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Disposition 
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Steg 5-preparat (andra än Xolair och Airsonette) 
 
Teofyllin 
 
Tiotropriumbromid 
 
Azitromycin 
 
Systemiska steroider 
 
 

Akutbehandling  
 
(Magnesium) 
 



Teofyllin 
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Redan i lågdos (< 55 µmol/L) => ca 30 µmol/L  
 
Lägre eosinofiler och eos aktivering och degranulering 

  
Lägre neutrofiler 
 
Bromsar migration av T-lymf (CD4+) till luftvägarna 
 
Potentierar glukokortikoidernas hämmande effekt  
av hur ”inflammatoriska gener” uttrycks 
   
Sena fasen av bronkobstruktionen 
  

Barnes, 1994, 2003 
Caramiro 2008 



Teofyllin 

Hamid et al, 1997 
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T-celler i 
både perifera 
och centrala 

 

Eos infl främst i 
små luftvägar 

 



Teofyllin 
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Rekommenderadd standarddos:                                200-400 mg x 2 (vuxna) 
Add-on (1/2 dos för anti-inflammatoriskt effekt): 100-200 mg x 2 (vuxna) 
                                                   Barnes, P; Am J Respir Crit Care Med 2013)   

325 vuxna 
SFC 50/250 +200 mg teof 
SFC 50/250 +placebo 
24 veckor 
 
Teofyllin add-on gav: 
 
Exacerbat:     Färre 
MEF 25-75:    Bättre 
Sputumeos:    Lägre 
Sputum-ECP: Lägre 
ACT:               Samma 
FEV1:             Samma 
 
Nie et al, Resp Med 2013 
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Teofyllin – BLF rekommendation 

Vilka patienter lämpar sig för behandlingen? ……svår kronisk astma, där man 
misstänker att inflammationen inte är under kontroll trots behandling med 
inhalationssteroider +/- leukotrienreceptorantagonist enligt steg 4….. 
 
Utredning: Ingen specifik utredning krävs men kvarstående kronisk inflammation i 
bronkbiopsier stärker indikationen. 
 
Behandling: Theo-Dur morgon och kväll i halv rekommenderad FASS-dos. ……. 
Cirka 30 µmol/L är en ofta rekommenderad nivå även om vissa av de anti-
inflammatoriska effekterna kan ses redan vid lägre nivåer.  
 
Utvärdering: …. kan dröja flera månader då effekten är anti-inflammatorisk, 
eventuellt via potentiering av steroideffekten. En uppföljningstid på 4-6 månader 
behövs ofta för utvärdering. 
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Tiotropium 
– ur BLFs rekommendation 

Urval 
……inte finns några studier på barn, …….enbart är registrerat för vuxna (> 
18 år), ….. baseras på den begränsade kliniska erfarenhet som finns.  
 
Hos barn …. i Sverige framförallt …. Tilläggsbehandling…tonåringar ….. 
kvarstående ansträngningsutlösta besvär trots adekvat 
inflammationskontroll och regelbunden behandling med långverkande beta2-
agonist.  
 
……positiva erfarenheter ….tonåringar med bronkopulmonell dysplasi……… 
……..symptomgivande bronkiell hyperreaktivitet ….. vid ….ansträngning, och 
reversibilitet av beta2-agonist, trots …inflammation…under god kontroll. 



Halvorsen, T  
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BPD och BHR 

 
Birth 

cohort 
Controls 

Non 

BPD 

Mild 

BPD 

M/S * 

BPD 

Prem. vs 

control ‡ 

 

91-92  

 

2.1 

 

6.2 

 

13.7 

 

32.5 
DRS $ 

 

82-85 

 

1.3 

 

2.6 

 

3.3 

 

8.0 

 

< 0.001 
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BPD och astma  
Behandlingsalgoritm - DSBUS 

Lungfunktion 
Reversib test 

Torrluft/Mannitol 
Symtom Allergitest 

Positiv 

Astma 
Behandlingstrappa 

Negativ 

Anti-infl beh (högdos) 
(Ej komb prep) 

Negativ Positiv 

LABA+lågos ICS 
Antikolinergika 

 



10 

Tiotropium - 
Vetenskapligt stöd 

 Befekadu E, Onofrei C, Colice GL.  
 
