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Användningen av intranasala
steroider vid allergisk och vaso-
motorisk rinit har dubblerats de
senaste fem åren. Antalet rap-
porterade fall av nässeptum-
perforation har i motsvarande
grad ökat. Orsaksmekanismen
är okänd.

För att beskriva förloppet och
för att få en uppfattning om
problemets storlek har vi gjort
en genomgång av klinikens egna
fall samt sammanställt Läkeme-
delsverkets biverkningsrappor-
ter.

Allergisk rinit och andra överkäns-
lighetsreaktioner i de övre luftvägarna
förefaller öka i omfattning. Intranasala
steroider har använts sedan 1970-talet
och är en effektiv och säker behandling
av allergisk och vasomotorisk rinit. En-
staka rapporter om nässeptumperfora-
tion associerad med användning av na-
sala steroider har förekommit, men är
ovanliga [1, 2].

Antalet rapporterade biverkningar i
form av septumperforationer efter an-
vändning av nasala steroider har ökat
från ett till två fall årligen i mitten på
1980-talet till tio fall rapporterade
1995. Ökningen avspeglar sannolikt
den ökade användningen av steroider
för intranasalt bruk.

I Lunds sjukvårdsdistrikt har inleve-
rans av nasala steroider till apoteken
fördubblats, mätt i definierade dygns-
doser, DDD, mellan 1990 och 1995
(från 10,8 DDD/1 000 inv/dygn till 19,6
DDD/1 000 inv/dygn).

Vi har själva noterat flera fall av sep-
tumperforation där ett samband med lo-
kal steroidbehandling kunnat misstän-
kas. För att undersöka ett eventuellt
samband mellan septumperforation och
användning av intranasal steroidspray
har vi retrospektivt gått igenom vårt
material av septumperforationer och
jämfört det med Läkemedelverkets bi-
verkningsrapporter.

Sedan 15 juli 1993 diagnosregistre-
ras samtliga öppenvårdspatienter på
öronkliniken i Lund. Från detta datum

till 30 september 1995 har via patient-
databasen samtliga patienter med dia-
gnos nummer 478B identifierats.

Patientfall och Läkemedels-
verkets statistik
För att belysa riskfaktorer har alla

patientjournaler gåtts igenom efter en
speciellt uppgjord mall. För komplette-
rande uppgifter har ett frågeformulär
också sänts ut till samtliga patienter och
vid behov har telefonkontakt tagits med
patienterna. De riskfaktorer vi velat be-
lysa var användningen av intranasal
kortisonspray (pulver), avsvällande
näsdroppar, allergi, rökning, tidigare
nästrauma, tidigare näsoperation, över-
drivet näspetningsbeteende och uppre-
pad etsning för näsblödningar.

Från Läkemedelsverket har fallbe-
skrivningar från samtliga rapporter med
nässeptumperforation och nasala stero-
ider tagits fram (1 januari 1985–15 ok-
tober 1995).

Steroidinducerad perforation
kommer tidigt
Upptagningsområdet är ca 180 000

personer i Lunds sjukvårdsdistrikt; ca
28 000 tidsbeställda besök sker årligen
på öronmottagningen. Vi fann 32 pati-
enter med septumperforation (21 kvin-
nor och 11 män). Medelåldern i hela
materialet vid diagnos var 39 år (10–75
år).

Patientmaterialet består av fall som
ackumulerats under en längre period
men som har varit aktuella på kliniken
sedan 15 juli 1993. Antalet nya fall un-
der 1993 var sex, under 1994 fem och
1995 fram till 30 september 1995 ett.
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Vanligaste riskfaktorn i fråga om sep-
tumperforation var steroidbehandling
11 patienter (10 kvinnor, 1 man, medel-
ålder 33 år, spridning 19–49 år). Indika-
tionen för behandling var i 4 fall aller-
gisk rinit, 4 fall idiopatisk (vasomoto-
risk) rinit, samt i 3 fall kronisk sinuit.
Bland övriga möjliga orsaker finns: ti-
digare genomgången septumplastik (7)
långvarigt bruk av vasokontringerande
näsdroppar (6 varav 5 också använt na-
sala steroider), excessivt näspetande (4)
och upprepade etsningar med krom-
trioxid för näsblödning (4). En patient
har arbetat i galvanisk industri (med
hantering av krom och svavelsyra) och
en patient hade en systemisk vaskulit.
Fyra av de totalt elva som använt nasa-
la steroider hade besvär med näsblöd-
ning innan septumperforationen upp-
täcktes, och samtliga hade problem med
krustabildning i näsan. 

