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SAMMANFATTNING:

I artikeln redovisas
hur astma behandlats
i forna tider fram till i dag.
Under större delen av
1900-talet dominerades
behandlingen av symtomlindrande preparat. I takt
med att sjukdomen blivit
vanligare har vår kunskap
om bakomliggande mekanismer ökat. Det är framför allt under de två senaste decennierna som
betydelsen av en kronisk
inflammation i luftrörsslemhinnan vid astma
påvisats, vilket inneburit
att inflammationshämmande medel fått en
central roll i behandlingen.
Trots den kraftiga ökningen av astma har den
moderna behandlingen
av astma med inhalationssteroider, eventuellt i
kombination med långverkande luftrörsvidgande
medel, medfört att de
astmasjukas livskvalitet
är mycket bättre än förr.
Förbättringen avspeglas
också i en minskad dödlighet och minskat behov av
sjukhusvård för personer
med astma.
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ven om astma under framför allt
1900-talets senare hälft blivit
allt vanligare är sjukdomen känd
sedan flera tusen år tillbaka. Så länge
som sjukdomen har funnits har också
olika behandlingsmetoder prövats
med mer eller mindre framgång.

Ä

Förkristlig tid
I Fåhraeus klassiska verk «Medicinens
historia» (1) anges att kineserna redan
för 3000–4000 år sedan använde extrakt från en buske tillhärande släktet
Ephedra för behandling av astma. I kinesisk läkekonst kallas växten ma huang,
som av vissa anses vara namnet på den
läkare som officiellt introducerade behandlingen. Moderna extraktionsmetoder för framställning av efedrin kom i
bruk kring sekelskiftet 1900 men först
ett par decennier senare hade efedrinet
och dess derivat intagit en central plats
i den farmakologiska behandlingen av
astma i västvärlden.
Själva ordet astma härrör från grekiskan och betyder ungefär «flämtande,
flåsande». Det användes redan av
Hippokrates som levde drygt 400 år
f.Kr. men termen innefattade på den
tiden alla slags andningsbesvär. Vid tiden
för Kristi födelse levde romaren Aulus
Cornelis Celsus (2). Utan att vara läkare
författade han en encyclopedi i vilken
ingick bland annat De Medicina, ett
bokverk omfattande 8 volymer. I den
4:e volymens 8:e kapitel beskrevs bland
annat astma och Celsus angav även
lämplig behandling. I enlighet med den
tidens syn på sjukdomars orsak skulle
patienten naturligtvis tappas på blod
samt få kräkmedel och laxativ. Han skulle
dricka mjölk och sitta i varmt vatten eller
vara insvept i våta handdukar. Om inte

detta hjälpte kunde man ge svavel i rödvinstoddy. Celsus berättade också att
i folkmedicinen användes torkad och
pulvriserad lever eller lunga från rödräv
som ströddes på lämplig dryck.
Även i det gamla Mesopotamien tycks
astma ha varit en välkänd sjukdom och
på gamla lertavlor finns beskrivet hur
tillståndet skulle behandlas med extrakt
från den giftiga växten Atropa belladonna.
I Egypten finns beskrivet inhalationsbehandling vid astma (2). På Ebers
papyrusrullar från omkring 1550 f.Kr.
beskrivs hur den sjuke ska inandas rök
från olika örter, bland annat bolmört.
En i eld upphettad sten lades på örterna
varpå man placerade en upp och nervänd
lerkruka med hål i botten över stenen.
Den astmasjuke fick andas in röken som
kom upp ur hålet. Efter att ha andats in
röken från sju upphettade stenar rekommenderades patienten att äta fet mat.

Från tiden för Kristi
födelse till 1900-talet
Under kejsar Neros tid fanns en grekisk
arméläkare vid namn Pedanius Dioscorides. Han samlade läkemedel, örter och
behandlingsråd under många långa fälttåg. Sina samlade kunskaper publicerade
han i De Materia Medica, som i cirka
1500 år blev rättesnöret för behandling
av sjukdomar, bland annat astma (2).
För astma rekommenderades ammoniakhaltiga ämnen som man fick från olika
växter. Han talade även varmt för bruket
av svavel som hade en värmande och lösande effekt. Att äta ägg var till exempel
bra för den som hade astma. En dekokt
på honung och kretensisk timjan var
också välgörande. Att Dioscorides
behandlingsförslag levde kvar så länge
kan ha påverkats av att greken Galenos,