Tiotropium in asthma: a systematic review.  
 
J Asthma Allergy 2014; 7: 11-21. 

Fem studier 



Kerstjens et al, JACI 2011 
11 

             Tiotropium 

high-dose ICS plus LABA treatment (GINA steps 4 and 5), and
many of these patients also have persistent airways obstruction.1,2

This study was designed for this group of patients with severe per-
sistent asthma, multiple exacerbations, high health care resource
use, and therefore high unmet medical needs.17,18

This study documents a clear superiority of tiotropium com-
pared with placebo in asthmatic patients whose symptoms are not
controlled with at least ICS plus LABA treatment in terms of
primary and secondary spirometric endpoints at the endof 8weeks
of treatment. The improvement in peak FEV1 of 139 to 170 mL
with tiotropium was measured while patients were still receiving
their maintenance treatment with high-dose ICS plus LABA treat-
ment. The effect of the bronchodilatation caused by the LABAs
that all patients receivedwas notmeasured, but during reversibility
testing at screening with the short-acting b2-agonist salbutamol,

218 mL of bronchodilatation was measured. The 139 to 170 mL
improvement with tiotropium can be seen as occurring in addition
to such an effect of the long-acting b-adrenergic bronchodilator.

The FEV1 improvements seen with tiotropium maintenance
therapy in our study of patients with severe uncontrolled asthma
receiving maintenance dosing with high-dose ICS plus LABA
treatment (steps 4-5) are of similar magnitude to those seen in
subjects with milder asthma uncontrolled with low-dose ICSs in
a recent study by Peters at al13 with the tiotropium Handihaler
dry powder device. They are also comparable with those seen in
patients with COPD with the Handihaler, where the effects have
mostly been measured without concomitant LABA therapy.19-21

The approved dose is 5 mg with the current Respimat inhaler in
patients with COPD,22 in whom the dose is equipotent to 18 mg
through the Handihaler dry powder inhaler.23

FIG 2. FEV1 (A) and FVC (B) responses relative to baseline values within 3 hours after dosing after 8 weeks of
treatment. The difference in level at 0:00 h is the trough effect of tiotropium administered 24 hours earlier.
The measurement obtained at baseline (visit 2 before any maintenance or study medication) is defined as
the baseline value. At the on-treatment visits, this was immediately followed by the usual medication
(including ICS plus LABA), and this in turn was followed by the study medication. Error bars represent
SEMs. Arrows indicate the timing of the maintenance medication: ICS plus LABA. Tiotropium R5, 5 mg of
tiotropium; Tiotropium R10, 10 mg of tiotropium.

FIG 3. Twenty-four-hour FEV1 (A) and FVC (B) responses as shown in Fig 2 in the subgroup of patients with
24-hour assessments (n 5 67). The baseline value was defined on visit 2 before any maintenance or study
medication. At the on-treatment visits, this was immediately followed by the usual medication (including
ICS plus LABA), which was followed in turn by the study medication. The afternoon dosing of ICS plus
LABA treatment was also taken. Error bars represent SEMs. Arrows indicate the timing of the maintenance
medication: ICS plus LABA. Tio R5, 5 mg of tiotropium; Tio R10, 10 mg of tiotropium.

J ALLERGY CLIN IMMUNOL

AUGUST 2011

312 KERSTJENS ET AL

107 vuxna  
Svår astma (högdos ICS + LABA) 
ACQ ≥ 1.5 
FEV1 ≤ 80% 
Tiotropium add on – 8v 



Kerstjens et al, NEJM 2012  
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             Tiotropium 912 vuxna  
Svår astma (högdos ICS + LABA) 
ACQ ≥ 1.5 
FEV1 ≤ 80% 
Tiotropium add on – 48v 



Tian 2013 
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             Tiotropium 

Metaanalys – vuxna med astma. Add-on 
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Tiotropium– BLF rekommendation 

Utredning: Inflammationsmarkörer och lungfunktionsmätning med 
reversibilitetstest. Vid behov även provokationstest (ansträngning, torrluft eller 
mannitol).    
 
