCH RINIT
– betydelse för behandling
david aronsson, leif bjermer, Universitetssjukhuset i Lund
SAMMANFATTNING:

Övre och nedre luftvägarna ska betraktas som
en enda patofysiologisk
enhet «united airways».
Näsan har en viktig roll
som konditionerare av den
luft som når de nedre luftvägarna och nästäppa eller
ökad inflammation i näsan
innebär per definition en
ökad stress för de nedre
luftvägarna. För att uppnå
optimal astmakontroll
krävs det som regel att
man också behandlar de
övre luftvägarna. Ett speciellt tillstånd är rinit och
övre luftvägssjukdom associerade till sömnstörningar och nattliga apnéer.
Här krävs lyhördhet och
noggrann anamnesupptagning inte minst vad gäller
barn, där sömnstörningar
kan ge kognitiva, ibland
svårtolkade beteendeförändringar.

åde hos barn och vuxna finns det
en stark koppling mellan övre och
nedre luftvägar. Näsan har en viktig
roll som konditionerare för luften som vi
andas. Den anatomiska konstruktionen
med slemhinneveck och conchor som genererar turbulent flöde i näskaviteten gör
näsan till ett effektivt partikelfilter trots
den relativt snabba passagen. Näsans
uppgift som konditionerare av luft till
de nedre luftvägarna kan sammanfattas
i några punkter:
1. Partikelfilter
2. Uppvärmning / värmeväxling
3. Befuktning
4. Leverantör av kväveoxid.
Partiklar med diameter mindre än 5 m
filtreras effektivt bort vid ren näsandning,
men även partiklar med mindre diameter,
till och med ultrafina partiklar (mindre än
1 m i diameter) fastnar till viss del vid
passage genom näsan (1). Gaser, framför
allt vattenlösliga gaser, deponeras också
i näsan. Näsandning har också en dokumenterad god förmåga att både värma
och befukta luften. McFadden kunde re-

B

dan på 80-talet visa att luft som var
18oC när den andades genom näsan i en
hastighet upp till 90L/minut, hade en
temperatur på 30oC när den nådde 2–3
bronkgenerationen, det vill säga i de centrala luftvägarna (2). Luften var 100%
befuktad (fig 1). En annan tänkbart
mycket viktig roll är leverans av kväveoxid
(NO). NO finns mätbart både i de nedre
och de övre luftvägarna. Höjda nivåer
från de nedre luftvägarna ses hos astmatiker med aktiv sjukdom, framför allt
hos de med samtidig luftvägsallergi (3).
Medan ökad mängd NO i de nedre luftvägarna är relaterad till ökat uttryck av
inducerbart NO-synthas (iNOS), förefaller nivåerna i näsan i huvudsak vara relaterade till ett konstitutionellt enzym
cNOS (4). NO nivåerna i näsa och bihålor är 500–1000 ggr högre än i de
nedre luftvägarna. Genom att föra ned
luft inne-hållande «nasal» NO-koncentration i de nedre luftvägarna, har man
kunnat visa att detta leder till en ökad
genomblödning i ventilerat område
(Ökad V/Q matchning) (5).
figur 1
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Samma författare har också kunnat
visa att man genom att underlätta
den nasala andningen genom så kallade
näsdilaterande plåster, ökade syreupptagningsförmågan hos patienter med
obstruktion och lätt reducerad SaO2
(fig 2) (6). Motsvarande är visat hos
atleter, som utförde en maximal syreupptagningstest på cykel. Genom att
använda näsdilatator och därigenom
öka den nasala andningen, ökade syreupptagningsförmågan under arbetet (7).

Kopplingen rinit – astma
Det är välkänt att individer med rinit löper en ökad risk att utveckla astma över
tid (8). Denna ökade risk är oberoende
av om individen är atopisk eller ej (allergisk eller icke-allergisk rinit) (9). Medan
cirka 80% av patienter med astma har
symtomatisk rinit (10), torde i stort sett
alla med astma ha engagemang av de
övre luftvägarna beroende på med vilket
instrument man väljer att värdera sambandet. I en studie gjordes HRCT bihåleundersökning av patienter med astma.
Medan cirka 80% av patienterna med
steroidbehandlad astma hade symtom,
hade samtliga röntgenologiska förändringar på CT-röntgen (11). I en annan
undersökning med nässlemhinnebiopsier tagna på astmapatienter fann
man inflammatoriska förändringar med
ökad koncentration av eosinofila granulocyter i nässlemhinna hos samtliga
undersökta astmatiker, oberoende av
huruvida de hade rinitsymtom eller ej
(12). I samma undersökning fann man
en stark koppling mellan inflammatorisk
aktivitet i nässlemhinnan med förändringar i bronkialbiopsier tagna från
samma patient.
Cirka 50% av patienter med rinit utan
kliniska symtom har en bronkiell hyperreaktivitet mot metacholin eller histamin
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(13). Graden av aktivitet förändrar sig
över säsong indikerande en koppling
mellan reaktivitet och inflammation i de
nedre luftvägarna (13,14). Vi har i egna
studier funnit att patienter med rinit och
BHR till skillnad från de med rinit och klinisk astma har en sämre perception för
inducerad bronkialobstruktion. Vidare
har de med astma till skillnad från de med
rinit och BHR en klar koppling mellan
grad av reaktivitet och tecken till inflammation i de nedre luftvägarna mätt som
exhalerad NO. Det förefaller således som
att skillnaden mellan rinit, rinit med BHR
samt rinit med astma i huvudsak är en
fråga om grad av inflammation i lungornas perifera luftvägar (15).

Behandlingsaspekter
vid rinit och co-moriditet
I enlighet med vad som tidigare nämnts
har näsan en viktig konditionerande roll
för luften som inandas och efter hand når
de nedre luftvägarna. Viktigt är också att
känna till att näsandning utgör en väsentlig del av tillförd luft även vid höga
andningsflöden. I en normal situation
passerar knappt 40% av inandad luft
vid flödet 90 L/min, genom näsan (16)
(fig 3). Nästäppa innebär därför att
mindre konditionerad luft når de nedre
luftvägarna. Detta innebär i sin tur en
minskad filtrering. Konsekvensen av rinit
och ökad nästäppa kan sammanfattas
i två huvuddelar:
1. Sömnstörningar och nattliga apnéer
2. Ökad exponering för torr luft, irritantia
och allergen i de nedre luftvägarna
Många patienter med rinit upplever en
markant trötthet och reducerad livskvalitet. Denna «allmänpåverkan» står inte
i proportion till det relativt ringa mekaniska problemet att vara tät i näsan.
Inte minst hos barn är detta ett framträdande fenomen. Barn med adenoid-