som levde cirka 100 år senare, kom att
påverka den medicinska synen på sjukdomar och deras behandling under lång
tid och han stödde Dioscorides syn på
svavlets gynnsamma effekt.
Astma förknippades ofta med allergi.
Det var lättast att se den utlösande faktorn vid djurallergi med akuta besvär i
näsa, ögon och luftrör. Kejsar Augustus
hade eksem, hösnuva och astma. Kejsar
Claudius son Brittanicus var hästallergisk
med snuva och astma vid exponering, en
på den tiden inte särskild lämplig allergi
för en stor härförare (2).
Märkligt nog dröjde det ända till den
senare hälften av 1800-talet innan man
kunde visa att pollen från gräs och träd
var vanliga orsaker till den sjukdom som
hette «sommarkatarr» och som ibland
även inkluderade astma. Engelsmannen
Charles Blackley var tryckare och gravör
men började vid 35 års ålder läsa medicin och därefter ägna sig åt homeopatisk
medicin. Som kontrast mot detta kunde
han i en serie vetenskapliga experiment
leda i bevis att gräspollen innehåller de
ämnen som utlöser sommarkatarren och
att pollen finns svävande högt över marken. Blackley genomförde såväl hudtest
som andningsprovokation på sig själv i
sina experiment (3).
Gammal kinesisk teckning av hur man trodde att lungorna såg ut. footnotes on allergy, pharmacia
footnotes on allergy, pharmacia

Aulus Cornelius Celsus levde i det romerska
riket ungefär 25 år f.Kr. till 50 år e.Kr. Han
skrev en för sin tid mycket omfattande bok
om medicin där han bland annat beskriver
astma och hur den ska behandlas.

patienter med upprepade injektioner av
pollenextrakt och fann att flertalet förbättrades. Behandlingsmetoden utvecklades och introducerades i större
skala av amerikanen Robert Cooke och

Greken Pedanius Dioscorides var
arméläkare och skrev De Materia
Medica som blev vägledande för
behandling av sjukdomar
i cirka 1500 år.

under 1930-och 40-talen blev denna
hyposensibilisering alltmer spridd även
i Europa (3).
Den farmakologiska behandlingen
av astma innefattade sålunda läkemedel
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Astma var i början av seklet fortfarande
en ganska ovanlig sjukdom och den förknippades huvudsakligen med allergi.
Sannolikt fick en betydligt större andel
av patienter med akut astma rätt diagnos
än patienter med lindrigare men kroniska
besvär. Kronprinsessan Victoria, kung
Gustav V:s gemål, hade så känsliga luftrör
så att hon bara kunde vistas i Sverige
sommartid och då på Öland. Övriga tider
på året tillbringade hon i Italien där hon
behandlades av Axel Munthe. Med dagens kunskap verkar det troligt att
Victoria led av kronisk astma men dåtiden uppfattade henne ha dåliga nerver.
I det perspektivet är det naturligt att
behandlingen vid astma mest var inriktad
på att häva akuta besvär och att försöka
undvika det man inte tålde. Allergins betydelse vid astma kom att bli än mer påtaglig då man på 1920-talet kunde visa
att det i den allergiske personens blod
fanns ett ämne, reagin, som kunde överföras till frisk persons hud där det vid
hudtest gav en allergisk kvaddel.
År 1911 hade Londonläkaren Leonard
Noon börjat behandla pollenallergiska

footnotes on allergy, pharmacia

Tiden 1900 till 1970

9

footn
otes

Ur Nordisk Medicin 1932 hämtas
följande referat från JAMA om medikamenter vid astma: «Adrenalin är det suveräna medlet vid svåra anfall med dosen
0,2–0,4 ml av den färska lösningen.
1:1000 är tillräcklig. Färgad lösning
tyder på minskad potens, vilket förklarar
att så stora doser som 1 ml tolereras
eller ger föga effekt. Bäst är att söka

