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Sammanfattning 
Barnastma är en vanlig sjukdom och 8 procent av alla barn i Sverige är drabbade. Förekomsten av 

barnastma ökar och orsakas oftast av miljöfaktorer som till exempel pollen, tobaksrök eller 

pälsdjursallergi. Astma är en sjukdom av inflammatorisk karaktär som ger hyperreaktivitet och 

förträngning av luftvägarna. De inflammatoriska förändringarna i luftvägarna beror på att T-

lymfocyter, eosinofiler, mastceller, neutrofiler och epitelceller interagerar med varandra. Personer 

med astma blir känsliga för kall luft, starka dofter, tobaksrök, infektioner eller pälsdjur vilket kan 

leda till ett astmaanfall. Behandling av astma sker i huvudsak med β2-agonister och 

glukokortikoider. β2-agonister vidgar luftvägarna i astmaanfallets tidiga fas och relaxerar den 

glatta muskulaturen och glukokortikoider har en anti-inflammatorisk effekt i astmaanfallets sena 

fas. Dessa två behandlingar sker ofta i kombination. Syftet med denna litteraturstudie var att 

utreda vilka problem som finns vid astmabehandling av barn och ungdomar speciellt avseende 

längdtillväxt, compliance och passiv rökning. Sex studier varav en meta-analys hittades i 

PubMed. Studie 1 och 2 handlade om påverkan på längdtillväxt hos barn vid behandling med 

inhalationssteroider. Resultatet visade att behandling med inhalationssteroider hade en påverkan 

på tillväxthastighet på barnen med en mellanskillnad på -0,5 till -1 cm per år. Studie 3 och 4 

handlade om barns följsamhet vid astmabehandling och hur den kunde förbättras. Resultatet i 

studie 3 var svårtolkat eftersom det fanns stora skillnader i grupperna i början av studien. Studie 4 

visade att ett samarbete mellan barn och föräldrar vid astmamedicinering ökade följsamheten 

mest i Team Intervention (TI-gruppen) där 81 % tog sina förskrivna doser. Studie 5 och 6 

handlade dels om hur barn med astma påverkas av passiv rökning och dels om hur foster påverkas 

under en graviditet. Resultatet visade att barn påverkas negativt av passiv rökning i båda fallen. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att längdtillväxten påverkas negativt hos barn och ungdomar 

vid behandling med inhalationssteroider, olika sätt att påverka följsamhet kan vara att övervaka 

astmabehandlingen i skolan och att föräldrarna hjälper sina barn med medicineringen och passiv 

rökning påverkar barn med astma negativt med ökad känslighet i luftrören och ökat antal 

astmaanfall.       
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SUMMARY 
 

Childhood asthma is a common disease in Sweden and 8 percent of all children have 

a diagnosis of asthma. Asthma is caused by different environmental factors for 

example tobacco smoke or pet allergy. In the year of 2013 childhood asthma was more 

common in the north of Sweden than in the middle and south. Asthma is an 

inflammatory disease which results in bronchial hyperreactivity and obstruction of the 

airways. The inflammatory changes in the airways are caused by interactions between 

T-lymphocytes, eosinophils, mast cells, neutrophils and epithelial cells. The bronchial 

reactivity makes a person with asthma sensitive to cold air, perfume, tobacco smoke, 

infections or pets with fur. Both the bronchial hyperreactivity and the inflammation 

leads to obstruction of the airways. The treatment for children with asthma is mostly 

β2-agonists and glucocorticoids, often in combination. β2-agonists relax smooth 

muscle and leads to dilatation of the airways in the early phase of an asthma attack. 

There are two types of β2-agonists, short-acting with an effect that lasts for four hours 

and long-acting which have an effect that lasts for up to twelve hours. Glucocorticoids 

act anti-inflammatory in the late phase of an asthma attack.  