växt, eller förstorade polyper har inte så
sällan sömnstörningar och nattliga apnéer (17). Det är viktigt att vara observant på fenomen som kan indikera sömnbesvär, som ökad irritabilitet, sämre
prestation i skolan etcetera. Vid misstanke om övre luftvägsbesvär som orsak
till sömnstörningar bör vederbörande remitteras till öron-näsa-hals-specialist för
behandling. Sömnstörningar sekundärt
till förstorade tonsiller är en relativ indikation för tonsillektomi. Vid adenoidväxt,
kan man pröva en kur med systemisk steroidbehandling som sedan följs upp med
underhållsbehandling med nasala steroider. Även här kan det vara aktuellt med
kirurgi. Lokala steroider används vanligen
som recidivprofylax. I en nyligen publicerad studie fann man en god recidivförebyggande effekt genom att kombinera Montelukast samt Budesonid (18).
Både lokala steroider (19,20,21) samt
anti-leukotrienbehandling (22) har visat
på god effekt vid behandling av sömnrelaterad störning hos patienter med rinit.
Samtidig rinit och astma innebär en
klart ökad risk att få en sämre kontrollerad astma (23). Vid samtidig förekomst
av astma och rinit är det därför viktigt att
behandla båda organen för att uppnå full
kontroll. I en studie på cirka 5000 patienter med både diagnos astma samt rinit,
fann man att de patienter som enbart
behandlade sin astma (1/3-del) löpte
en betydligt ökad risk att få en sämre
kontrollerad astma, med behov av akutbehandling och även inläggelser på sjukhus på grund av astmaförsämring (24).
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Kvinnelige kjønnshormoner,
– en finurlig mekanisme
Det er sammenheng mellom kvinnelige kjønnshormoner,
kroppsmasse (BMI) og utvikling av astma. Det fremgår av en
undersøkelse blant 2206 kvinner i Danmark, Estland, Island,
Sverige og Norge.
tekst og foto: ragnhild m. eidem krüger

Undersøkelsen bygger på materiale fra
den store nordeuropeiske lungehelseundersøkelsen, RHINE. Lungespesialist
Cecilie Svanes og Francisco Real som
er spesialist i gynekologi og obstetrikk,
har nylig offentliggjort resultatene i det
internasjonale tidsskriftet Thorax. De arbeider begge på Universitetet i Bergen
og samarbeider med blant andre Ernst
Omenaas og Amund Gulsvik ved lungeavdelingen på Haukeland universitetssykehus.
Kvinnene i undersøkelsen var i alderen
46–54 år, med en gjennomsnittsalder
på 49 år, og 884 (42 prosent) av dem
hadde nådd menopause. Av dem brukte
Forskningsprosjekt viser sammenheng
mellom fedme og astma og mellom
kvinnelige kjønnshormoner og astma.
– Metabolismen kan vise seg å ha betydning
for utvikling av astma, sier Francisco
Real, Universitet i Bergen.
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540 (24 prosent) hormonpreparat mot
plager i overgangsalderen. Av disse kvinnene rapporterte 7,8 prosent om astma,
20 prosent om pipende pust og 24 prosent om høysnue (allergi). I sin artikkel
ser Svanes og Real disse funnene i
sammenheng med kroppsmasse.
– Vi ser at bruk av hormonsubstitusjon
(HRT, Hormon Replacement Therapy)
hos kvinner er forbundet med økt risiko
for astma. Også økt BMI knyttes til økt
risiko for astma. Men det er de tynne
kvinnene som bruker HRT som får mer
astma. Det er et samspill mellom HRT og
BMI i virkningen på astma, BMI synes å
ha en modererende effekt på virkningen
av HRT på luftveiene, sier Francisco Real.
– At tynne kvinner som bruker HRT
har like høy risiko for astma som overvektige kvinner som ikke bruker HRT, er en
ny oppdagelse, legger Cecilie Svanes til.
Hun og Francisco Real har tidligere publisert nybrottsarbeid innenfor samme område, og mener at en viktig brikke er falt
på plass.
Cecilie Svanes og Francisco Real åpner
i artikkelen for at en av grunnene til den
store andelen astma hos kvinner som
bruker HRT kan være at flere kvinner som
bruker HRT kan ha blitt diagnostisert for
astma fordi de oftere enn andre kvinner
har kontakt med lege. At dette er kvinner
som generelt er mer opptatt av helse, er
en annen mulighet. Men at dette skulle
gjelde bare de slankeste kvinnene, virker
urimelig.
I undersøkelsen kommer det frem at
av kvinner som brukte HRT og hadde
en BMI under 22,76 kg/m2 hadde 12
prosent astma, 25, 8 prosent hadde pipende pust og 29, 7 prosent hadde høy-

– Kvinner får mer astma enn menn
når de kommer i fertil alder. Det kan tyde
på at hormonene spiller en rolle, men flere
biter mangler i puslespillet før vi kan svare
klart på dette, sier Cecilie Svanes,
Universitetet i Bergen.

snue. Blant kvinner som brukte HRT og
hadde en BMI over 25,7 kg/m2 var forekomsten av astma, pipende pust og høysnue svært lite forhøyet i forhold til den
slankeste gruppen.

Metabolismens betydning
Økt fettmasse i kroppen kan som kjent
føre til insulinresistens. Økt BMI er dessuten forbundet med økt produksjon av
endogene østrogener, og de to forskernes hypotese er at den metabolske tilstanden kan ha sammenheng med astma.
Og mens lungeleger har tenkt på allergener i forbindelse med astma, og gynekologene har tenkt på kjønnshormoner og

kroppsmasse og astma
virker inn på lungefunksjonen.
Altså enda en grunn til å ha
kontroll på BMI-utviklingen.
Fra tidligere har man også hatt
en viss kunnskap om at kvinnelige
kjønnshormoner spiller en rolle
for utvikling av astma, men faglitteraturen har vært vanskelig å
tolke. Noen studier har vist at kvinner
blir bedre under svangerskap, andre
at de blir verre. Noen studier om
astma og HRT viser at kvinner får
bedre lungefunksjon når de bruker
HRT, andre studier viser at de får
mer astma.
– Faglitteraturen er full av motsetninger. Grunnen kan være at samvirket
mellom HRT og BMI i virkning på luftveiene, ikke har vært trukket inn i undersøkelsene. Vi tror at vår forklaringsmodell
kan forene tidligere tilsynelatende
motstridende funn i litteraturen.

Uregelmessig menstruasjon
– en risikofaktor
Tidligere har Cecilie Svanes og Francisco
Real sett at kvinner med uregelmessig
menstruasjon har mer astma og høysnue
enn andre kvinner. Funn fra RHINE viste
at 23 prosent av et utvalg på 8500
kvinner hadde uregelmessig menstruasjon.
– Dette er et symptom, og kvinnene
har ofte patologi tilknyttet den uregelmessige menstruasjonen. De siste årene
er mange av disse kvinnene behandlet

jonsfoto: rj lerich

Hva skal legene være oppmerksomme
på som en følge av deres funn?
– Hvis slanke kvinner i overgangsalderen
som har begynt med HRT, får astma, skal
legene tenke at det kan ha sammenheng
med hormonsubstitusjonen og ha det
med i regnestykket når HRT-behandling
vurderes. Pasientene må vurdere om plagene forbundet med menopausen er så
sterke at de vil fortsette med HRT og
bruke en astmaspray, eller om de vil
slutte med HRT. Man vet imidlertid ikke
om de i så fall vil bli kvitt astmaen.