Extrakt från den giftiga växten Atropa Belladonna användes
som astmaläkemedel redan i det gamla Mesopotamien. footnotes on allergy, pharmacia
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Akut astma

förekomma väntade
anfall med 0,3 ml
adrenalin var
3–4:e timme.
Efedrin är ej så
effektivt men
har långvarigare verkan
(4–6 tim.), bör
för undvikande
av biverkningar
ges tillsammans med
något hypnoticum.
Lämpligaste dosen 25–65
mg. För opium och morfin varnas: de
flesta dödsfallen i astma ha inträffat efter
mo-injektioner. På grund av atropinkomponenten är inhalation av belladonna, stramonium- och hyoscyamuspreparat i regel effektivt och relativt
ofarligt. Injektion av atropin mindre
lämpligt emedan betydligt större toxisk
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vid framför allt akuta besvär samt hyposensibilisering för de allergier man kunde
påvisa hos patienten.
Astma var fortfarande i början av
1940-talet en så sällsynt sjukdom att
den i Nordisk Medicin inte ens hade
en egen rubrik i årsregistret. I årgång
1941 fanns artiklar om astma under
rubriken «Överkänslighet» som anmärkningsvärt och tidtypiskt i registret stod
alldeles efter rubriken «Rashygien».

on
a

Galeanos var en grekisk
läkare som levde och
arbetade i Rom
cirka 100 år efter
Dioscorides och
fortsatte sprida
hans läror.

dos fordras. Jod,
tobak, och lobelia
i lindriga fall lämpliga
som slemlösande medel
per os, calcium har däremot
visat sig ineffektivt vid astma.» (4)
Teofyllin kom till Sverige 1935 (5).
I många år gjorde apoteken egna beredningar, såväl för injektion som för oralt
bruk. Senare gjordes även stolpiller till
framför allt yngre barn med akut astma,
vilket gjorde att man slapp sticka barnen.
Jod uppfattades som ett effektivt
slemlösande medel och ur boken Akut
medicin, skriven 1966 av medicinprofessorn i Uppsala, Erik Ask-Upmark är följande citat hämtat «Jod skall tillföras i
tillräcklig myckenhet. Hos personer som
avlidit i akut astmaanfall ser man vid sektionen de sega slempropparna sticka
upp från luftrören på lungans snittyta.
Fyndet av flytande blod vid obduktionen
understryker att det här gäller en kvävningsdöd. Dessa personer har dött därför att de ej fått jod i tillräcklig dos och
i tillräcklig tid. En del säger sig inte «tåla»
jod, de får «utslag» av det osv. Den läkare
är klok, som inte fäster för mycket avseende vid dylikt. Ett jodutslag kan botas
men inte om patienten är kvävd.» (6)
Ett drygt decennium senare gavs aldrig mer jod intravenöst vid akut astma.
Det ska till Ask-Upmarks försvar sägas
att efter stycket om jod fanns såväl adrenalin, teofyllin och kortison angivna som
lämpliga preparat.

Mindre svåra besvär
och underhållsbehandling (7)
Efedrinpreparat var ofta basen i behandlingen, eventuellt kombinerat med teofyllin. En populär hostmedicin vid astma
var Efedrin comp. som på 100 g sirap
utöver efedrin innehöll 13,5 g starksprit
+ 47,3 g socker. Man undrar vilken
komponent som gjorde den så populär.
Astmacigarretter (stramonium) fanns
tillgängliga på apotek ända in på 1950talet men förskrevs alltmer sällan. Jod användes i hostmediciner till barn ända till
1970-talet, i form av kaliumjodid eller
kalciumjodid.
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Att inhalera luftrörsvidgande medel
vid astma i stället för att ta dem per os
blev möjligt på 1960-talet. Det var adrenalin och vidareutveckling av detta preparat som blev tillgängliga i sprayform
och äldre läkare kommer säkert ihåg
namn som Isoprenalin och Alupent.
Kortison som framställts på Mayokliniken 1947 och framgångsrikt prövades på patienter med reumatiska besvär
visade sig snart även hjälpa patienter
med astma (3). Behandlingen blev
mycket populär under 1950-talet men
när preparatet började användas i större
skala blev biverkningarna uppenbara.
Pendeln slog därefter över åt andra hållet
med rekommendation om stor restriktion
som följd. Vid svår astma rekommenderades i stället injektioner med ACTH.

