
▲

1478 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  16  •  1997

Adrenalin är förstahandsmedel vid
hotande eller manifest anafylaktisk re-
aktion enligt Socialstyrelsens kungö-
relse om förebyggande och behandling
av vissa överkänslighetsreaktioner 
(SOSFS(M) 1977:2). Vanligtvis an-
vänds djup subkutan injektion av
0,2–0,5 mg (1 mg/ml) och dosen kan
upprepas efter 15 minuter. På senare år
har adrenalin även givits som inhalerad
dosaerosol 0,15 mg/dos. Denna form av
adrenalinberedskap ges sannolikt nu-
mera betydligt oftare till riskpatienter
än adrenalin för injektion.

De patienter som oftast kommer ifrå-
ga för anafylaxiberedskap har en svår

allergi mot något födoämne som de ris-
kerar att få i sig av misstag, framför allt
jordnötter och nötter, eller en svår aller-
gi mot bi- eller getinggift. De har oftast
inte astma och därför ingen vana att kor-
rekt inhalera från dosaerosol. Inte ens
astmasjuka patienter har i dag någon
vana att inhalera korrekt från dosaero-
sol, eftersom de flesta använder pulver-
inhalatorer.

När en patient som är ovan vid spray-
behandling börjar få tilltagande aller-
giska symtom efter getingstick eller in-
tag av ett starkt födoämnesallergen kan
man förmoda att en panikbetonad
sprayning kommer att äga rum. För att
utröna hur väl adrenalin resorberas i en
sådan tänkt situation har vi gjort följan-
de experiment.

Försöksuppläggning
Fyra vuxna försökspersoner med

god sprayteknik och som ej intagit me-
diciner de senaste dygnen har vid två
olika tillfällen fått inhalera 1,8 mg adre-
nalin (12 doser). Vid det första tillfället
skedde inhalationen med korrekt tek-
nik, vid det andra med paniksprayning,
som innebär att inga djupandningar sker
koordinerade med dosavfyrning och att
dosen hålls kvar mycket kort stund. In-
halationen av 12 doser fick ta maximalt
2,5 minuter.

Vid ett tredje tillfälle har 0,3 mg
adrenalin injicerats intramuskulärt eller
djupt subkutant i låret, för två av för-
sökspersonerna (TF, IS) via en 20 mm
lång kanyl (27 gauge) och för två andra
försökspersoner (AD, FC) via EpiPen
(autoinjektor med 15 mm lång kanyl).
En av försökspersonerna (TF) har vid
ett fjärde tillfälle sprayat 1,8 mg adrena-
lin under tungan.

Vid samtliga tillfällen har blod tagits
via venös infart före inhalation/injek-
tion samt 1, 3, 7 och 15 minuter efter av-
slutad tillförsel. Antalet pulsslag/minut
har noterats vid samma tillfällen. Blod-
prov har tagits i specialpreparerade rör
som efter provtagningen förvarats is-
kylda.

Efter centrifugering har plasma bli-
vit fryst på laboratoriet i väntan på ana-
lys. Analysen av adrenalin har utförts
med en vätskekromatografisk (HPLC)
metod [1].

Resultat
Variationerna i adrenalinkoncentra-

tioner och puls var betydande såväl
mellan olika individer som tagit adrena-
lin på samma sätt som hos en och sam-
ma person som tagit adrenalin på olika
sätt (Tabell I). Medelvärden visar dock
att 1,8 mg adrenalin inhalerat på korrekt
sätt gav aningen mindre stegring av
adrenalinkoncentration och puls än 0,3
mg adrenalin givet som injektion, med-
an »paniksprayning» bara gav omkring
halv effekt. En förhöjd blodkoncentra-
tion av adrenalin föreföll att kvarstå
längre efter injektion än efter korrekt in-
halation, medan det omvända förhål-
landet gällde för pulsen.

Tre av försökspersonerna upplevde
inga eller mycket obetydliga obehag
(oroskänsla, dunkande puls) av adrena-
lintillförseln, medan den fjärde (FC),
vars adrenalinkoncentration i plasma
efter injektion var betydligt högre än
övrigas, upplevde mycket påtagliga
symtom men endast efter injektionen.