illustr as

fettmasse i tilknytning til fertilitet eller
kvinnesykdommer, er det nå grunn til
å se alt dette under ett.
– I lungemedisinen har vi ikke vært
oppmerksomme på at astma, metabolsk
tilstand og kjønnshormoner kan ha noe
med hverandre å gjøre. Når vi vet at
kjønnshormoner har en sammenheng
med BMI, forstår vi mer både av sammenhengen mellom fedme og astma og
mellom kjønnshormoner og astma.
Vi er inne på de samme mekanismene
som ligger bak utvikling av diabetes.
Forklaringen er at den bakenforliggende inflammasjonstilstanden i kroppen
som er forbundet med insulinresistens
og diabetes, ifølge forskernes hypotese
også kan påvirke immuniteten i luftveiene
og føre til astma.
– Det begynner å bli allment kjent at
metabolsk syndrom er forbundet med
hjertesykdom og mange andre sykdommer i vestlige samfunn. Blant annet er det
forbundet med økt inflammasjonstilstand
i hele kroppen, og hvorfor ikke i luftveiene?
Østrogen kan føre til inflammasjon i
kroppen, men kan også fungere antiinflammatorisk.
– Hva som fører til det ene og det andre vet vi ikke enda, og det vil vi arbeide
videre med.
I artikkelen skriver vi at hormoner
som finnes i HRT, påvirker utviklingen av
astma, og vi tror de har en direkte inflammatorisk effekt. De normalvektige eller
overvektige kvinner får også gunstige
indirekte antiinflammatoriske effekter av
østrogen, fordi østrogen forbedrer den
metaboliske tilstand. Summen av dette er
ikke lett å forutsi. Faktisk viser ennå ikke
publiserte undersøkelser fra bergensgruppen at man får mer astma før etablert menopause, men bedre lungefunksjon etter menopause når man bruker
HRT, muligens på grunn av en balanse
mellom direkte inflammatoriske effekter
av østrogen, men bedring av den metabolske tilstand.
Flere studier viser at insulinresistens

med medisin mot diabetes. Det fikk oss
til å tenke på mulige sammenhenger
mellom insulinresistens og astma. Ingen
hadde gjort noe med dette, og vi ønsket
å gå nærmere inn på betydningen den
metabolske tilstand kan ha for utviklingen av astma.
I den grad metabolisme har betydning
for utvikling av astma, skulle dette gjelde
både for kvinner og menn. Det gjenstår
imidlertid å se om de kvinnelige kjønnshormonene er årsaken til at flere voksne
kvinner enn menn har astma?
– Vi vet at kvinner får mer astma enn
menn når de kommer i fertil alder, og det
kan tyde på at hormonene spiller en rolle.
Det er flere biter som mangler i puslespillet før vi kan svare på dette.
Referanse:
1. Gomez Real F et al. Hormone replacement therapy, body mass index and asthma
in perimenopausal women: a cross sectional survey. Thorax. 2006 Jan; 61(1):
34–40.
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«Vilket yrke har du?»
– astma och yrke kan ha samband

gunilla wieslander, dan norbäck, Akademiska sjukhuset, Uppsala
SAMMANFATTNING:

För att förstå yrkesastma behöver man både en god astmadiagnostik och en detaljerad
utredning av vilka ämnen eller
agens patienten exponerats
för. Arbetsmiljön kan ge upphov till både allergiska och
icke-allergiska reaktioner i
luftvägarna. Försämring av
en astma på grund av yrkesexponering är också viktig att
kunna bedöma. Vid utredning
av arbetsplatsen är det viktigt
att beakta även lågdosexponering för kemiska ämnen
i arbetsprocessen, och även
bedöma exponeringar knutna
till arbetsplatsens byggnad,
till exempel byggnadsfukt och
mögel, onormala kemiska emissioner från byggmaterial eller
otillräcklig ventilation. Förebyggande arbete för att minska
exponering för ämnen som kan
ge yrkesastma är viktigt, liksom
yrkesvägledning för ungdomar
med benägenhet för allergi
och astma.
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rkesmedicinens grundare, italienaren Bernadini Ramazzini skrev
1713 De Morbis Artificum, «Arbetares sjukdomar». I förordet betonar han
vikten av att läkaren frågar sin patient
om yrket, för att kunna avgöra orsaken
till vissa sjukdomar (1). Vet man orsaken
kan man också arbeta förebyggande, och
därmed förhindra nya sjukdomsfall.
Astma är en vanlig sjukdom som ökar i
många länder. I en editorial i Allergy (2)
beräknas att 300 miljoner människor i
världen har astma, och 5–15% av dessa
fall orsakas av exponeringar i arbetet (2,
3). En riskfaktor för utveckling av astma
är atopisk sjukdom, med ärftlig benägenhet att lätt producera IgE antikroppar vid
kontakt med allergen. Ökningen av allergierna i den yngre generationen kan därför innebära ökad risk för allergier mot
yrkesallergen, när de unga kommer ut i
arbetslivet. Forskning om samverkan mellan arv och miljö när det gäller astma pågår, med ny metodik för att typa DNA.
Skyddande effekter av kostvanor när det
gäller astmautveckling är ett annat forskningsområde. Vid en sensibilisering för

Y

yrkesallergen kan rinit uppkomma innan
astman utvecklas. Sensibilisering mot
yrkesallergen kan komma snabbt, redan
efter några veckors exponering, och leda
till att man byter yrke. Dessutom finns
en icke-allergisk luftvägspåverkan av
irritanter, som ökar risken att utveckla
astma. Vilka ämnen och i vilka nivåer
som de finns i arbetsmiljön har betydelse.
Enstaka mycket höga nivåer kan ge liknande symtom som yrkesastma (RADS,
reactive airway disease syndrome).

Historik och trend
Antalet nya kemiska ämnen i samhället
ökar. Totalt har mer än 300 ämnen visats
kunna ge upphov till yrkesastma, och
flera tusen ämnen har visats kunna ge
kontaktallergi. Astmasjukdomen beskrevs
redan för 3–4000 år i Kina, och nämns
i gamla skrifter från Mesopotamien.
Ramazzini refererade flitigt till medicinens antika mästare, och beskrev yrkesastma på grund av allergi mot mjöl,
spannmål, djur, svamp, trädamm, och
metaller (1). Nils Skragge, en av Carl
von Linnés lärjungar, disputerade 1765

Enligt Gells and Coombs klassificering finns fyra typer av allergiska reaktioner:
Typ 1-reaktioner involverar immunoglobulin E antikroppar, fästa vid mastcellsreceptorer sedan tidigare exponering. Reaktionen mellan antigen-antikropp medför
bland annat att histamin frisätts. En sen reaktion efter flera timmar är vanlig och
viktig att notera, speciellt i yrkessammanhang.
Typ 2-reaktioner är mindre vanliga i yrkessammanhang, men misstänks ibland.
De inbegriper immunoglobulin G antikroppar med bundna antigen, som behövs för
reaktionen (immunologisk hemolytisk anemi).
Typ 3-reaktioner uppstår av immunkomplex och förekommer då en massiv antigen exponering medför anhopning av komplex längs exempelvis kärlendotel (Arturs reaktion).
Andra celler kan sekundärt dras till kärlendotelen som polymorfonukleära leukocyter.
Typ 4 är en sen reaktion med tidigare redan sensibiliserade lymfocyter. Antigen stimulerar dessa sensibiliserade lymfocyter att avge lymfokiner, interleukiner och interferoner,
vilket ger fördröjda reaktioner som kontaktallergi och tuberkulinreaktioner efter
2–3 dygn.

