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Under diagnosen svår astma
behandlades en man med täta
akuta anfall av andningsbesvär i
flera år med höga doser steroi-
der. Vid förnyad astmautred-
ning förelåg endast lättare teck-
en på luftvägsobstruktion, och
dosen prednisolon sänktes suc-
cessivt från 40 mg till 7,5 mg
dagligen, utan att lungfunktio-
nen försämrades.

Med rehabiliterande åtgärder
förbättrades symtom och all-
mäntillstånd. Dock kvarstod ste-
roidbiverkningar på skelettet.

Prevalensen av astma är idag drygt 5
procent [1, 2]. I epidemiologiska studi-
er framkommer också att prevalensen
av astmaliknande symtom är ännu hög-
re. Tack vare utvecklingen av nya stero-
ider för inhalation är behovet av perora-
la steroider som underhållsbehandling
idag mycket litet. En aktuell inventering
vid Sahlgrenska sjukhuset, upptag-
ningsområde omkring en halv miljon
invånare, har visat att endast ett 100-tal
astmapatienter behandlas med perorala
steroider.

Fallbeskrivning
En 48-årig man som tidigare varit

frisk, frånsett en ryggskada som debute-
rade tio år tidigare, inkom till sjukhus
1994 med akuta andningsbesvär. Han
hade rökt 5–10 cigaretter per dag sedan

drygt 15 år, men hade minskat succes-
sivt sista åren i avsikt att sluta. I anam-
nesen fanns inga hållpunkter för allergi
eller luftrörsbesvär fram till debuten av
andningsbesvär i slutet av 1980-talet. 

Mannen hade märkt av andningsbe-
svären först i samband med fysisk an-
strängning, senare även i vila. Besvären
blev allt kraftigare och uppträdde ofta
som anfall, vilket föranledde ett stort
antal akutbesök. Flera gånger blev man-
nen förd till sjukhus med ambulans,
ibland blev han också inlagd på inten-
sivvårdsavdelning. Bland faktorer som
utlöst andningssvårigheterna har man-
nen angivit starka dofter, kryddor, dam-
miga miljöer, fysisk ansträngning, luft-
vägsinfektioner och stress.

Symtomen beskrevs ofta som »svårt
att få luft» och »lock» för andningen
med känsla av högt andningshinder.
Andra symtom som beskrivs i journalen
är produktiv hosta, tryck och värk i
bröstet, tungandning med ibland pipan-
de och väsande andning. I både akut och
lugnt skede har man auskulterat ronki
över båda lungfälten.

Upprepade dramatiska andningsbe-
svär med hyperventilation och panik
har beskrivits. Under de senaste åren
har dygnsdosen kortison därför succes-
sivt ökats. Genomsnittlig dygnsdos
1993 var 15 mg prednisolon, 25 mg un-
der 1994 och fram till ny utredning i
april 1995 35 mg. Till detta har kommit
extra kortisonkurer i samband med
akutbesök (tio till tolv gånger per år)
och inläggningar (upp till sex gånger
per år under 1991–1995, totalt 186
vårddagar). I status har noterats uttalad
Cushingbild, övervikt, myopati och
gångsvårigheter. 

Under de två senaste åren har patien-
ten vid två tillfällen vårdats på rehabili-
teringsklinik. I slutanteckning noteras
att spirometri varit normal men att det
förelåg en uttalad bronkiell hyperreak-
tivitet (PC20 vid metakolinprovokation
0,03 mg/ml). PEF-värden har varit låga,
som mest ner till 50 procent av förvän-
tat värde. Efter insättande av bronkdila-
terare noterades förbättrade värden.

Patienten uppgav försämrade and-
ningsbesvär under natten, vilket antogs
vara förenligt med ännu lägre PEF-vär-
den. Förutom med perorala steroider

behandlades patienten med inhalations-
steroider (flutikason) och långverkande
beta-stimulerare i inhalationsform (sal-
meterol). Ett försök gjordes att reduce-
ra prednisolondosen från 20 till 15 mg
dagligen, dock utan framgång. Vid kon-
ditionstest var den fysiska prestations-
förmågan sänkt (delvis beroende på
myopati). Fysisk träning förbättrade
prestationsförmågan.