Diskussion
Även om antalet försökspersoner var

litet och resultaten i form av stegring av
adrenalinkoncentration och puls uppvi-
sade stora variationer från person till
person föreföll koncentrationstoppen
komma tidigare och kvarstå kortare tid
efter en korrekt inhalation av adrenalin
via dosaerosol än efter en intramuskulär
eller djup subkutan injektion. Man får
dock beakta att inhalationen tog 2,5 mi-
nuter varefter mätningarna började; in-
jektionen skedde på några sekunder.

Anmärkningsvärt är också att ut-
gångsvärden för adrenalinkoncentra-
tion och puls i två fall var oväntat höga.
I båda fallen förelåg en lätt luftvägsin-
fektion. Heilborn och medarbetare [2]
fann att inhalation av 10 doser adrena-
lin gav en plasmakoncentration på 2,72
(0,75–5,67) nmol/l inom 5 minuter och
av 20 doser 7,19 (2,10–13,83) nmol/l
inom 20 minuter. Däremot gav subku-
tan injektion av 0,5 mg adrenalin en
maximal plasmakoncentration på 4,69
(0,74–8,31) nmol/l. Resorptionen var
dock i vissa fall mycket långsam med en
toppkoncentration först  efter 120 (5–
120) minuter.

Försökspersonerna hade tränats i en
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Vid hotande anafylaxi bör
adrenalin ges snarast. Ofta an-
vänds adrenalin för inhalation.
Resorptionen av adrenalin från
mun och svalg är dålig. För att
uppnå en god effekt krävs där-
för en användare som är väl för-
trogen med att inhalera dosae-
rosol. Så är sällan fallet varför
tillförsel via autoinjektor är ett
bra alternativ.

För- och nackdelar med ad-
ministrationssätten diskuteras
och praktiska rekommendatio-
ner ges.
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korrekt inhalationsteknik. Även om
koncentrationsökningen i denna studie
blev större än i vår så stämmer resulta-
ten överens att injicerat adrenalin ger
högre plasmakoncentration än en be-
tydligt större dos korrekt inhalerat adre-
nalin. Koncentrationstoppen efter inji-
cerat adrenalin i låret kan emellertid
komma betydligt senare än den efter in-
halation. Å andra sidan kan den även
komma tidigt som hos FC i vår under-
sökning. Sannolikt har EpiPen-nålen då
hamnat i eller i närheten av ett punkte-
rat kärl. Spridningen av adrenalinet har
därför skett snabbt och innan den kärl-
sammandragande effekten inträtt.

Dahlöf och medarbetare [3] studera-
de resorptionen av adrenalin via dosae-
rosol och fann att adrenalin sprayat på
kindens insida inte gav någon mätbar
plasmakoncentrationsökning av adre-
nalin. Däremot gavs samma dos inhale-
rad med rätt teknik såväl pulsstegring
som mätbar stegring av plasmaadrena-
lin. Dessa resultat överensstämmer med
våra och tyder på att resorptionen av
adrenalin från slemhinnan i mun och
svalg är dålig, och att det är den dos som
hamnar i de nedre luftvägarna som re-
sorberas och ger koncentrationsökning-
en av adrenalin samt pulsstegringen.

Injektion säkraste sättet
Att injicera adrenalin verkar därför

vara det säkraste sättet att ge adrenalin
vid hotande anafylaxi. Svårt allergiska
patienter med risk för anafylaktiska re-
aktioner bör därför i större utsträckning
än vad som sker idag utrustas med adre-
nalin för injektion, som helst ges via 

autoinjektor. Används spray måste man
förvissa sig om att patienten har en in-
halationsteknik som är så god och väl
inövad att den kan tänkas fungera även
i en svår situation och att en tillräckligt
hög dos ges. Alternativt kanske man i de
svåraste fallen bör utrusta patienten
med både dosaerosol och adrenalin för
injektion, eftersom den senare admi-
nistrationsformen kan innebära ett se-
nare insättande svar.

Rädsla för att
ge injektion
Erfarenheter från USA och Sverige

talar för att även en autoinjektor med
adrenalin kan skapa problem. Ingen av
de ungdomar som i USA hade utrustats
med adrenalinautoinjektor hade den
med sig när den letala allergireaktionen
inträffade [4], och i flera fall har det vi-
sat sig att patienten eller anhörig inte
vågat ge injektionen i en situation när
den borde ha givits.

Barnläkarföreningens sektion för
barn- och ungdomsallergologi rekom-
menderar därför att endast sådana risk-
patienter som kan tänkas vilja bära en
autoinjektor med sig överallt bör utrus-
tas med en sådan. De måste också först
på mottagningen visa att de kan ge sig
själva en injektion.

