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stma är en kronisk sjukdom som
  karaktäriseras av inflamma  tion i luftvägarna tillsammans
med luftvägssymtom såsom andnöd
och pip i bröstet av varierande intensitet samt variabel luftvägsobstruktion (1). Det framgår allt tydligare att
astma inte är en enhetlig sjukdom
utan snarare ett syndrom med flera
undergrupper, eller fenotyper, med
olika kliniska uttryck och underliggande biologi (2, 3). En av de bäst
definierade och välavgränsade
fenotyperna är den som kännetecknas av luftvägsobstruktion efter intag av acetylsalicylsyra (ASA) och
besläktade icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) (4),
så kallad ASA-intolerant astma.
Luftvägsobstruktion efter intag av
ASA beskrevs först 1922 av Widal och
medarbetare (5), men tillståndet vann
internationell uppmärksamhet först
i slutet av 60–talet då det beskrevs
av Samter och kollegor i en triad
bestående av ASA-överkänslighet,
astma och näspolypos (6).
Trots att ASA-intolerant astma är
en relativt välkänd sjukdom vet vi lite

om hur vanlig sjukdomen är i befolkningen. Ett antal studier har sökt att
mäta förekomsten av ASA-intolerans
i ett urval av patienter med astma (7),
men resultaten har varit mycket
varierande, sannolikt beroende på
stor spridning i studiepopulation,
från allergologisk öppenvårdmottagning till intensivvårdsenhet. Betydligt
färre studier har studerat förekomsten av ASA-intolerant astma i den
allmänna befolkningen (8–10).
Vidare vet vi väldigt lite om riskfaktorer för ASA-intolerant astma.
Fetma har vid upprepade tillfällen
identifierats som en riskfaktor för att
utveckla astma (11, 12). Fetma har
också associerats med svår astma,
dålig effekt av medicinering, fortgående sjukdom och dålig livskvalitet
vid astma (13, 14). Svår astma och
sämre effekt av medicinering har
likaledes kopplats till ASA-intolerant
astma (13, 15, 16). Ingen tidigare
befolkningsstudie har undersökt
kopplingen mellan kroppsmasseindex
(BMI) och ASA-intolerant astma.
Som en del av West Sweden
Asthma Study (17) sökte vi ta reda

FIGUR 1. Prevalens av ASA-intolerant astma efter BMI. P-värde för trend enligt
Mantel-Haenszel. FRÅN REFERENS 18

Andel med ASA-intolerant
astma, procent

Astma är en heterogen sjukdom med
flera fenotyper av vilka ASA-intolerant
astma är en av de bäst definierade.
ASA-intolerant astma kännetecknas av
luftvägsobstruktion efter intag av
läkemedel av typen acetylsalicylsyra
eller besläktade antiinflammatoriska
läkemedel av typen NSAID.
I en stor befolkningsstudie i Västra
Götalandsregionen på individer i
åldrarna 16-75 år har vi undersökt
förekomst av, klinisk karakteristik och
riskfaktorer för ASA-intolerant astma.
Prevalensen av sjukdomen uppmättes
till 0,5 procent. ASA-intolerant astma
var vanligare hos kvinnor än hos män
och var vanligast i åldrarna 36-55 år.
Akutmottagningsbesök på grund av
andnöd, okontrollerad sjukdom och
multipla symtom var vanligare bland
individer med ASA-intolerant astma än
bland dem med annan typ av astma, och
detta trots att de använde astmamedicinering i högre utsträckning.
Vi fann ett tydligt samband mellan
fetma och ASA-intolerant astma där
förekomsten av sjukdomen bland dem
med BMI≥35 var mer än 5 gånger högre
än bland normalviktiga. Sambandet
kvarstod efter justering för bland annat
kön, ålder, sysselsättning och ett antal
potentiella riskfaktorer.
Sammanfattningsvis framträder ASAintolerant astma som en fenotyp med
relativt hög symtombörda och sämre
kontroll vilket bör beaktas i den kliniska
verksamheten. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot kvinnor med uttalad
övervikt där förekomsten av ASA-intolerant astma var mångdubbelt högre.
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Resultat från en stor befolkningsstudie i Västra Götalandsregionen på individer i åldrarna 16-75 år visade en prevalens av ASA-intolerant
astma på 0,5 procent. ASA-intolerant astma var vanligare hos kvinnor än hos män och var vanligast i åldrarna 36-55 år. FOTO: COLOURBOX.COM

på prevalensen av ASA-intolerant
astma i befolkningen i Västra Götaland (18). Vidare ville vi undersöka
sambandet mellan sjukdomen och
ett antal potentiella riskfaktorer
innefattande fetma och rökning.