Utvärdering: Klinisk bedömning,…..subjektiva nyttan….vägledande. 
Förbättring av lungfunktion ….ytterligare stöd…. inget ensamt stöd för fortsatt 
behandling. 
 
Behandling: Dosrekommendation kan inte …Spiriva inte är registrerat för 
barn. Klinisk erfarenhet……….”vuxendos” enligt FASS har kunnat användas 
till ungdomar.  
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Azitromycin 
- ur BLFs recommendation 

Urval: Svårkontrollerad astma,…….slembildning, ……..neutrofil 
inflammation. ……. om möjligt……..bronkoskopi och BAL, ……
infektionsproblematik……bronkiektasier stärker indikationen.   
 
………… utan tecken på huvudsakligen allergisk och eosinofil astma som 
högt FeNO, ökad mängd eosinofiler eller påvisad exogen allergi. 
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Azitromycin 

Vuxna 
Svår astma med exacerb 
ICS + LABA 
 
55 azitromycin – 6 mån 
54 placebo 
 
Endpoint 
Exacerbationer o/e behandl 
krävande LRTI 

Hela grp= 
Ingen skillnad 

Sub-grp (B-eos < 0,2) = 
klar skillnad 
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Azitromycin  
– BLF rekommendation 

Utredning: Symtomgradering…… Lungfunktion…..inflammationsmönster 
…B-eosinofiler…..Sputumodling….om möjligt bronkoskopi med BAL. 
…….kartläggning av ev bronkiektasier….EKG …..leverprover……. 
 
Behandling: 10 mg/kg tre gånger per vecka (måndag-onsdag-fredag), max 
500 mg tre gånger per vecka. 
 
Utvärdering:…..Förbättring ses vanligen inom 1-2 månader….minskade 
symtom och minskad slembildning. Inte sällan…..förbättring av 
lungfunktionen………utsättningsförsök göras efter 2-6 månader…..  
 
…….kroniska besvä/bronkiektasier …långtidsbehandling bli aktuell. 
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Systemiska steroider 
- ur BLFs rekommendation 

Bakgrund 
 
Systemiska steroider har i många år använts vid svår astma. Det finns 
sannolikt större klinisk erfarenhet än vetenskapligt underlag för hur väl 
behandlingen fungerar, vilken patientkategori som bör behandlas och vilka 
doser och dosregimer som är mest optimala. I takt med att 
behandlingsalternativen vid svår astma blivit fler och effektivare, har också 
behovet av systemiska steroider i underhållsbehandling av svår astma 
minskat. 
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Systemiska steroider – BLF 
rekommendation 

Vilka patienter lämpar sig för behandlingen? 
 
…..målet……..i möjligaste mån……astmabehandling utan systemiska 
steroider…….undantagsfall……tillfällen då systemiska steroider kan 
behövas.  
……..till exempel gälla i ett övergångsskede…….få snabb 
kontroll…….innan man nått full behandlingseffekt av annan….behandling. 
Vid behandling av hypereosinofila astmatillstånd……alla steg från 
hypereosinofil astma…….Churg-Strauss syndrom……..  
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Systemiska steroider – BLF 
rekommendation 

Behandling  
 
Säkra dosrekommendationer finns inte……vid svår astma…….. startdos 
om 0,5 mg/kg, med succesiv nedtrappning……..  
 
Högre startdos kan krävas vid behandling av hypereosinofila astmatillstånd.  
 
Läsrekommendation: Bush A, et al, ERJ 2011.  
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Extrabilder 

Magnesium vid akut astma 



L Ciarallo 1996 & 2000 
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Magnesium vid akut astma 
Två olika studier 
Samma design 
6-18 år 
 
 
Högre dos => 
 
Bättre effekt 
Tidigare effekt 



Singhi et al, 2014 
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Magnesium vid akut astma 

Efter initial behandling 
 
Mg: 50 mg/Kg – en gång 
 
Terbutaline:  
Bolus: 10 µg/Kg 
+ 0,1-1 µg/Kg/min 
(BLF: 4-6 µg/Kg/timma)  
 
Aminophylline:  
Bolus: 5 mg/Kg 
+ 0,9 mg/Kg/timma 



Tiotropiumstudier 