Uppgifter från Läkemedelsverket vi-
sar att 38 fall rapporterats de senaste tio
åren (23 Rhinocort Aqua, 9 Rhinocort
Turbuhaler, 5 Becotide Nasal, 1 Flutide
Nasal). Antalet biverkningsrapporter
per miljon DDD är: 0,19, 0,25, 0,13 och
0,29 för respektive preparat.

Könsfördelningen visar också som i
vårt material en övervikt för kvinnor
(64 procent, n=34, Figur 1). Över hälf-
ten av patienterna har fått sin perfora-
tion inom ett år efter påbörjad steroid-
behandling (Tabell I).

Är näsdroppar en riskfaktor?
Av de elva patienter som regelbundet

använt nasala steroider innan septum-
perforation diagnostiserades har sex
också haft ett långvarigt näsdropps-
missbruk. Dessa patienter har upplevt
otillräcklig effekt av sin steroidspray
och kompletterat med vasokonstringe-
rande näsdroppar, främst till natten. En
blandning av olika näsdroppsfabrikat
förekommer. Huruvida det är de nasala
steroiderna, vasokonstringerande näs-
spray eller kombinationen av de båda
preparaten som orsakar perforationen
kan inte bedömas. 

Tre av de elva patienterna har en på-
taglig septumdeviation och det kan
möjligen beaktas som en riskfaktor vid
långvarigt bruk av steroidspray.

Fem patienter som inte använt näs-
droppar och utan tecken på septumdevi-
ation har relativt snabbt – 3, 3, 9, 12 re-
spektive 20 månader – utvecklat måttli-
ga till stora septumperforationer under
pågående behandling med nasala stero-
ider. Här tycks orsakssambandet vara
klart även om mekanismen bakom ska-
dan är oklar. Patienter har redan efter
några veckor eller månader upplevt
blödningar och krustabildning i näsan.
Trots detta har patienterna fortsatt med
sina steroider, och efter ytterligare nå-
gra månader har det uppkommit en de-

struktion av septumbrosket i dess mel-
lersta parti. Slemhinnan har varit kraf-
tigt irriterad med riklig krustabildning. 

Vaskulitutredning (pANCA, cAN-
CA, Goodpastures antikroppar) har va-
rit negativ och biopsi från septumkan-
terna har visat kronisk inflammation.

Efter några månader utan steroidbe-
handling har slemhinneförändringarna
gått i regress och perforationen blivit
retningsfri. Hos dessa patienter har ste-
roiderna satts ut och de har behandlats
med koksaltsköljning av näsan samt fu-
cidinkräm. Om allergisk nästäppa ändå
varit kvar har man i första hand försökt
med perorala antihistaminika.

Misstänkt underrapportering
Septumperforation efter intranasal

steroidbehandling är en välkänd kom-
plikation. I Fass beskrivs septumperfo-
ration som en ovanlig biverkan
<1/1000. Enligt Läkemedelsverkets
statistik finns ungefär en rapporterad
septumperforation på fyra miljoner
DDD. Mot bakgrund av vårt material
finns det anledning att misstänka under-
rapportering. Det är kanske inte alltid
man sätter en nydebuterad perforation i
samband med steroidanvändning. Man
kanske inte heller regelmässigt under-
söker näsan på de patienter som be-
handlas kontinuerligt med intranasala
steroider. En annan förklaring kan vara
att man avstår från att rapportera då det
är en känd biverkan.

Vi finner det angeläget att alla fall av
misstänkt läkemedelsutlöst septumper-
foration rapporteras till Läkemedels-
verket så att man kan få en uppfattning
om problemets omfattning. 

Okänd etiologi
Orsaksmekanismen är okänd men

man kan spekulera över att steroidernas
kärlsammandragande effekt kan ha be-
tydelse för blodförsörjning och nutri-
tion av septumslemhinnan och brosket
[3]. Samtidig behandling med vasokon-
stringerande näsdroppar skulle då kun-
na öka risken för slemhinneskada.

Av de patienter med septumperfora-
tion som i vår undersökning anger över-
förbrukning av näsdroppar är fyra av
fem kvinnor. Möjligen kan det förklara
den överrepresentation av kvinnor som
föreligger i materialet då det inte åter-
finns någon skillnad mellan män och
kvinnor i förskrivningsstatistiken (Fi-
gur 1). Däremot finns det inga under-
sökningar som har kunnat visa någon
vasokonstringerande effekt av steroider
i nässlemhinna, varken med 133Xe-was-
hout-teknik eller med nasal peak flow-
mätning [4, 5].

Kontaktallergisk reaktion?
En annan möjlig orsak skulle kunna

vara en kontaktallergisk reaktion mot
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Tabell I. Antal patienter som diagnostiserats
med septumperforation vid behandling med
steroider. Material från Läkemedelsverket och
öronkliniken vid Universitetssjukhuset, Lund.