The aim of this study was to investigate which problems there are in treatment of 

asthma within children and youth especially concerning growth, compliance and 

secondhand smoke. Six studies including one meta-analysis were evaluated. The six 

studies were found in PubMed. Study 1 was a randomized clinical trial which 

compared growth velocities during treatment with budesonide (BUD) / fluticasone 

propionate (FP). The growth velocity was higher in the FP-group (5,5 cm/year) 

compared to the BUD-group (4,6 cm/year). Study 2 was a meta-analysis that evaluated 

if inhaled corticosteroids affect growth in children with persistent asthma. Treatment 

with inhaled corticosteroids has a negative effect on growth with a mean difference of 

-0,5 to -1 cm/year compared to the control group. Studies 3 and 4 were randomized 

clinical trials of compliance in children`s asthma-treatment and how to improve  

compliance. Two ways to affect compliance are to use supervised treatment in school 

and to let the parents be a part of the treatment to help their children with the 

medication. Studies 5 and 6 evaluated how second-hand smoke affects children with 

asthma and foetuses during pregnancy. As expected both children with asthma and 

foetuses are affected in many negative ways, when they are exposed to secondhand 

smoke. In conclusion treatment with inhaled corticosteroids has a negative effect on 

growth velocity in children, the best way of increasing compliance in children with 

asthma is to let the parents know how severe their children´s asthma is because it will 

motivate them to help their children with the medication and finally second-hand 

smoke is not healthy for anyone, especially not for children with asthma because it 

leads to hyperreactivity in the airways and increased numbers of asthma exacerbations.  
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FÖRKORTNINGAR 
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kPa – Kilo Pascal 
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PEF – Peak Expiratory Flow 
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PFM – Peak Flow Meter  

PP – Per  Protocol   

RV – Residual Volume 

SC – Standard Care 

TI – Team Intervention  

TLC – Total Lung Capacity 

VC – Vital Capacity 
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INTRODUKTION   

 

Epidemiologi - astma hos barn i Sverige 
   

Astma hos barn är en vanlig sjukdom och förekommer hos åtta procent av alla barn i 

Sverige (1). Förekomsten av astma har ökat på senare tid, det är svårt att peka på en 

specifik orsak men ärftlighet och olika miljöfaktorer är med stor sannolikhet inblandat. 

Miljöfaktorer som bland annat triggar igång ett astmaanfall är rökning och allergi mot 

pälsdjur. Astma hos fyra- och tolvåringar år 2013 var vanligare i norra Sverige än i 

mellersta och södra Sverige. Förskolebarn drabbas av två typer av astma, antingen 

infektionsastma eller äkta astma. Äldre barn och tonåringar är mest drabbade av äkta 

astma. Astma är vanligare hos pojkar än hos flickor i förskoleåldern, men däremot så 

är astma vanligare hos vuxna kvinnor än hos män. Detta beror på att pojkar i högre 

grad blir fria från sina astmabesvär under uppväxten medan flickornas astmabesvär 

kvarstår. Hos 20 procent av spädbarnen förekommer enstaka fall av astma. Fyra 

procent av dem behövde behandling med inhalationssteroider (1).  

 

 

Astma - orsaker och symtom 
 

Astma är en sjukdom av inflammatorisk karaktär och ger hyperreaktivitet och en 

reversibel obstruktion i luftvägarna (2). De inflammatoriska förändringarna i 

luftvägarna beror på att T-lymfocyter, eosinofiler, mastceller, neutrofiler och 

epitelceller interagerar med varandra (3). Eosinofiler som aktiveras frisätter ämnen 

som leder till ökad slemsekretion, epitelskada och ökad känslighet i den glatta 

muskulaturen (3). Hyperreaktiviteten i luftvägarna gör att personen blir känslig för kall 

luft, starka dofter, tobaksrök, infektioner eller pälsdjur om allergi förekommer, vilket 

kan utlösa ett astmaanfall (3,4). Både inflammationen och den ökade känsligheten i 

luftvägarna leder till obstruktion av luftvägarna (4). Det är det parasympatiska 

nervsystemet som styr över bronkkonstriktion och slemsekretion. Så parasympatikus 

ser till att muskulaturen i bronkerna kontraherar och slembildningen ökar via 

muskarinerga receptorer av typen M3. Status astmatikus är ett akut astmaanfall som 

inte är övergående, en person med detta tillstånd behöver akutsjukvård på sjukhus (4). 