på en avhandling med titeln «Morbi artificum», där flera klassiska typer av yrkesastma beskrivs (4). Under 1800-talet
ökade intresset för inomhusmiljöns
betydelse för hälsan. Dagens ventilationsnorm grundas på hygienprofessorn
Petenkoffer’s studier under 1850-talet.
Han påvisade samband mellan koldioxidhalten inomhus och upplevd luftkvalitet.
Under 1870-talet genomförde professor
Heyman miljöstudier i svenska skolor,
och konstaterade att städningen och
ventilationen måste förbättras. I det moderna samhället har yrkesastma beskrivits vid exponering för städmedel, hårbehandlingsmedel, härdplastkomponenter
(MTHFA, metyltetrahydroftalsyraanhydrid), cyanoakrylater i snabblim, enzymer,
vissa läkemedel och isocyanater i billacker och plast. I inomhusmiljön finns
djurallergen, mögel, formaldehyd och
andra irriterande ämnen, som kan bildas
genom reaktiv kemi mellan ozon och
terpener från trä och städmedel.

tabell 1. Ämnen som kan ge yrkesastma (anpassad till skandinaviska länder)
Exponering

Yrke/sysselsättning

Djur, högmolekylära ämnen
Försöksdjur
Fiskfoder
Förrådskvalster
Skaldjur
Äggpulver

Laboratoriearbete, djurskötare, forskare
Anställda i akvarieaffärer
Lantbrukare
Fiskare, rensare
Tillverkare, bagare

Växter, högmolekylära ämnen
Mjöl (vete, bovete)
Kaffebönor
Krukväxter (ficus)
Latex i handskar (naturgummi)
Hennafärg
Träslag (exotiska, ek, ask)
Enzymer och läkemedel,
högmolekylära ämnen
Alkalas
Amylas
Pencillin, piperazin, psyllium
Kemikalier, lågmolekylära
Akrylater
Anhydrider
Aminer
Isocyanater
Formaldehyd
Glutaraldehyd
Lödrök (kolofonium)
Nickel, kobolt
Persulfater

Bagare
Kafferostare
Växtodlare
Hälso- och sjukvården
Hårfrisörskor
Träbearbetande industri

Tvättmedelstillverkare
Bagare
Läkemedelsindustri
Tandvårdspersonal, ortopedi (limning)
Plastarbetare
Plastindustri, färgindustri,
Plastarbetare, billackerare, inomhusmålare, kemisk industri
Olika industrier, tex spånplattetillverkning
Desinfektionsarbete
Lödare
Ytbehandling
Hårfrisörskor
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Ursprungligen användes begreppet
yrkesastma för att beskriva en allergisk
astma som beror på en yrkesmässig exponering för allergen. Senare har den
även innefattat reaktioner på vissa lågmolekylära ämnen, till exempel isocyanater där den immunologiska mekanismen
är oklar, samt astma relaterad till yrkesmässig exponering för irritanter. En vanlig
orsak till yrkesastma är allergen från till
exempel mjöl, spannmål, djur, svamp, trädamm, metaller eller kemikalier, tvättmedelsenzymer, plaster, isocyanat, formaldehyd, färger (5,6). Bagarastma är en
vanlig yrkesastma som drabbar cirka
10% av bagarna i världen, och orsakas
av proteiner i mjölet eller tillsatser av
enzymer i jäsmedel.
Listor på ämnen som kan ge yrkesastma finns publicerade (tabell 1). Man
brukar dela in ämnena vid yrkesastma i
tre grupper, högmolekylära ämnen (ofta
proteiner), lågmolekylära ämnen och irritanter. Bland de högmolekylära ämnena
kan nämnas olika växtprodukter, till exempel vetemjöl, bovetemjöl, kaffebönor,
latex (naturgummi) och ämnen från pälsdjur, gnagare och kvalster, till exempel
förrådskvalster. En speciell grupp utgör
olika enzymer, till exempel amylas (alfaamylas i mjöl), alkalas i tvättmedel.
Yrkesastma kan även uppkomma vid
allergi mot olika läkemedelssubstanser,

foto: ulf palm/pressens bild

Orsaker och mekanismer
för yrkesastma

till exempel penicilliner, piperaziner,
psyllium inom sjukvård eller läkemedelsindustri. Sedan finns en grupp lågmolekylära ämnen som kan ge yrkesastma,
där mekanismen kan vara oklar eller
komplex. En viktig grupp av dessa
ämnen är isocyanater där man ibland
kan påvisa IgE antikroppar och ibland
inte. Yrkesallergen som kan ge astma
finns även bland glykoproteiner,
polysackarider, urin från laboratorieråttor, och vissa peptider.
Icke-immunologiska reaktioner i luftvägarna kan ske vid enstaka extrema
exponeringar för olika irriterande gaser,
till exempel klorgas, kväveoxider, svavelväte, ozon kan ge astmaliknande besvär
på grund av akuta skador i luftvägsslemhinnan. Symtomen liknar astma och
kallas RADS (reactive airway disease
syndrome). Det finns även en ökad
kunskap om att långvarig yrkesmässig
exponering för irritanter (7), och ämnen
i aluminiumsmältverk, sannolikt fluorider
kan ge upphov till astma.
Viktig information i
yrkesastmadiagnostiken:
1. Påvisade bronkobstruktiva förändringar och fastställd astma bronciale
2. Yrkesanamnes och exponeringskartläggning
3. Hyperreaktivitet objektivt fastställt
med någon typ av test (metacholintest)
4. Immunologiska test
5. PEF kurvor före och efter arbetspass
(provokationstest)
6. Pricktest och RAST test
7. Lungröntgen
En noggrann yrkesanamnes är grunden:
• Debuten av astman, när kom den?
Vid nyanställning eller vid introduktion av en ny produkt på arbetsplatsen?
• Finns det ett tidssamband mellan
symtomdebut och speciella arbetsmoment eller exponeringar?
• Har symtomen kommit med fördröjning, fördröjd reaktion flera timmar
efter arbetets slut, eller på kvällen
under arbetsveckan men inte under
lediga dagar?
• Är det generellt mindre besvär av
astman under helger och semestrar,
och föreligger en årstidsvariation?
• Kommer symtomen tillbaka när
patienten återgått till ett speciellt
arbete/gjort speciella arbetsmoment?
• Finns det flera fall av liknande symtom
hos arbetskamrater?
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Epidemiologiska studier över
samband mellan astma och yrke
Det finns en rad epidemiologiska studier
över samband mellan astma och yrke, till
exempel inom Europastudien över Luftvägar och Hälsa (ECRHS). En ökad förekomst av astma har påvisats bland lantbrukare, målare, sprutlackerare och städare (8). Senare har flera studier påvisat
en ökad risk för astma bland städare (9).
En ökad risk för vuxendebut av astma har
även påvisats för bagare, svetsare, textilarbetare, vid limningsarbete med akrylatlim och hantering av isocyanatbaserade tvåkomponentfärger (10).
Andra studier har påvisat att anställda
inom ytbehandlingsindustri, elektronikindustrin, liksom forskare och laboratorieassistenter som hanterar försöksdjur
har en ökad förekomst av yrkesastma.
I vissa studier används en så kallad yrkesexponeringsmatris («job-exposure-matrix»;
JEM), det vill säga man översätter yrkestiteln till en förväntad exponering, baserad på en expertbedömning. En astmaspecifik JEM för kända agens för yrkesastma finns publicerad (11).