Immunterapi

Upptäckten av IgE och utvecklingen
av framför allt RAST för bestämning av
allergen-specifikt IgE ledde till en snabb
rationalisering av allergiverksamheten när
man kunde visa att tidigare utredningar
givit många ospecifika reaktioner. Stan-

En laboratoriesköterska på Sahlgrenska sjukhusets allergologiska klinik
i Göteborg utför en allergiutredning på en ung astmapatient 1962.
Klinikchefen Hans Arnoldsson avvaktar resultatet i bakgrunden.

dardpanelen av allergen för testning bantades från cirka 40 till 10–15 ämnen
och vid hudtesterna övergick man från
intrakutan- till pricktestning, vilket innebar ett minskat obehag för patienten och
betydligt större säkerhet. Med kombination av anamnes och resultat av pricktest/RAST kunde man nå en lika säker diagnos som tidigare utan att patienten
behövde genomgå bronkialprovokation.
Antalet patienter som genomgick hyposensibilisering minskade påtagligt och
färre extrakt gavs åt dem som fick behandling. På 1980-talet inträffade ett
par dödsfall i samband med hyposensibilisering av vuxna. Behandlingen kom i
vanrykte och det var genom att endast
tillåta den på landets allergimottagningar
och under omfattande försiktighetsåtgärder som behandlingen tilläts fortsätta.
Samtidigt förbättrades allergenextraktens kvalitet. Hyposensibilisering eller
specifik immunterapi, som idag är den
mest använda termen, har fortfarande

en plats i behandlingen av allergisk
astma.
På den farmakologiska sidan kom
Ventoline och Bricanyl, i både tablettoch sprayform, i början av 1970-talet.
Kortison i sprayform kom på marknaden 1974. Det var Becotide som hade
använts som licenspreparat sedan ett
par år tillbaka och endast till de svårast
astmasjuka. De doser som användes
var 50–100 g x 2 och effekten uppfattades som god.
Den första slow-releaseberedningen
av teofyllin kom i slutet av 1970-talet.
Med en dosering två gånger per dygn
kunde en ganska jämn koncentration
erhållas under dygnet.
Antalet astmasjuka hade vid denna
tidpunkt ökat så mycket att det var svårt
för sjukhusets allergimottagningar att
sköta alla patienter. Primärvården fick
därför ta över en ökande del av astmavården. Socialstyrelsen lät på 1980-talet
ta fram underlag för vårdprogram om
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Tiden efter 1970

foto: lennart håwi

Då allergi ansågs vara en viktig komponent i nästan all astma hos i varje fall
skolbarn och unga vuxna och att allergin
framgångsrikt kunde behandlas med
hyposensibilisering blev allergiutredning
ett tids- och resurskrävande moment i
astmavården. Utredningen innebar att
man injicerade intrakutant 0,1 ml av ett
40-tal olika allergenlösningar 1:1000
vikt/volym i rygghuden. Alla positiva
reaktioner, det vill säga de med tydlig
kvaddelbildning, avspeglade en potentiellt betydelsfull allergi. För att utreda
detta fick patienten inhalera successivt
starkare lösningar av allergenet tills
astmabesvär utlöstes eller patienten
nått toppkoncentrationen utan besvär.
Alla allergen som utlöst astmabesvär ansågs vara betydelsefulla och patienten
skulle hyposensibiliseras mot samtliga
dessa allergen. I praktiken lades dessa
patienter in för injektioner varje timme.
Man fick inte ge för många extrakt samtidigt för att risken för att utlösa symtom
ökade och det kunde då vara svårt att
säga vilket extrakt som utlöst symtomen.
Den tidskrävande utredningen och uppdoseringsfasen med extraktinjektioner
bidrog till att köerna för utredning och
behandlingsstart av astma och allergi på
landets allergikliniker blev mycket långa.