Behandlingstid, Läkemedels- Öron-
månader verket kliniken

0–6 12 3
7–12 8 5
13–18 4 1
19–24 0 1
25–30 2 1
31–36 1 0
>36 7 0

Figur 1. Fler kvinnor än män drabbas av
septumperforation efter att ha använt
nasala steroider. Denna könsskillnad går
inte att återfinna i förskrivningsmönstret.
Siffrorna inom cirklarna anger procent.

Kvinnor

Män

Öronkliniken, Lund

n=11

82

18




49 51


Förskrivning,

Lunds sjukvårdsdistrikt mars 1995

32

68

n=82

Läkemedelsverket,



biverkningsrapporter

n=34



steroidkomponenten. Det är välkänt att
budesonid, men även andra steroider,
kan ge upphov till kontaktallergi i såväl
hud som slemhinnor, och ett flertal fall
finns beskrivna [6-10]. Man kan inte
utesluta att någon annan komponent i
sprayen också verkar kontaktallergiskt.
Dock tycks nasal steroid i pulverform
också kunna orsaka perforation, vilket
talar emot att konserveringsmedel eller
andra tillsatser skulle vara den viktigas-
te faktorn.

Andra möjliga förklaringar kan vara
steroidernas atrofierande effekt på hud
och slemhinnor. Dock kunde man inte i
en nordisk multicenterstudie från 1986,
där 50 patienter studerades med biopsi
efter 1 års användning av intranasal bu-
desonid, finna några tecken på slemhin-
neatrofi [11].

Mekanisk skada av själva sprayning-
en skulle kunna vara en förklaring i fal-
len av septumdeviation, men förklarar
inte de andra fallen. 

En mer spekulativ hypotes skulle
kunna vara att steroiderna faciliterar en
subklinisk infektion i nässlemhinnan
som leder till destruktion av slemhinna
och brosk.

Informera patienten!
Perforationsrisken förefaller vara

som störst de första tolv månaderna ef-
ter insatt behandling. Det får konse-
kvenser för hur man bör kontrollera sina
patienter. Ett återbesök fyra till sex
veckor efter påbörjad behandling för att
kontrollera nässtatus kan rekommende-
ras. Vid tecken på näsblödning eller
krustabildning bör man överväga att
sätta ut medicineringen. 

En septumperforation kan vara sym-
tomlös men många patienter har pro-
blem med krustabildning, återkomman-
de blödningar och ibland med ett viss-
lande biljud som kan vara mycket be-
svärande. Kirurgisk behandling av stör-
re septumperforationer är vansklig ef-
tersom reperforationsrisken är betydan-
de [12]. 

För att minska risken för steroidin-
ducerad septumperforation skall näsan
alltid undersökas innan behandling på-
börjas. En uttalad septumdeviation är
en relativ kontraindikation för behand-
ling. Septumplastik bör övervägas hos
dessa patienter. Samtidig långvarig näs-
droppsanvändning är ett observandum.
Patienter som behandlas med nasala
steroider bör regelbundet kontrolleras
under första året och både läkare och
patient bör vara uppmärksammma på
symtom som kan förebåda ulceration av
septumslemhinnan och septum. Patien-
terna bör informeras om att vid näsblöd-
ning eller krustabildning i näsan bör
man sluta med sin nasala steroid och ta
kontakt med läkare. Vidtar man dessa
försiktighetsåtgärder framstår intrana-

sala steroider som en mycket säker och
effektiv behandling av allergisk och va-
somotorisk rinit.
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Kliniska råd vid ordination
av nasala steroider
•• Avstå från steroidbehandling

vid uttalad septumdeviation.

• Försiktighet med nasala steroi-
der vid samtidigt näsdropps-
missbruk.

• Sätt ut steroider vid blödning
eller krustabildning i näsan.

Läkartidningens
SYNDROMSERIE

i bokform
Ett unikt medicinhistoriskt material,
som ger en bild av männen (och en
kvinna – Cornelia de Lange) bak-
om syndromen samt korta översik-
ter över forskningsläge, diagnostik
och behandling i dag.

Totalt 66 artiklar publicerade
1982–1989 har blivit en bok på 152
sidor i Läkartidningens format. Rikt
illustrerad med bland annat 36
färgbilder. Därtill en sammanställ-
ning (i förminskat utförande) av de
uppskattade tidningsomslag som
hör till serien. Boken är inbunden
och har hårda pärmar.

— — — — — — — — — — — — — —

Beställ här:

..... exemplar Mannen bakom 
syndromet. Pris 150 kr/ex.

BESTÄLLARE: ............................

.....................................................

ADRESS: .....................................

.....................................................

POSTNUMMER/POSTADRESS:

....................................................

Insändes till Läkartidningen, Box
5603, 114 86 Stockholm.

Beställning per fax: 08-20 76 19