Diagnos av yrkesastma
Ett initialt kriterium är naturligtvis att det
är en säkerställd astma. Enligt ett konsensusdokument från 1992 (12) definieras astma på följande sätt. «Astma är en
kronisk inflammatorisk luftvägssjukdom där
många celler kan spela roll, inklusive mastceller och eosinifiler. Hos känsliga individer
orsakar denna inflammation symtom kompatibla med variabel luftvägsobstruktion,
som är reversibel spontant eller efter medicinering och som sekundärt orsakar överkänslighet mot andra luftvägsirriterande ämnen.»
En variabel luftvägsobstruktion, påvisad
med metakolinprovokationstest, PEF variabilitet >20 % (skillnad mellan högsta
och lägsta värde) under 1–2 veckor,
och/eller reversibilitetstest efter beta2stimulering krävs.
En viktig distinktion är den mellan allergisk och icke allergisk astma. Det är sedan länge känt att ett starkt samband föreligger generellt sett mellan allergi,
verifierad med hudpricktest eller IgE nivåer, och utvecklande av astma. Detta
samband har påvisats i allmänbefolkning,
vad gäller reaktioner mot allmänt förekommande allergen.
Huruvida allergisk benägenhet (atopi)
innebär en riskfaktor när det gäller att utveckla allergi mot yrkesallergen är mer
oklart. En icke-allergisk yrkesastma kan

uppkomma vid högre ålder och med
andra immunologiska mekanismer involverade, till exempel med påverkan på Tceller. Det är viktigt att ha en god yrkesanamnes, som omfattar både aktuellt
yrke och tidigare yrken. Yrkeshygienisk
utredning kan krävas om exponeringspanoramat är komplext. I realiteten
har man ofta en blandexponering inom
många yrken, där en del men inte alla
ämnen kan ge upphov till astma. Provokationsförsök kan göras för att verifiera
en allergisk yrkesastma, men detta är av
naturliga skäl förenat med vissa risker
och innebär en etisk problematik och
kan därför inte generellt rekommenderas.
Tidssambandet är viktigt av många
skäl. För att det ska röra sig om en yrkesastma krävs att exponeringen förekommit innan insjuknandet. Detta till
skillnad från förvärringstillstånd där en
astma av andra orsaker än yrket kan försämras i arbetet. Det är också viktigt att
ta reda på om insjuknandet skett plötsligt eller gradvis. Luftrörsreaktiviteten
kan också mätas före och efter en exponeringsperiod. Ökar den bronkiella reaktiviteten, till exempel mätt med metakolintest, talat detta för ett samband med
arbetsmiljön. En ökad PEF-varibilitet under exponerade arbetsdagar kan också
tala för samband med exponeringar på
arbetsplatsen. Viktiga differentialdiagnoser till yrkesastma är virusinfektioner,
kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL),
hjärtsvikt, högt andningshinder, sensorisk
hyperreaktivitet och funktionella besvär.
Vid nydebut av astma hos vuxna eller
yrkesverksamma ungdomar bör man
överväga om det kan vara en yrkesastma.
Det kan även gälla ungdomar som går
på yrkesförberedande linjer inom gymnasieskolan. Det är speciellt viktigt att
snabbt diagnostisera nytillkommen
yrkesastma bland dessa, så att ett
olämpligt yrkesval kan undvikas.
Här har sjukvården en viktig uppgift,
när det gäller att hjälpa ungdomar som
har astma och allergier att få kunnig och
bra information som leder till ett lämpligt
yrkesval. Utbildning av yrkesvägledare
i dessa frågor är också väsentligt.
Diagnosen av yrkesastma beror
mycket på den undersökande läkarens
medvetenhet. Tänk på möjligheten av
yrkesastma vid all vuxendebuterad astma,
som inte har samband med fysisk ansträngning, idrottsutövande eller passiv
rökning. Det kan naturligtvis även handla
om en förvärrning av en tidigare astma.

foto: måns langhjelm/pressens bild
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Medicinsk utredningsmetodik vid yrkesastma
Extrakt för hudpricktest finns att tillgå
för vissa yrkesallergen, men de kan kräva
speciell licens för att användas i vissa
länder. Pricktesten genomförs på samma
sätt som för allmänallergen, med histamin
som positiv kontroll och koksalt som
negativ kontroll, och avläsning efter
15 minuter. Det finns även möjlighet att
mäta specifika IgE antikroppar mot vissa
yrkesallergen. En god allergidiagnostik
är väsentlig för att klargöra eventuell IgE
eller IgG förmedlad sensibilisering mot
något ämne i arbetsmiljön (13).
Mätning av peak flow kan med fördel
göras med PEF-mätare av elektronisk
typ för att få en mer tillförlitlig mätning.
Mätning bör göras under minst två
veckor, och innefatta en arbetsperiod
med mellanliggande arbetsfria dagar,
helst ett par helger. Om patienten medicinerar med kortisonpreparat bör dessa
helst undvikas under testperioden, eftersom de kan blockera eventuell yrkesrelaterad luftvägsobstruktion. Medicinering

och användande av bronkodilatator noteras i dagbok, som hjälp för läkaren att
tolka variationer, liksom speciella arbetsmoment. I dagboken beskrivs också hur
personen mår, symtom, nattliga besvär
och eventuell koppling till fysisk ansträngning.
Biologiska svängningar kan förklara
upp till 10%-iga fluktuationer, men
bronkobstruktioner av yrkesfaktorer
och andra triggerfaktorer brukar ge minst
20%-iga variationer. Vid en tidigare stabil astma, som börjat svänga kan man
förutom på yrkesfaktorer och hemfaktorer (djurinnehav, lägenhetsreparationer
och vattenskador) också höra efter om
viktökning skett. Graviditet kan påverka
astman. Cystisk fibros och immunologiska bristsjukdomar kan utgöra differentialdiagnoser.
Upprepad hyperreaktivitetstest, det
vill säga provokationstest med metakolin
eller histamin, kan också användas för att
bedöma eventuell relation till arbetet.
Lämpligt är att göra en test före och en
test efter semester och jämföra resultaten, eftersom hyperreaktiviteten ofta
kvarstår över en vanlig helg. Men man
bör vara medveten om att även en månad
kan vara för kort tid för att testa förändring av hyperreaktivitet. Inhalationsprovokationer på lungklinik för att säkerställa yrkesastma används i vissa länder
men ej i Sverige av etiska skäl, eftersom

de kan ge negativa effekter och svår
bronkobstruktion i samband med provokationen.