Depressivitet
och andningspåverkan
I december 1994 remitterades pati-

enten till specialistklinik på grund av yt-
terligare försämring samt för ställnings-
tagande till metotrexatbehandling. Ef-
ter en första bedömning beslutades om
inläggning, och patienten vårdades på
kliniken under tio dagar i april 1995. I
status vid ankomst till kliniken note-
rades påverkat allmäntillstånd med de-
pressivitet och andningspåverkan samt
övervikt. Patienten företedde en uttalad
Cushingbild och var rullstolsbunden på
grund av bensvaghet (steroidinducerad
myopati). Det förelåg inga tecken på
hjärtinkompensation och andningslju-
den var bilateralt utan anmärkning.

På grund av en anamnes som inte var
helt typisk för astma och initialt normal
spirometri vid ankomsten beslöts om
förnyad astmautredning. Denna inne-
fattade bl a upprepade mätningar av
PEF, FEV1, VC, FVC, SGaw (luftvägs-
konduktans- och resistensmätning med
oscillometrimetod, »högtalarmetod»).
Några av resultaten före och efter be-
handling med bronkdilaterare i akut och
icke-akut skede framgår av Tabell I.

Som regel förelåg inget tidssamband
mellan grad av andningsbesvär och
PEF-värde. Under akut anfall (Tabell I)
var FEV1- och VC-värdena inte sänkta
till den nivå som kunde förväntas med
hänsyn till graden av andningsbesvär.
Oberoende av symtomgrad noterades
också normala blodgaser och normal
perifer syresättning (pulsoximetri).
CO-diffusionen var sänkt och N2-testet
förhöjt, vilket skulle kunna tala för lät-
tare grad av emfysem. Mot detta talade
dock normal perfusions-/ventilations-
skintigrafi och normal bild med hög-
upplösande datortomografi. Med hän-
syn till att patienten var rökare kunde

Svår astma visade sig vara astmaliknande tillstånd

BEAKTA MÖJLIGHETEN
SÄNKA KORTISONDOSEN

Författare
OLLE LÖWHAGEN

docent, överläkare

SUSANNE ELLBJÄR
leg läkare

NILS JÖRGENSEN
överläkare; samtliga allergidivisio-
nen, Sahlgrenska sjukhuset, Göte-
borg

LARS TOSS
överläkare, medicinkliniken, Kung-
älvs sjukhus, Kungälv.



man inte utesluta en kronisk slembron-
kit och lättare grad av kroniskt obstruk-
tiv lungsjukdom (KOL).

Metakolinprovokation kunde inte
genomföras på grund av pågående and-
ningsbesvär och en oförmåga att utföra
forcerad exspiration (vitalogram för
FEV1) redan på första dosen metakolin.
Sex minuters gångtest (200 m) medför-
de ingen sänkning av perifer syremätt-
nad eller PEF-värde. Den fysiska kapa-
citeten begränsades av patientens ben-
svaghet.

För en bronkospastisk benägenhet
talade en synbar bronkospasm (höger
ovanlobsbronk) vid bronkoskopi. Bron-
koskopin visade för övrigt normala för-
hållanden. Hjärt–lungröntgen var helt
normal. Hjärtat var normalstort. Nonin-
vasiv hjärtundersökning visade  väsent-
ligen normala förhållanden. På grund
av snarkningar utfördes utredning som
inte gav hållpunkter för sömnapné.
Öron-, näs- och halsundersökning på
misstanke om högt andningshinder var
utan anmärkning.

Nertrappning av dosen av perorala
steroider påbörjades under vårdtiden
och fortsatte efter utskrivningen. Under
nertrappningsperioden noterades i stort
sett oförändrade symtom och lungfunk-
tionsvärden, men patienten drabbades
av värk i muskler och leder (withdrawal
syndrome) vilket försvårade utsättan-
det. Efter utskrivningen remitterades
patienten till rehabiliteringsavdelning.
Vid kontroll ett halvår senare var all-
mäntillståndet förbättrat, patienten
hade lämnat rullstolen, minskat 10 kg i
vikt och var avsevärt mindre rund i an-
siktet.

