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Definition
ATS/ERS guidelines >6 år  
Svår astma

à Astmadiagnosen är säkerställd
à Svårbehandlad astma uteslutit = finns någon förklaring?

à Hög dos inhalationssteroider  (800μg Budesonide) + LABA el LTRA 
eller kontinuerligt orala steroider  

Kontrollerad svår astma: 
-Blir okontrollerad om behandlingen reduceras

Okontrollerad svår astma
-Astmakontrolltest <20
- 2 cortisonkurer eller en sjukhusinläggning senaste året
- nedsatt FEV1 (<80%) efter bronkvidgande behandling.

2International ERS/ATS guidelines on definition, evaluation and treatment of severe asthma, ERJ 2014



”Mardrömsastma”
§ Livslång sjukdom
§ Ingen kurativ behandling (?)
§ Återkommande exacerbationer-

kroniska symtom
§ Reducerat livskvalité
§ Förlust av lungfunktion
§ Stort sjukfrånvaro
§ Stort sjukvårdsbehov
§ Biverkningar
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Prevalens av svår barnastma

§ 0,5 % av alla 10 åringar, 4,5% av barn med astma (Lang, Allergy, 2010).

§ Bamsestudien: 0,23% av populationen, 2,1% av alla barn med 
astma (Nordlund, Resp medicine 2014)
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Praktisk tillnärmning till ett barn med 
problematisk svår astma

§ Säkerställ astma diagnosen: Symtom  + Variabel 
luftvägsobstruktion
à Svårighet: Höga doser inhalationssteroider maskerar 

hyperreaktivitet / luftvägsobstruktionen.
§ Uteslut differentialdiagnoser – dessutom möjligt att ha fler 

sjukdomar
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•CF/PCD
•Immunbrist
•Missbildningar
•Främmande kropp
•VCD
•BPD
•Hjärtsjukdom
•Interstitiell lungsjukdom
•Pneumonier-bronkiektasier



När är det kanske inte astma?

• Debut i nyföddhetsperioden
• Symtom vid matning
• Plötslig debut
• Produktiv hosta
• Avsaknad atopi
• Tillväxtpåverkan
• Lokaliserat biljud vid lungausk



Identifiera barn med svårbehandlad astma
- dvs barn med en åtgärdbar förklaring till symtomen

§ Följsamhet till (den skriftliga) behandlingsplanen:
Tar rätta medicin, på rätta sätt, till rätt tid
Undviker allergen/tobakk exponering
Kommer till kontroller

§ Komorbiditeter identifierade och om möjligt behandlade
§Rhinit, 90 % – obehandlat ger sämre symtomkontroll
§Reflux 75% av barn med svår astma (asymtomatisk el symtomatisk)

• Övervikt
• VCD / EILO
• Allergi
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Svårbehandlat
•Inhalationsteknik

•Följsamhet
•Exponeringar (tobak, 

allergen)
•Komorbiditet (rhinit, 

reflux,
• födoämnesallergi, 

VCD, övervikt)



Vad återkommer i sjukhistorien hos 
barn med svår astma?

§ Ärftlighet för astma
§ Tidig sjukdomsdebut (1-2 år)
§ Sämre ställt socioekonomisk
§ Stor sjukvårdskonsumption, många läkemedel 
§ Andra allergiska sjukdomar (eksem, rhinit, födoämnesallergi)

§ Många symtomutlösande faktorer, (infektioner, pollen, pälsdjur, 
olika väderläk, starka dofter)

§ Reducerat fysisk aktivitet 

Konradsen JR,. Pediatr Allergy Immunol, 2010
Fitzpatrick, JACI 2006 och JACI 2011
Just , ERJ 2012
Bossley ERJ 2009



Vad betyder astmakontroll?
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Lungfunktion dynamisk spirometri
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Lang, Konradsen et al, Acta Paed, 2010.



Remodelling
§ Strukturella ändringar i bronkväggarna 

som inte är/ bara delvis är reversibla.
§ Reducerat lungfunktion
§ Associerat med kronisk inflammation, 

fibros, glatt muskelhypertrofi

§ 53 barn med terapiresistent astma
§ 45% orala steroider
§ 16 Lungfriska kontroller

Bossley, Bush, Saglani, JACI 2012



Bronkial hyperreaktivitet
Kraftigare sammandragning av den glatta luftrörsmuskulaturen vid en given retning än vad som 
är normalt

§ Bör kartläggas hos barn med astmasymtom men 
normal spirometri

§ Metakolinprovokationer, Mannitolprovokationer, 
Torrluftsprovokationer. (FEV1>70%)

§ Genomgående större hyperreaktivitet hos barn 
med svår astma jmf mild/moderat astma (Konradsen PAI 
2010, Fitzpatrick JACI 2006)

§ Patofysiologiska förklaring till varför barnen har så 
mycket symtom och är så känsliga för olika 
exponeringar

§ Orsakas till stor del av inflammationen



Kartläggning av inflammation

§ Eosinofil inflammation
à Atopiker
à Cortisonkänslig

§ Neutrofil inflammation
à Luftförorening
à Tobaksexponering
à Steroider
à Infektioner
à Svarar sämre på steroidbehandling

§ Ofta blandad bild

Beror dessutom på var man 
lätar:
§ Utandad luft
§ Blod
§ Sputum
§ BAL
§ BIOPSI

Dålig överensstämmelse mellan de 
olika metoderna
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Inflammation: FENO och B-EOS

FENO

• Ett non-invasivt mått på obehandlat Th2 

medierat luftvägsinflammation

• Höga värden:

• Talar för astma 

• Påbörja steroider el öka dosen?

• Bristande compliance?

• Låga värden:   

• Icke-Allergisk astma?

• Trappa ned ICS

Felkällor: ex Virusinfektion, rök



Allergiutredning
Anamnes: Symptom vid exponering
Pricktester
IgE screening-tester (Phadiatop)
Specifikt IgE 
Komponenter

Provokationer (in vivo-in vitro)



Impact of food allergy on asthma 
severity:

Barnen med födoämnesallergi och 
astma:
•Astma symptom ↑ ↑
•Sjukhusinläggning ↑ ↑
•Medicinering ↑ ↑

-Stärkare associationer vid multippel allergi

Friedlander, JACI in Practice, 2013.  

n=300 children with asthma
24% food allergy
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P=0.007

Multisensibiliering mot pälsdjur (komponenter) 
förekommer oftare hos barn med svår astma

Fel d 4, Can f 1, Can f 2, Equ c 1

Sämre astmakontroll

Sämre livskvalite

Mer luftvägsinflammation

Konradsen, Nordlund, Grönlund, Hedlin et.al. PAI 2014



Överensstämmelsen mellan pricktest och 
specifikt IgE är inte perfekt

Bristfällig 
överensstämmelsen 
mellan IgE och SPT

Bush et al, Clin exp all, 2012



Finns det något mönster i sjukhistorien och 
den kliniska presentation som korrelerar 
med patofysiologi och behandlingsrespons?

Just , ERJ 2012  N= 315 barn med astma i olika svårighetsgrader 

• Cluster 2- Svår 
Astma

• Exacerbationer 
• Tidig debut
• Inhalations och födoämnes 

allergi
• Hög b-eos, hög IgE, 
• Nära-normal lungfunktion, 

Svarar bäst på behandling 
riktad mot allergisk 
inflammation? 

• Cluster 3: Svår 
astma 

• Äldre barn
• Ingen födoämnesallergi 
• Sämre lungfunktion
• Flera neutrofiler i blod
• Svarar bäst på 

behandling riktat mot 
neutrofil inflammation?

Cluster 1

lindrig
astma
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