Samverkande faktorer
Liksom för astma generellt kan yrkesastman påverkas av olika samverkande faktorer, såsom konstitution och livsstilsfaktorer, däribland rökning, fetma och graviditet. En viktig differentialdiagnos är kronisk
obstruktiv lungsjukdom (KOL), som är den
fjärde vanligaste dödsorsaken i världen just
nu. Den drabbar cirka 5% av befolkningen,
i huvudsak rökare, och det kan finnas
blandformer mellan kronisk bronkit, emfysem och bronkiell astma. Personer med
astma kan även utveckla en komponent
av icke reversibel luftvägsobstruktion.

Bedömning av
exponering vid yrkesastma
Vid en mer kvalificerad exponeringsbedömning av en person som har misstänkt
astma kan de arbets- och yrkesmedicinska klinikerna, men även företagshälsovård, skyddsombud, arbetsmiljöingenjörer och yrkesinspektörer vara
behjälpliga med specialkunskaper.
Det gäller att bedöma vilka nivåer av
exponering som förekommit och om
det är tidigare känt att man kan få yrkesastma av detta ämne. Det är även bra att
veta om det förekommit tidigare fall av
yrkesastma på arbetsplatsen eller på lik-
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Arbetsplatsrelaterad astma kan också
påverkas av brister i den allmänna innemiljön på arbetsplatsen, till exempel
bristande allmänventilation, avsaknad av
punktutsug, personlig skyddsutrustning,
eller otillräcklig inbyggnad av industriella
processer.

Icke-allergisk yrkesastma kan uppkomma vid hög ålder och
med andra immunologiska mekanismer inblandade. foto: ulf palm/pressens bild

nande arbetsplatser. De yrkes/arbetsmedicinska klinikerna inom sjukvården
kan vara behjälpliga när det gäller att besöka arbetsplatsen, göra luftmätningar
och skaffa fram noggrann information
om patientens arbete. Arbetarskyddsstyrelsen är den centrala myndighet
som har ansvar för arbetsmiljön.
I Sverige finns en författning över hygieniska gränsvärden på arbetsplatser för
olika ämnen (AFS 2000: 3) där cirka 50
ämnen angivits som sensibiliserande för
hud eller luftvägar. Vidare finns speciella
författningar för vissa yrken, till exempel
vid arbete med försöksdjur eller härdplaster. Härdplastkungörelsen (AFS 1996: 2)
avser att minska riskerna för sensibilisering mot epoxiprodukter, isocyanater,
syraanhydrider och andra oreagerade
härdplastkomponenter, men även akrylater, hartser (kolofonium), aminer, formaldehyd och peroxider. Enligt härdplastkungörelsen får de med luftvägssjukdom, till
exempel astma, eller med eksembenägenhet inte arbeta med isocyanater. Alla som
hanterar isocyanater ska läkarundersökas
inom 3–6 månader från anställningens
början och sedan periodiskt.

Andra innemiljöfaktorer
Studier i utvecklingsländer har visat att
rök från biobränslen i dåligt ventilerade
bostäder kan ge KOL och astma. Även i
Norden har innemiljön uppmärksammats
i relation till astma och allergier, till exempel vad gäller allergen i damm, ventilation, mögelväxt och fuktskador. Vi tillbringar 90% av tiden inomhus och
inomhusmiljön kan försämra astma som
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uppkommit av andra orsaker, men även
påverka uppkomsten av astma. Luften
inomhus är en komplex blandning av
låga halter av flyktiga organiska ämnen
(VOC), formaldehyd, ozon, kväveoxider,
koldioxid, kolmonoxid, mögel, bakterier,
allmänallergen och andra dammbundna
föroreningar.
Viktiga faktorer som bidrar till försämrad innemiljö är otillräcklig städfrekvens,
felaktiga städmetoder, låga uteluftsflöden, föroreningar i ventilationssystem
och mögelväxt eller fuktskador i byggnadskonstruktionen eller på invändiga
ytor. Fuktskador är vanliga på arbetsplatser, cirka 10% av arbetsplatsbyggnaderna i Sverige har synliga fuktskador.
På vissa arbetsplatser klarar man inte
ventilationsnormen, som i Sverige är
1000 ppm koldioxid, alternativt cirka
8 liter uteluft per person och sekund.
Tidsmässiga samband med astmasymtom
på arbetsplatsen kan då uppkomma.

Samhällsaspekter på yrkesastma
Hälsoekonomiska data tyder på att
astman kostar samhället stora summor
och i Sverige ligger astmaläkemedel på
femte plats bland läkemedelskostnaderna.
Förtidspensioner och sjukskrivningar ger
också stora samhällskostnader i just de
arbetsföra åldrarna. eftersom astma är
en allvarlig och livslång sjukdom. Statistik
över yrkesastma varierar i olika länder.
En orsak kan vara olikheter i de diagnostiska kriterier som krävs för en godkänd
arbetsskada. I vissa länder krävs att yrkesastman verifieras genom ett provokationsförsök med misstänkt agens. En an-

nan orsak till variationer i statistiken kan
vara olikheter i ekonomisk kompensation
vilket påverkar anmälningsgraden.
De med allvarlig yrkesastma bör byta
yrke och därmed skyddas mot fortsatt
exponering. När en person av medicinska
skäl inte kan arbeta i aktuellt yrke inträder
socialförsäkringarna, bland annat sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Arbetsförmågan måste då bedömas vara
nedsatt i aktuellt arbete. Det kräver att
vi genomför en klar och entydig diagnos
av astman och orsaken till astman, i detta
fall på arbetsplatsen. Yrkesastma är också
en juridisk benämning och man har i allmänhet bättre möjligheter att få ersättning för sin astma från allmänna medel om
den klassats som yrkesastma. Lagstiftningen vad gäller arbetsskada ser något
olika ut i olika länder, men det är väsentligt
att den som genomför den försäkringsmedicinska bedömningen stöder sitt beslut
på vetenskaplig dokumentation från exponeringsstudier, kammarförsök, epidemiologiska studier och ibland även djurförsök.
Eftersom det har visats vara svårt att få
enhetliga försäkringsmedicinska bedömningar av astma har en expertgrupp genom Svenska Astma- och Allergiförbundet
givit ut ett underlag rörande försäkringsmedicinska frågor runt astma, allergi,
eksem och annan överkänslighet.
Personer med överkänslighet i luftvägarna av allergisk eller icke allergisk
typ kan reagera på lägre halter luftföroreningar, som andra personer tolererar
utan luftvägsbesvär. Det kan leda till
svårigheter för dessa individer att arbeta
på vissa arbetsplatser med partiklar eller
irriterande ämnen i luften. Upprepad
eller fortsatt exponering för sådana
ämnen kan leda till försämring.
Personer med astma kan vara utestängda vissa arbetsplatser enligt kungörelser och regelverk. Arbetsgivaren
har exempelvis rätt att säga upp en
person som inte uppfyller kraven enligt
härdplastkungörelsen vid medicinsk un-