Metodik
Enkät
Studiepopulationen bestod av 30 000
slumpmässigt utvalda invånare i
Västra Götalandsregionen i Sverige i
åldrarna 16-75 år som 2008 erhöll
en postalenkät. Av dessa svarade
18 087 individer (62%) på enkäten.
En bortfallsstudie kunde bekräfta att
deltagarna i studien var i hög grad
representativa för studiepopulationen
som helhet (19). Studieenkäten var
ganska omfattande och innehöll
frågor från den svenska OLIN-enkäten och den europeiska GA2LENenkäten, vilket möjliggör internationella jämförelser (17).
Klinisk undersökning
Samtliga individer som identifierats att
ha astma i enkätstudien inbjöds att
delta i en omfattande klinisk undersökning som innefattade bland annat
spirometri, metakolintest, prick-test
mot 11 vanliga luftvägsallergener och
mätning av utandat NO. Allt som allt
deltog 962 individer med astma av vilka
41 hade angivit en ASA-intolerans.
Definitioner
Astma definierades som antingen (i)
astmadiagnos av läkare eller (ii)

självrapporterad astma med något
av följande symtom senaste året:
användande av astmaläkemedel,
andfåddhetsattack eller pip/väs i
bröstet. De individer med astma som
även angav att de drabbats av andnöd
inom tre timmar efter att ha intagit en
värktablett räknades ha aspirin-intolerant astma. De som angivit ett annat
läkemedel än ASA eller en NSAID
klassificerades som annan typ av
astma.
Etiktillstånd
Tillstånd för studien finns från
etikprövningsnämnden i Göteborg.
Skriftligt informerat samtycke finns
från alla studiedeltagare.

Resultat
Förekomst
Prevalensen av ASA-intolerant astma
var 0,5 procent och tillståndet var
betydligt vanligare bland kvinnor än
hos män (0,6 jämfört med 0,3 procent).
ASA-intolerant astma var vanligast i
åldrarna 36-55 år, vilket är betydligt
äldre än för annan typ av astma som
var vanligast i den yngsta åldersgruppen (16-35 år). Av alla med astma
hade 5 procent ASA-intolerant astma.
Luftvägssymtom
Kronisk bihåleinflammation var
betydligt vanligare bland dem med
ASA-intolerant astma (43 procent) än
bland dem med annan typ av astma
(18 procent). En större andel bland
dem med ASA-intolerant astma hade

även många symtom av sin astma,
s.k. multi-symtom-astma, jämfört
med dem med annan typ av astma
(41 procent jämfört med 21 procent).
Klinisk karakteristik
Positivt pricktest för vanliga luftvägsallergener var lika vanligt bland dem
med ASA-intolerant astma som bland
dem med annan typ av astma och det
fanns heller ingen signifikant skillnad
vad gäller bronkiell hyperreaktivitet,
lungfunktion uttryckt som FEV1 i
procent av förväntat värde eller i nivå
av eosinofiler i perifert blod. Däremot
var nivåerna av neutrofiler i perifert
blod högre och nivåerna av utandat
NO lägre bland dem med ASA-intolerant astma än bland dem med annan
typ av astma. Att ha okontrollerad
astma enligt en internationell klassificering var vanligare bland dem med
ASA-intolerant astma än bland dem
med annan typ av astma (27 procent
jämfört med 11 procent) (TABELL 1, SE
SIDAN 18). De med ASA-intolerant astma
använde även astmaläkemedel i högre
utsträckning och hade uppsökt akutsjukhus på grund av andningssvårigheter i högre utsträckning än de med
annan typ av astma.
Riskfaktorer
Förekomsten av ASA-intolerant astma
korrelerade tydligt med stigande BMI
på så sätt att tillståndet var drygt 5
gånger vanligare bland individer med
en uttalad övervikt (BMI ≥35) jämfört
med normalviktiga (BMI 20–25) (FIGUR 1).
Med subgruppsanalys fann vi att detta