Under knappt ett år har man således
kunnat sänka prednisolondosen till 7,5
mg per dygn. Ytterligare sänkning har
inte gjorts, bl a med hänsyn till led- och
muskelvärk och risk för binjurebarks-
svikt. Lungfunktion och symtom har
fortsatt att vara i stort sett oförändrade
men patienten har inte sökt akut någon
gång under senaste året. En röntgenve-
rifierad kotkompression har dock åter
gjort patienten rullstolsbunden.

Diskussion
Fallet belyser vikten av att sätta in

höga steroiddoser först när diagnosen är
säker och att man noggrant följer upp
effekten av behandlingen. Astmadia-
gnosen är ibland inte lätt att ställa, i syn-
nerhet som variabla andningsbesvär av
astmatyp inte alltid är förenade med
bronkobstruktion [3, 4]. Efterkontroll
av patienter med astmadiagnos har i stu-
die visat att upp till var tredje patient
kan ha annan diagnos [Bertil Marklund,
Alf Tunsäter, Göteborg, pers medd,
1966].

Vid den förnyade utredningen, som
beskrivits ovan, nåddes inte full dia-

gnostisk klarhet på grund av att fallet
var relativt komplicerat, att sjukhistori-
en var lång och att andra åtgärder, ner-
trappning av steroider, rehabilitering
m m, för tillfället var mera angelägna.
Bedömningen blev att patienten hade en
astma av måttlig svårighetsgrad, därtill
en viss slembronkit, men att huvuddia-
gnosen var ett astmaliknande tillstånd
(funktionell andningsrubbning) som
inte tidigare beaktats [3-5]. Utredning-
en gav ingen misstanke om någon an-
nan väsentlig differentialdiagnos.

Patienten hade svåra, ofta anfallsvi-
sa andningsbesvär som under flera år
tolkats som astma. I samband med an-
fallen noterades vid några tillfällen hy-
perventilation, men diagnosen hyper-
ventilationssyndrom diskuterades inte i

några slutanteckningar. Däremot har
man vid upprepade tillfällen påtalat pa-
tientens ångestbenägenhet. Hyperven-
tilationssyndromet är ett välkänt till-
stånd där vissa ingående symtom är ast-
malika [6].

Den kliniska bilden hos patienten
kännetecknades av symtom av typen 
»svårt att få luft», »tung andning» och
»stopp/lock för andningen» samt sub-
jektiv hyperreaktivitet, dvs andnings-
besvär utlösta av fysisk ansträngning
och vissa luftvägsirriterande faktorer
såsom starka dofter (sensorisk hyperre-
aktivitet). Bilden är relativt typisk för
det astmaliknande tillstånd som kallats
funktionell andningsrubbning [5] och
vars kännetecken visas i rutan Symtom
och kriterier.

Relativt ofta
förekommande
Patienter med astmaliknande sym-

tom utan samtidigt påvisbar bronkob-
struktion förekommer relativt ofta på en
astma-/allergimottagning. Tillståndet
har knappast rönt någon uppmärksam-
het i litteraturen. I detta fall gav PEF-
kurvor med värden ner mot 50 procent
av förväntat värde ett stöd för att det
faktiskt förelåg bronkobstruktion (ast-
ma). Andra utredningsresultat såsom
uttalad hyperreaktivitet gav också stöd
för astmadiagnosen. Man måste dock
komma ihåg att det uppmätta värdet
med de använda metoderna också är be-
roende på patientens medverkan. Vid
närmare observation visade det sig att
patienten framförallt under akut skede
inte kunde genomföra en kraftig exspi-
ration, bl a hade patienten svårt att
åstadkomma två likformiga vär-
den/kurvor.

Antagandet om nedsatt förmåga att
åstadkomma forcerad exspiration fick
stöd i det faktum att samtidig mätning
med metod som ej kräver forcerad ex-
spiration visade normala värden. Denna
oförmåga är vanlig hos patienter med
funktionell andningsrubbning och illu-
streras i ett av de vitalogram som utför-
des under vårdtiden (Figur 1). Kurvor-
na blir ojämna och patienten kan inte
hålla ut de sex sekunder som krävs för
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Tabell I. Lungfunktion i akut och icke-akut skede. Inom parentes anges procent av förväntat värde.