Yngre barn som inte kan förväntas
lära sig fullgod inhalationsteknik och
även äldre barn och vuxna kan inhalera
adrenalin i form av dosaerosol via and-
ningsbehållare (spacer). Lämpligen in-
haleras två doser åt gången med fem an-
detag, varefter två nya doser sprayas in
i andningsbehållaren. På detta sätt fort-

sätter man tills besvären börjar släppa
eller tills maximalt 20 doser inhalerats.
Tillförseln av adrenalin till de nedre
luftvägarna underlättas om andningsbe-
hållare används till dosaerosolen, men
utrustningen blir då mer skrymmande
och därmed ökar risken att den inte
finns till hands när akut behov uppstår.
Sektionens rekommendation (finns i
stencil) gäller följande patienter som
skall utrustas med adrenalinberedskap i
form av EpiPen (0,15 mg till åldrarna
0–5 år, därefter 0,3 mg) eller dosaerosol
med andningsbehållare:

– alla som tidigare haft anafylaktisk
reaktion eller svår astma efter bi-/ge-
tingstick eller efter intag av födoäm-
ne som kan förekomma i dold form
(framför allt jordnötter, nötter),

– alla med svår allergi mot jordnötter
eller nötter och som är beredda att
bära adrenalin med sig,

– alla med svår kronisk astma och
halsklåda av nötter och som är bered-
da att bära adrenalin med sig.

När adrenalin ges på grund av hotan-
de eller manifest allergisk reaktion ska
dessutom alltid steroider ges, förslags-
vis betametason 4–5 mg peroralt. På
grund av risk för progredierande eller
återkommande svåra symtom bör pati-
enten omgående uppsöka läkare.
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Tabell I. Variationer i adrenalinkoncentration och puls mellan fyra personer som tagit adrena-
lin på samma sätt och hos en och samma person som tagit medlet på olika sätt.
I = korrekt inhalation av 1,8 mg adrenalin. II = panikinhalation av 1,8 mg adrenalin.
III = intramuskulär injektion av 0,3 mg adrenalin. IV = sprayning av 1,8 mg adrenalin under tung-
an. Inom parentes anges antalet pulsslag/minut vid tidpunkt 0 (före adrenalintillförsel) samt för-
ändring i slag/minut jämfört med 0-värdet. EA = Ej analyserat. Adrenalinkoncentrationen i nmol/l
(referensintervall 0,1–0,3).

Tidpunkt för blodprov före och efter inhalation/injektion, minuter

Adrenalin-
Patient tillförsel 0 1 3 7 15

TF I EA (68) 1,1 (+6) 0,7 (+14) 0,7 (+12) 0,6 (+6)
II EA (62) 0,3 (+2) 0,3 (+2) 0,2 (+2) 0,1 (+2)
III 0,3 (66) 0,6 (+6) 0,4 (+10) 0,3 (+4) 0,3 (0)
IV 0,1 (64) 0,1 (+2) 0,2 (+2) 0,1 (0) 0,2 (0)

AD I 0,8 (82) 1,0 (+2) 0,9 (+4) 0,9 (+2) 0,6 (0)
II 0,3 (74) EA (+6) 0,4 (+8) 0,6 (0) 0,7 (+4)
III 0,3 (82) 0,6 (–2) 0,3 (+2) 0,8 (–8) 0,9 (–6)

FC I 0,4 (88) 1,0 (+8) 1,0 (+12) 0,7 (+12) 0,5 (+4)
II 0,2 (88) 0,8 (+4) 0,7 (+4) 0,6 (0) 0,6 (–2)
III 0,4 (72) 1,8 (+16) 5,9 (+16) 3,8 (–4) 2,8 (–2)

IS I 0,2 (56) 0,9 (+10) 1,0 (0) 0,5 (+2) 0,3 (0)
II 0,2 (54) 0,4 (+4) 0,7 (+4) 0,6 (+2) 0,3 (+2)
III 0,1 (54) 0,6 (+14) 1,3 (+12) 1,1 (+2) 1,1 (0)

Medelvärde I 0,5 1,0 (+6,5) 0,9 (+7,5) 0,7 (+7) 0,5 (+2,5)
II 0,2 0,5 (+4) 0,5 (+4,5) 0,5 (+1) 0,5 (+1,5)
III 0,2 0,9 (+7,5) 2,0 (+10) 1,5 (–1,5) 1,3 (–2)