Utredning av innemiljö
på arbetsplatser:
• Enkätundersökning
• Byggnadsteknisk inspektion för att
se eventuella skador till exempel
fuktskador eller brister i ventilationen
• Individer som söker sjukvården och
uppger besvär relaterade till lokalen
bör utredas noggrant medicinskt

dersökning på en arbetsplats som lyder
under denna. En person som är sjuk på arbetet men frisk i hemmiljön anses i princip
arbetsför på arbetsmarknaden. Om arbetsförmågan då inte anses nedsatt efter
uppsägningen får han/hon inget stöd i
socialförsäkringen till rehabiliteringsåtgärder. En person som arbetar med isocyanathaltiga produkter och får diagnosen
isocyanatastma riskerar att bli uppsagd i
Sverige, och arbetsgivaren riskerar åtal
om han inte säger upp personen. Sjukpenning gäller inte i dessa fall, då arbetsförmågan inte är nedsatt med minst en
fjärdedel. I vissa fall kan dock arbetsskadelagen LAF 6 kap 4§ gälla. Av denna
paragraf framgår att «en försäkrad kan på
anmodan av allmän försäkringskassa eller
med dess samtycke avhålla sig från arbete
i syfte att förebygga att en arbetsskada
uppstår, återuppstår eller förvärras och
har då rätt att få skälig ersättning från
arbetsskadeförsäkringen, motsvarande
högst hel sjukpenning». Försäkringskassan
kan utbetala detta retroaktivt.
En annan svårighet är vid livränteprövning vid Försäkringskassan. Om bestående skada inte föreligger, det vill säga
en kronisk nedsättning av arbetsförmågan, med stabil astma, gäller inte juridiskt
arbetsskada. Det är i intyget viktigt att
dokumentera vad patienten inte klarar på

arbetet, men också begränsningar under
fritiden, i invaliditetsintyget för bedömning av storleken av ersättning. Man bör
även beskriva medicineringsbehov och
kvarvarande bronkiell överkänslighet samt
kvarvarande obstruktivitet och symtom.

Slutsatser
Mellan 5–15% av all astma kan bero på
faktorer på arbetsplatsen, men det finns
en osäkerhet på grund av brister i tillgänglig statistik. Det är viktigt att beakta
möjligheten av yrkesastma vid utredning
av vuxenastma av oklar natur (14). Ämnen som kan ge upphov till yrkesastma
kan finnas i olika typer av arbetsmiljöer,
inom industri, jordbruk, kontor, sjukvård
och skolor. Förebyggande arbete för att
minska exponering för ämnen som kan
ge yrkesastma är viktig (15). Försämringsaspekter av yrkesexponering är
också viktigt att beakta, liksom den allmänna innemiljön på arbetsplatsen. Yrkesvägledning vad gäller risk att utveckla yrkesastma är också viktig för ungdomar
med benägenhet för allergi och astma.
Diagnosen yrkesastma får konsekvenser
för individen, som oftast bör skyddas
från vidare exponering för de ämnen som
orsakat astman. Möjligheten till prevention av yrkesastma finns, och det är väsentligt att ha god allmänventilation i ar-

betslokalerna, om möjligt välja produkter
som inte innehåller kända astmaagens,
kapsla in arbetsprocesser, och använda
punktutsug eller andningsskydd.
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Allergiforskning
landet runt

Färre allergianpassade skolor

Konferenser om allergiforskning,
som anordnas med anledning av Astmaoch Allergiförbundets 50-års jubileum i
år, har nu ägt rum i Stockholm, Linköping,
Varberg och Umeå. I höst fortsätter konferenserna, då är det Uppsala, 28–29
september (Allergistämman), Göteborg,,
27 oktober, och Karlstad, 15 november,
som står på tur.
Syftet med dessa konferenser är att
presentera aktuell allergiforskning, men
även att visa på behovet att få in mer
pengar till forskningen om de allergiska
sjukdomarna.

Antalet allergianpassade förskolor har blivit
något fler och antalet skolor något färre.
Det är slutsatsen efter en enkätundersökning som gjordes under andra halvåret 2005. Resultaten jämfördes med en
undersökning som genomfördes år 2000.
Alla kommuner och ett antal kommundelsförvaltningar i landet tillfrågades om
de på något sätt arbetar med allergianpassning av förskola och skola. Svarsfrekvensen var drygt 80 procent vid båda
tillfällena.
I enkäten preciserades begreppet allergianpassning i 21 olika faktorer, till exempel innemiljö, städning, mat, regler/rutiner
om pälsdjur, starka dofter och tobaksrök.
År 2005 uppger 82 förskolor och 68
skolor att de är allergianpassade. År
2000 var det 75 förskolor och 72 skolor. Det är alltså fler förskolor och färre
skolor som uppger att de har allergianpassat sin verksamhet idag än för fem år
sedan. Graden av allergianpassning har
minskat något generellt, förutom när
det gäller anpassning av kosten.
Hela rapporten om undersökningen
kan läsas på hemsidan astmaoallergiforbundet.se.

Parfymfritt på jobbet
Ska offentligt anställda få
använda
parfym på
arbetstid?
Hela 89
procent,
av de 180
personer
som deltog, svarade nej på
frågan som
ställdes
Låt bli parfymen när du ska
på Astmatill jobbet. foto: imagesource
och Allergiförbundets hemsida. Förbundet uppmanar nu lokalföreningarna runt om i
landet att skriva till sina kommuner och
landsting om att de ska rekommendera
sin anställda att inte använda parfymerade produkter på arbetet. Speciellt
känsligt kan det vara för den som söker
vård på grund av känsliga och irriterade
luftvägar, till exempel vid astma, att
mötas av parfymdoftande personal.
På Astma- och Allergiförbundets
hemsida finns en lista med parfymfria
produkter som rekommenderas av
förbundet.

Något att visa upp?
Det finns möjlighet att ställa ut posters
kring vetenskapliga och praktiska allergifrågor på Allergistämman i Uppsala. Posters kommer att visas under hela stämman
28–29 september. Det kommer att delas ut pris till bästa poster inom respektive område.
Om du vill ställa ut en poster så
e-posta ett «abstract» med titel, författare och innehåll till allergistamma
@astmaoallergiforbundet.se senast
den 21 augusti 2006.
Mer detaljer om hur postern ska
vara utformad och så vidare finns på
www.allergistamma.org. Där går också
bra att se programmet för stämman och
att anmäla sig.

SVERIGE
Ny bok om
allergi i arbetslivet
Hälsan i arbetslivet är i dag en av de
mest diskuterade samhällsfrågorna.
Det växande antalet människor med
allergier som är på väg ut i arbetslivet
möter ibland en arbetsmiljö som måste
anpassas. Ibland går det inte och då
måste den anställde få möjlighet till
arbetslivsinriktad rehabilitering.
Den nyutkomna boken, Astma, allergi
och eksem i arbetslivet, tar upp dessa
frågor och vänder sig framför allt till allmänpraktiserande läkare. Avsikten med
boken är beskriva problemområden och
möjliga vägar till lösningar. En rad autentiska patientfall beskrivs och läsaren får
en praktiskt inriktad beskrivning av hur
man som kliniskt verksam läkare kan arbeta med patienter med astma, allergi
eller eksem i fall där problemen orsakas
av något i arbetsmiljön eller påverkar
arbetsförmågan.
Författare är försäkringsläkaren
Christer Olofsson tillsammans med specialister inom miljömedicin- och allergiområdet, redaktör Eva-Maria Dufva,
Astma- och Allergiförbundet. Boken är
utgiven av Studentlitteratur.