Icke-akut skede Akut skede

PEF-kurva, liter/minut
före bronkdilaterare 450–490 (75–80) –
efter bronkdilaterare 460–510 (76–85) –

FEV1, liter
före bronkdilaterare 3,5 (90) 3,2 (82)
efter bronkdilaterare 3,6 (90) 3,4 (87)

Vitalkapacitet, liter
före bronkdilaterare 4,4 (83) 3,8 (72)
efter bronkdilaterare 4,4 (83) 4,0 (76)

Symtom och kriterier
Vanligaste symtomen och diagnos-

tiska kriterier (förslag) vid astmalik-
nande tillstånd med sensorisk hyperre-
aktivitet.

1. Symtom och tecken
– tungandning
– »svårt att få luft»
– tryck/tyngd över bröstet
– smärta/värk/obehag i bröst/hals
– »stopp/lock» för andningen (som

kan leda till panik)
– hyperventilation
– ömmande brosk-/bengränser para-

sternalt (Tietze)

2. Negativa »astmatest» (normal
FEV1, PEF, metakolintest) 

3. Subjektiv hyperreaktivitet (enligt
anamnes)
– fysisk ansträngning
– kyla, kyla/fukt, värme 
– kemiska ämnen (rök, starka dofter,

bilavgaser, kemikalier etc)

4. Provokation som reproducerar sym-
tom
– fysisk belastning 
– kyla
– kemisk irritant



att åstadkomma en fullständig kurva.
För en förbättrad diagnostik och kon-
troll krävs således komplettering med
metoder som inte är beroende av patien-
tens medverkan. Det finns idag ett starkt
behov av sådana metoder som kan an-
vändas i rutinsjukvården. Registrering
av perifer syrgasmättnad med pulsoxi-
meter är bra exempel. Användningen av
just denna metod vid astma är idag dock
begränsad till akuta situationer.

Det beskrivna fallet visar också att
antiinflammatorisk behandling inte har
någon säker effekt vid astmaliknande
tillstånd, vilket stämmer med tidigare
kliniska iakttagelser. Den form av hy-
perreaktivitet som föreligger tycks såle-
des inte bero på någon inflammation i
bronkslemhinnan. Någon indikation för
metotrexatbehandling förelåg ej heller. 

Med detta fall har vi velat peka på
möjligheten och nödvändigheten av att
minska i stället för att öka kortisondo-
sen i fall där diagnosen är oklar. Det är
många gånger lättare att sätta in än att
sätta ut medicin. För att lyckas sätta ut
medicin eller sänka dosen krävs förtro-
endefullt samtal, förklaring och diskus-
sion med patienten samt noggrann upp-
följning. I detta fall har dygnsdosen
prednisolon kunnat sänkas från 40 mg
till 7,5 mg. Tyvärr gick dock inte ste-
roidbiverkningar på skelettet (kotkom-
pression) att hejda.
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Summary
‘Severe asthma’ found to be an asthma-
like condition; consequent possibility of
steroid dosage reduction
Olle Löwhagen, Susanne Ellbjär, Nils Jör-
gensen, Lars Toss

Läkartidningen 1996; 93: 3711–13.

A middle-aged  man with variable breathing
problems and frequent acute attacks, diagnosed
as severe bronchial asthma, was given high-
dose oral corticosteroid treatment. Owing to the
somewhat atypical history, and normal lung
function test results despite severe concomitant
asthma-like symptoms, the diagnosis was re-
considered. As a new diagnostic work-up 
showed the presence of a disease of slight to
moderate severity, it was decided to taper off
the corticosteroid treatment. Within one year
the daily dose of prednisolone was decreased
from 40 to 7.5 mg without deterioration of the
airway symptoms or impairment of lung func-
tion. Re-evaluation also showed the principal
diagnosis not to be bronchial asthma but an

asthma-like condition (functional breathing
disorder combined with sensory hyperrespon-
siveness), an alternative not previously consid-
ered and a condition in which steroids are with-
out apparent effect. This case illustrates the im-
portance of a critical re-view of the diagnosis
before high-dose corticosteroid treatment with
its inevitable side effects is instituted.
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Figur 1. Lungfunktionsmätning
(vitalogram) före och efter behandling
med bronkvidgande medel (salbutamol).
De olika och ofullständiga kurvorna visar
oförmågan att utföra forcerad exspiration.
Siffrorna bredvid kurvorna anger
ordningsföljden.