ALLERGI I PRAK X SIS 2/2015

17

A

samband var starkast hos kvinnor och
att det fanns såväl bland unga som hos
äldre. Även efter att ha justerat för
bland annat kön, ålder och ärftlighet
för astma framträdde fetma (BMI >35)
som starkt förknippat med ASA-intolerant astma, både jämfört med ickeastma (OR 12,1, 95% CI 2,5–58,5) och
med annan typ av astma (OR 6,4, 95%
CI 1,3–32,2) (TABELL 2). Andra signifikanta
riskfaktorer för ASA-intolerant astma
var rökning, exponering för damm,
gaser och rök i arbetet, mögelskada i
hemmet och kvinnligt kön. Uppväxt
på lantbruk var förknippat med en
minskad risk för annan typ av astma
(OR 0,8, 95% CI 0,6-0,9), men inte för
ASA-intolerant astma.

Diskussion
Vi fann en prevalens av ASA-intolerant
astma i den vuxna befolkningen i
Västra Götaland på 0,5 procent. Vidare
hade individerna med ASA-intolerant
astma mer symtom av sin astma,
oftare okontrollerad sjukdom och
även oftare uppsökt akutmottagning
för andnöd jämfört med dem med
annan typ av astma, vilket sammantaget talar för en relativt allvarligare
sjukdomsbild. Som den första

befolkningsstudie som på ett systematiskt sätt undersökt riskfaktorer
för ASA-intolerant astma har vi dessutom funnit att såväl fetma som ett
antal miljöfaktorer är associerade
med sjukdomen.
Prevalensen av ASA-intolerant
astma i denna studie stämmer väl
överens med vad man funnit i de tre
tidigare befolkningsstudier som finns
publicerade (8–10). I en polsk studie
från 2000 med en studiepopulation
som i mycket liknade vår fann man
en prevalens av ASA-intolerant astma
på 0,6 procent, vilket är ett nästan
identiskt resultat (8).
Ett flertal studier har undersökt
relationen mellan fetma och astma
(11–14) och man har funnit att fetma
är förenat med såväl ökad förekomst
av astma som med en svårare
sjukdomsbild vid astma (13, 14).
Vidare har en europeisk multicenterstudie funnit att ASA-intolerans,
bihåleinflammation och fetma hos
kvinnor är kopplade till en allvarligare
fenotyp av astma (20). Endast en
studie har undersökt sambandet
mellan fetma och ASA-intolerant
astma (21). Till skillnad från vår
studie fann man i denna kliniska
studie från Sydkorea inget sådant

TABELL 1. Karaktärisktika för ASA-intolerant astma jämfört med annan astma.
Signifikanta skillnader är markerade med fet stil. FRÅN REFERENS 18
ASA-INTOLERANT ASTMA

ANNAN TYP AV ASTMA

P-VÄRDE

Okontrollerad astma

%

26,7

11,2

0,018

Astmamedicinering

%

81,8

67,6

0,005

Akutmottagningsbesök för
andningsbesvär

%

65,9

45,2

0,01

Inläggning för andningsbesvär

%

32,4

23,6

0,093

Bytt arbete på grund av astma

%

14,5

7,1

0,032

TABELL 2. Multivariat analys av riskfaktorer för ASA-intolerant astma jämfört med friska.
Även justerat för ålder. Signifikanta riskfaktorer markerade med fet stil. FRÅN REFERENS 18
ASA-INTOLERANT ASTMA
OR

Kvinnligt kön
Obesitas, BMI 30–35 (referens BMI <20)

95% CI

2,3

1,4–3,8

7,3

1,6-32,8

12,1

2,5–58,5

Ärftlighet för astma

2,1

1,3–3,5

Ex-rökare

2,1

1,2–3,8

Nuvarande rökare

2,6

1,5–4,4

Yrkesexponering för damm, gaser eller rök

2,8

1,7–4,5

Vattenskada i hemmet

1,5

0,9–2,7

Mögelskada i hemmet

2,6

1,5–4,7

Uppväxt på lantbruk

1,1

0,6-2,1

Morbid obesitas, BMI ≥35 (referens BMI <20)