astma som sedan skulle leda till att lokalt
utformade program togs fram och omsattes i praxis.
Att sjukdomen blev allt vanligare medförde också ett ökat forskningsintresse.
Man kunde visa att vid astma förelåg en
inflammation i bronkialslemhinnan utan
samtidig infektion. Därför borde inflammationshämmande medel ges till alla med
astma. Det var en finsk studie som 1991
bröt isen för det nya konceptet (8).
I Sverige accepterades det nya synsättet
snabbt, delvis tack vare gott understöd
av Draco AB som sedan 1982 tillhandahöll Pulmicort, till en början som spray
men snart även i pulverform i Turbuhaler.
Flutide, som var dåvarande Glaxos förbättring av Becotide, blev godkänt
1995.
I mitten av 1990-talet kom de långverkande 2-stimulerande preparaten
Serevent (1994) och Oxis (1996) (5).
De visade sig ha utmärkt effekt som
tillägg till en måttlig dos inhalationssteroid. Någon säkert inflammationsdämpande effekt har inte dessa preparat
visats ha. Man varnade därför att
använda dessa preparat utan ett
grundskydd med inhalationssteroid
då den luftrörsvidgande effekten

annars skulle kunna maskera en pågående inflammation som borde behandlas med inflammationsdämpande medicin.
Det nya synsättet på astmans patofysiologi och de nya behandlingsrekommendationerna gjorde att teofyllinpreparaten
snabbt försvann som underhållsbehandling trots att de i flera decennier utgjort
en av hörnstenarna i denna. Försvinnandet var så totalt att unga läkare ofta inte
ens tänker på preparatet för akut bruk
vid svår astma när patienten svarar otillräckligt på inhalerade 2-stimulerande
medel.
De senaste 5–10 åren har astmabehandlingen alltmer likriktats över hela
världen tack vare internationella riktlinjer.
Det gäller såväl den akuta behandlingen
som underhållsbehandlingen för både
vuxna och barn. Trots att antalet astmasjuka blivit så många fler har de nya behandlingsmöjligheterna förbättrat deras
livskvalitet. Antalet dödsfall och inläggningar på sjukhus har sjunkit kraftigt och
de flesta är så lindrigt sjuka att de kan
behandlas av allmänläkare i öppenvård.
Under samma period har vi även fått tillgång till anti-leukotriener, i Sverige hittills endast som montelukast (Singulair).
Dess plats i behandlingsstegen är ännu

otillräckligt utvärderad men den kan sägas
vara ett alternativ till långverkande 2stimulerare som tillägg till inhalationssteroid.
Sammanfattningsvis har den farmakologiska behandlingen av astma genomgått stora förändringar med tiden.
Tack vare att sjukdomen nu blivit vanlig
är intresset för forskning och utveckling
av nya preparat stor, vilket innebär att
vi även framgent sannolikt kommer att
få tillgång till nya effektiva läkemedel
vid astma.
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Studerte utåndingsluftens
sammensetning
Antoine-Laurent Lavoisier
(1743–1794), fransk kjemiker kjent som
grunnlegger av moderne vitenskapelige
kjemi. Han gjennomførte pionerstudier av
luftens og vannets kjemiske sammensetning. I 1777 viste han hvordan luft var en
blanding av to gasser. Den ene kalte han
«vital luft», som var den som ble benyttet
ved åndedrett, den andre kalte han «giftig
luft» eller «uten liv». Han foretok senere
mange undersøkelser av oksygeninnholdet i utåndingsluften ved å la forsøkspersoner blåse luft inn i et «gasometer».
I 1785 ble han av kongen utnevnt
til direktør for vitenskapsakademiet og
senere av nasjonalforsamlingen som sekretær og kasserer for en komité som
skulle reformere mål- og vektsystemet.

Arbeidet førte fram til innføringen av det
metriske system i Frankrike. Han var også
medlem av Paris kommunestyre og ledet
arbeidet med å undersøke de hygieniske
forholdene ved hospitalene.
Lavoisier ble senere anklaget for misbruk av privilegier og dømt til døden og
henrettet ved giljotinen i 1794. Ved
domsavsigesen skal tribunalets president
ha uttalt: «Republikken trenger ingen
vitenskapsmenn, retten må skje fyllest.»
Portrettet av Lavoisier og hustru er malt
av Jacques-Louis David kjent som grunnleggeren av fransk neoklassisistisk malerkunst. David ble tvunget til å fjerne portrettet fra Salon i Paris etter anklagelsen
mot Lavoisier.
kilde: www.metmuseum.org/gyldendal og aschehoug store norske leksikon

Antoine-Laurent Lavoisier og hustru, 1788. Maleri av Jacques-Louis Davis (1748–1825).
På bordet er avbildet et gasometer av samme type som Lavoisier benyttet for å måle
luftens sammensetning på 1780-tallet. ©metropolotian museum of art
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