Astma hos barn kan delas upp i tre olika kategorier beroende på orsak till obstruktivitet 

i luftrören (1). Den första kallas transient wheezing och uppkommer upp till barnet är 

5 år. Astman uppkommer vid infektioner eller om barnet utsätts för tobaksrök. Den 

andra kategorin kallas för icke-atopisk astma och även den uppkommer vid infektioner 

och vid ansträngning. Denna typ ger besvär längre tid dock inte längre än tills barnet 

är mellan 7-8 år. Dessa två kategorier kallas också för infektionsastma. Den drabbar 

fler pojkar än flickor, och den brukar växa bort innan barnet har fyllt 7 år. Den tredje 

kategorin kallas för allergisk astma eller äkta astma. Denna typ uppkommer vid 

ansträngning eller om barnet utsätts för allergen. Ett allergen kan vara pälsdjur eller 

kvalster som startar en inflammation i luftvägarna (1). 
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Ett astmaanfall består av en tidig fas och en sen fas, den tidiga fasen sker snabbt (4). 

Vid allergisk astma så utsätts kroppen för ett allergen som ger en reaktion som gör att 

IgE-antikroppar binder till mastceller som finns i luftvägarna. Mastcellerna frisätter 

histamin, prostaglandin och leukotriener och detta leder till obstruktion av luftvägarna. 

Kemokiner som frisätts påverkar den sena fasen och attraherar eosinofiler och andra 

inflammatoriska celler, dessa celler frisätter interleukiner (IL-3,5 och 8) och cysteinyl 

leukotriener. Adenosin, kväveoxid och neuropeptider bidrar till 

inflammationsprocessen i luftvägarna. De inflammatoriska cellerna frisätter även 

Eosinophil Major Basic Protein (EMBP) och Eosinophil Cationic Protein (ECP) som 

är toxiner som orsakar skada på epitelet vilket leder till en ökad känslighet för stimuli 

i luftvägarna (4).  

Symtom som uppkommer hos barn med astma är nattlig hosta, ansträngd andning vid 

lek, väsande andning, rosslighet och obstruktivitet vid infektion (2,3). Astma ger 

svårigheter att andas ut, men många barn upplever tillståndet på ett annat sätt, de 

känner som att det är tungt att andas eller att de inte får luft (1).  

 

 

Diagnostik 
 

En patients anamnes är viktigt att ta upp för att ställa diagnosen astma. Om patienten 

har symtom som stämmer överens med astma så är det bra att mäta lungfunktionen 

med olika mätmetoder, se nedan, och på så sätt ställa rätt diagnos (3).  

 

 

Spirometri och PEF-mätare 

 

Med en spirometer kan lungvolymen mätas, vilket kan ge svar på om patienten lider 

av någon lungsjukdom eftersom mängden luft som andas ut och in påverkas vid en 

lungsjukdom (3). Den volym som blir vid normal in- eller utandning kallas tidalvolym. 

Vital Capacity (VC) är den volym luft som maximalt kan andas ut efter en maximal 

inandning. I lungorna finns en viss volym kvar efter maximal utandning, denna volym 

kallas Residual Volume (RV). Vid en normal utandning finns en viss volym kvar, 

denna volym kallas Functional Residual Capacity (FRC). VC och RV tillsammans blir 

den totala lungkapaciteten Total Lung Capacity (TLC). Utandningen blir svårare vid 

astma eller andra obstruktiva sjukdomar, därför minskar VC, RV ökar och TLC är 

normalt hos dessa patienter. En mycket användbar test hos patienter med astma är att 

mäta Forced Expiratory Volume (FEV1), patienten andas ut så snabbt den kan efter en 

maximal inandning. Utandad volym luft mäts under 1 sekund. På detta sätt kan läkaren 

få en uppfattning om hur väl bröst- och andningsmuskulatur och lungorna fungerar. 