Boken kan
beställas på
förlagets hemsida,
www.student
litteratur.se

Stöd allergiforskningen
Ge ett bidrag till Stiftelsen Astmaoch Allergiförbundets forskningsfond
pg 90 03 74-0 • bg 900 3740

NORGE

Markerte Verdens astmadag
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF)
var synlig i bybildet under Verdens astmadag 2. mai med markeringer i flere
helseregioner.
Limegrønne ballonger satte et vårlig
preg på en ellers grå maidag i Oslo der
NAAF-representanter delte ut informasjonsbrosjyrer og astmakontrolltest til
Tigerstaden for alle da Norges Astmaog Allergiforbund markerte Verdens
astmadag 2.mai. foto: nina brun

interesserte og ballonger til travle forbipasserende.
NAAF benyttet for øvrig dagen til
å rette oppmerksomhet på økningen i
astmaforekomsten blant barn og unge,
og til å understreke behovet for forskning og organisering av pasientopplæringstiltak i alle helseregioner.

Ny ordning for antihistaminer på blå resept
Fra 1. mai 2006 er antihistaminer
som inneholder virkestoffene cetirizin
eller loratadin innført som foretrukket
behandling ved allergi eller elveblest.
Det betyr at pasienter som til nå har
mottatt andre typer antihistaminer,
må bytte til de foretrukne preparatene for fortsatt å få refusjon på blå
resept. Unntak for krav om bytte skal
gjelde for pasienter som av medisinske
grunner ikke kan bruke cetirizin eller
loratadin.
Statens legemiddelverk opplyser at
bakgrunnen for innføring av foretrukket legemiddel er at cetirizin og loratadin er rimelige alternativer i forhold
til de øvrige såkalte andregenerasjons
antihistaminer, samtidig som man ikke
har funnet noen forskjell i effekt og bivirkninger ved vurdering av samtlige
preparater. Dermed ønsker man å redusere utgifter til legemidler på blå
resept.
Legemiddelverket understreker at
legen har anledning til å forskrive annet preparat, dersom pasienten tidligere har forsøkt cetirizin og loratadin
uten effekt eller har opplevd bivirkninger. Etter 1. mai 2006 skal imidlertid legen primært skrive ut de foretrukne preparatene ved behandling
av allergi eller elveblest. Et ev. bytte til
dyrere preparat kan deretter først skje
etter 14 dager. Resepter som legen
har skrevet ut før 1. mai 2006 skal
fortsatt kunne benyttes med rett til
refusjon.
Norges Astma- og Allergiforbund
har i tidligere høringsnotat understreket overfor Legemiddelverket at det
ved innføring av ny ordninger er viktig
å ta hensyn til den enkelte pasients
subjektive opplevelse av legemiddelet.
De fleste medisiner inneholder i tillegg
til selve virkestoffet også konserveringsmidler og bærestoffer som hos
enkelte allergiske pasienter kan gi
overfølsomhetsreaksjoner.
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Xolair® (omalizubamin)
– ny behandling ved alvorlig allergisk astma
Legemiddelet Xolair® (omalizubamin) er
fra februar 2006 registret og godkjent i
Norge. Xolair er indisert som tilleggsbehandling for å forbedre astmakontrollen
hos voksne og ungdom (12 år og eldre)
med alvorlig og vedvarende allergisk
astma, og som til tross for behandling
med steroider har forhøyede nivåer av
IgE.
Forskriving av Xolair® skal foretas av
spesialist med erfaring i diagnose og
behandling av alvorlig allergisk astma.
Refusjon gis på bakgrunn av individuell

søknad hos spesialist, paragraf 10 i blåreseptforskriften.
Omalizubamin representerer et nytt behandlingsprinsipp ved astma. Omalizubamin er et monoklonalt antistoff som ved
å blokkere IgE bryter en allergisk reaksjonskjede. Opp til 50% av alle astmaanfall
beregnes å ha allergisk årsak. I tillegg til å
blokkere IgE-aktivering, har omalizubamin
vist å ha antiinflammatorisk effekt.
Omalizubamin gis i form av subkutane
injeksjoner. Dosering er avhengig av
nivået på total-IgE i serum.

Glemmer allergiplager

Plages av røyk og parfyme

Kun 47 prosent av alle astmapasientene
blir spurt om de har allergiplager eller utredet for allergi ved besøk hos primærlegen. Det viser MMI-undersøkelsen utført
for Norges Astma- og Allergiforbund
(NAAF) og legemiddelselskapet MSD.
Undersøkelsen er foretatt blant 400
medlemmer i NAAF
– En overraskende lav prosentandel,
mener Sverre Steinsvåg, øre-nese-halsspesialist og leder av NAAFs legeråd.
– Det er vel dokumentert at det er en
klar sammenheng mellom astma og
allergi. Men at så få astmapasienter oppgir å bli utredet for sine allergiplager,
tyder på at vi ikke har vært flinke nok
til å kommunisere sammenhengen utad.
Mange astmapasienter har store nytte
av også å få behandling for allergisymptomer slik som tett neser, mener han.
Om lag 80% av alle astmatikere
også har pollenallergi.

I en MMI-undersøkelse blant 400 medlemmer av Norges Astma- og Allergiforbund sier 51 prosent at de blir plaget av
røyking på offentlig steder som trikke- og
bussholdeplasser og røyking foran sykehusinnganger.
Undersøkelsen viser videre at 53 prosent av de spurte synes det er vanskelig å
ta opp med folk at det er plagsomt at de
røyker, 43 prosent føler seg uglesett når
de ber folk ta hensyn og slutte å røyke.
Tre av ti sier også at de ukentlig eller
daglige unngår steder der det røykes.
I den samme undersøkelsen oppgir hele
72 prosent av de spurte at det er plagsomt at venner og kolleger bruker parfyme, 69 prosent oppgir at de synes det
er vanskelig å be kolleger og venner om å
slutte å bruke parfyme. Om lag 40 prosent sier at de tidvis må avstå fra å delta
i sosiale sammenkomster på fester for å
unngå å bli eksponert for parfymeduft.

Medlem i Pasientskadenemnda
Fagsjef i Norges Astma- og Allergiforbund,
Anne Elisabeth Eriksrud ble i statsråd 7. april oppnevnt som medlem av Pasientskadenemnda (PSN).
PSN er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helseog omsorgsdepartementet. Nemnda behandler
klager på avslag fattet av Norsk pasientskadeerstatning. Anne Elisabeth Eriksrud er jurist og ansatt som
fagsjef i seksjon for politikk i sekretariatet i NAAF.
Pasientskadenemnda består av fem medlemmer
som utnevnes av kongen i statsråd. Den nye
nemnda tiltrer ca. 1. juni 2006.
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