18
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samband. Dock klassificerades inte
fetma utifrån WHO:s definition i
studien, utan istället som BMI
överstigande den 95:e percentilen
i studiepopulationen. Givet det att
fetma är betydligt mycket ovanligare
i Sydkorea än i Sverige (22, 23),
innefattar sannolikt gruppen benämnd som feta i studien mycket
få individer med BMI över 35, vilket
var den grupp med högst risk för
ASA-intolerant astma i vår studie.
Ökade nivåer av så kallade leukotriener anses vara en viktig aspekt i
ASA-intolerant astmas bakomliggande biologi (15). De funna sambanden
mellan BMI och bildning av leukotrien
C4 i granulocyter (24) och vidare
mellan fetma och ökade nivåer av
leukotrien E4 i urin bland patienter
med astma (25) ger stöd för hypotesen att fetma spelar roll för utvecklingen av ASA-intolerant astma.
Förutom BMI skilde sig gruppen
med ASA-intolerant astma åt från
dem med annan typ av astma vad
gäller könsfördelning, rökvanor,
sysselsättning och exponering för
ett antal miljöfaktorer. Det linjära
sambandet mellan stigande BMI och
ASA-intolerant astma kvarstod även
efter justering för eventuell påverkan
av dessa faktorer genom multifaktoriell regressionsanalys. Trots att vissa
riskfaktorer är gemensamma för
ASA-intolerant astma och annan typ
av astma, fanns det stora skillnader i
riskfaktormönstret för de två tillstånden, något som talar för underliggande skillnader i deras patofysiologi.
En styrka med vår studie är att den
baseras på ett slumpurval representativt för den allmänna befolkningen,
vilket gör att slutsatser kan överföras
utanför studiens deltagare. En annan
styrka är storleken på studiepopulationen som är den största för befolkningsstudier om ASA-intolerant
astma till dags dato. Den stora
studiepopulationen möjliggör
analyser av undergrupper av astma
med bibehållen styrka i analyserna,
det vill säga möjlighet att kunna
påvisa verkliga skillnader. En tredje
styrka är att studieenkäten består av
väl validerade frågor som dessutom
använts i ett stort antal studier i
Norden och övriga Europa. Svarsfrekvensen (62 procent) är jämförbar med
frekvensen i andra europeiska studier
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I den första befolkningsstudien som specifikt undersöker riskfaktorer för
ASA-intolerant astma fann man en tydlig koppling till fetma och flera miljöfaktorer såsom rökning och mögelskada i hemmet. FOTO: COLOURBOX.COM

det senaste decenniet och studiepopulationens representativitet stärks
av en genomförd bortfallsstudie (19).
Bekräftelse av ASA-överkänslighet
genom per oralt eller inhalerat
provokationstest med ASA skulle
ytterligare stärka våra resultat.
Dock erhöll vi inte godkännande
från etikprövningsnämnden att
genomföra ASA-provokationer i
studiesyfte. Istället validerades frågan
om ASA-intolerans genom telefonintervjuer. Av de 41 individer med
ASA-intolerant astma som deltog i
den kliniska undersökningen fanns
telefonnummer tillgängliga för 39
stycken. Av dessa var 27 (69 procent)
nåbara och villiga att delta i telefonintervjun. ASA-intolerans kunde
bekräftas bland 19 (70 procent) av
deltagarna. Prevalensen för ASAintolerant astma kan vara något
underskattad i detta material, detta
då en okänd andel av individer med
astma helt avstått från ASA och
NSAID-läkemedel på inrådan från
läkare eller anhöriga. Sådana
rapporter har tagits emot såväl under
telefonintervjuerna som under den
kliniska undersökningen, men då
detta inte specifikt efterfrågas i
enkätstudien kan det heller inte
korrigeras för i den aktuella studien.
Sammanfattningsvis fann vi en
prevalens av ASA-intolerant astma
på 0,5 procent och som den första
befolkningsstudien som specifikt
undersöker riskfaktorer för tillståndet
fann vi att det är tydligt kopplat till
fetma och flera miljöfaktorer såsom
rökning och mögelskada i hemmet.

Sambandet mellan BMI och ASAintolerant astma var av typen dosrespons och förblev signifikant efter
att ha justerats för ett antal störfaktorer. ASA-intolerant astma förblir en
utmaning i den kliniska vardagen
där denna studie indikerar en sämre
astmakontroll, större symtombörda
och större behov av akutmottagningsbesök hos denna grupp jämfört
med dem med annan typ av astma.
Astmapatienter med känd ASAintolerans kan därför behöva tätare
kontroller och en mer intensiv
behandling än den ordinäre astmapatienten. Särskild uppmärksamhet
bör läggas på våra astmapatienter
med fetma, som i sig är en risk för
sämre astmakontroll, men som
sannolikt också, som resultatet i
vår studie indikerar, påtagligt ökar
sannolikheten för ASA-intolerans.
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