FEV1 anges i procent och ska hos en frisk person vara mellan 75 till 80 procent av den 

totala utandningsluften (vital capacity VC) som normalt är 5 liter hos vuxna. Vid svår 

astma så har patienten ett FEV1 som är mindre än 60 procent av det förväntade värdet. 



10 
 

Det förväntade värdet i detta fall är ett normalvärde som en person med liknande 

fysiologiska egenskaper har, lungvolymen är olika beroende på ursprung, kön, längd, 

ålder och vikt. FEV1 jämförs med det förväntade värdet på individen beroende på de 

fysiologiska egenskaperna. Ibland kan mätningen med en spirometer behöva göras 

före inhalation av ett luftrörsvidgande läkemedel och efter inhalation för att se hur väl 

läkemedlet fungerar. Det mest använda instrumentet för att följa lungfunktionen är 

PEF-mätaren (Peak Expiratory Flow). Den kan användas på kliniker eller i hemmen 

för att mäta det maximala flödet i L/minut under en forcerad utandning. PEF-mätaren 

används för att mäta hur obstruktivitet ser ut i luftrören inför val och dosering av 

luftrörsvidgande och inflammationsdämpande läkemedel såväl vid 

underhållsbehandling som vid försämring av lungfunktionen. En ung man med normal 

längd har ett PEF-värde på mellan 550-700 L/minut. Kvinnor blåser lägre värden, en 

ung kvinna med normal längd har ett PEF-värde på 450 L/minut. Det normala PEF-

värdet baseras på längd, kön och ålder (3). Ett PEF-värde under 200 L/minut är ett 

onormalt PEF-värde och patienten behöver akut vård.  

 

 

Mätning av blodgaser 

 

För att få en uppfattning om patientens lungfunktion så kan blodgaser mätas (3). 

Lungfunktionen är viktig eftersom lungorna ser till att blodet får syrgas och att 

koldioxiden försvinner från kroppen (5). Med blodgaser menas det arteriella 

partialtrycket av koldioxid (pCO2) och syre (pO2) (3). Syra-bas balansen mäts med 

hjälp av pH i blodet, ett pH mindre än 7,2 är allvarligt (5). Normalt skall pH ligga 

mellan 7,35- 7,45. Ett för högt värde av koldioxid indikerar att respirationen är sänkt 

vilket kan inträffa vid förgiftning eller medvetslöshet. pCO2 har ett normalvärde 

mellan 4,6 – 6,0 kPa. Det arteriella partialtrycket av syrgas har i normalfallet ett värde 

mellan 8,0 – 13,0 kPa (5). Att mäta hur en patient syresätter sig kan vara till stor hjälp 

för att ta reda på om patienten behöver extra syre för att syresätta sina organ och 

vävnader (3). Syresättningen kan räknas ut av en ekvation där O2 bundet till 

hemoglobin divideras med O2 som kan binda till hemoglobin och denna summa 

multipliceras med 100, figur 1. Normalt värde för syresättningen pO2 är 97,5 procent, 

vid 13,3 kPa arteriellt partialtryck. Denna mätning utförs genom att sätta en 

pulsoximeter på fingret som även mäter pulsen (3).  

 

 

Syresättning = 
𝑂2 𝑏𝑢𝑛𝑑𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 ℎ𝑒𝑚𝑜𝑔𝑙𝑜𝑏𝑖𝑛

𝑂2 𝑠𝑜𝑚 𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑖𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙 ℎ𝑒𝑚𝑜𝑔𝑙𝑜𝑏𝑖𝑛
 𝑥 100 

Figur 1. Ekvation som visar hur syresättning beräknas fram. 
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Behandling av astma hos barn 

 

β2-agonister 

 

I den glatta muskulaturen i luftvägarna finns det β2-receptorer, de finns även i 

skelettmuskulaturen, livmodern och i blodkärl i skelettmuskel (1). I livmodern ger β2-

agonisten, exempelvis Bricanyl, tokolytisk effekt det vill säga den glatta muskulaturen 

relaxerar och fördröjer förlossning hos gravida kvinnor (6). β2-agonister vidgar 

bronkerna i den tidiga fasen av astmaanfallet eftersom läkemedlet får den glatta 

muskulaturen att relaxera (1,4). Det finns två olika typer av β2-agonister kortverkande 

och långverkande för inhalation (1). De kortverkande är ett förstahandsval vid akut 

och lätt astma (1). Vid ett akut astmaanfall ges i första hand kortverkande β2-agonister 

i kombination med antikoloinergika via nebulisator. Om obstruktionen är så svår att 

det inte fungerar, kan en intravenös infusion ges av salbutamol (4). Ett annat exempel 

på en läkemedelssubstans som verkar kortverkande är terbutalin. Dessa två läkemedel 

verkar inom 30 minuter efter inhalation och varar i cirka 4 timmar (4). Långverkande 

β2-agonister inhaleras precis som de kortverkande men skillnaden är att de verkar i 

upp till 12 timmar (1). Exempel på läkemedelssubstanser inom denna grupp är 

formoterol och salmeterol (1). De långverkande β2-agonisterna intas 2 gånger om 

dagen och används alltid tillsammans med inhalationssteroider (1,4). Patienter med 

problem med nattlig astma eller ansträngningsastma använder denna typ av läkemedel 

och det har en god effekt (1). Perorala β2-agonister har ett annat administrationssätt, 

via munnen, de innehåller terbutalin (Bricanyl Depot) finns i tablettform och kan 

användas vid svårigheter att inhalera (1,6). Bricanyl oral lösning används till små barn 

för kortare bruk (1,7). Ett problem är att de perorala β2-agonisterna ger mer 

biverkningar än de som inhaleras (1). Vanliga biverkningar vid behandling med β2-

agonister är skakningar och att hjärtat slår snabbt vilket beror på att den tvärstrimmiga 

skelettmuskulaturen och hjärtat påverkas av läkemedlet. Barn kan också få andra 

biverkningar som att de får svårt att sova, rastlöshet och oro (1).  

 

 

 

Glukokortikoider 

 

Glukokortikoider verkar anti-inflammatoriskt i den sena fasen av ett astmaanfall (4). 

Effekten uppnås genom att glukokortikoider binder till receptorer som finns inuti 

cellerna i cytoplasman, därefter förflyttas receptorerna till kärnan. I cellkärnan 

fungerar de som transkriptionsfaktorer som antingen minskar eller ökar uttryck av 

gener, därmed minskar eller ökar uttryck av vissa proteiner (4). Det leder till att 

cytokinproduktionen från T-hjälparcellerna minskar, då kan inte IL-4 och IL-5 påverka 

eosinofiler och därmed kan inte giftiga proteiner frisättas, det leder till att 

inflammationen i luftvägarna minskar (1). Inhalationssteroider används tillsammans 

med β2-agonister till barn som har besvär med astma 2 gånger per vecka eller oftare 

(1). Det finns olika läkemedelssubstanser som används idag till exempel 
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beklometason, flutikason, ciklesonid, mometason och budesonid (BUD) (4). Perorala 

steroider ges oftast i samband med en svår obstruktivitet, då man inte kan deponera 

läkemedel i lungan via inhalationsdeviser vid besök på akuten, för att det försämrade 

barnet ska få hjälp (1). Behandlingen består ofta av en engångsdos av betametason 

som doseras per kg kroppsvikt, tabletterna löses upp i vatten. Glukokortikoider kan 

även ges som en korttidskur under några dagar vid svåra exacerbationer. Exempel på 

läkemedel är Betapred® och Prednisolon®. Kombinationsläkemedel av långverkande 

β2-agonister och inhalationssteroider blir mer vanligt och ger en bättre följsamhet till 

behandlingen och en enklare behandling för de patienter som behöver båda (1). 

Seretide är ett exempel på ett kombinationspreparat och kan användas av barn över 4 

år (8).  

 

 

Biverkningar glukokortikoider 

 

Glukokortikoider tillverkas själv av kroppen och de frisätts från binjurebarken. Detta 

regleras av två hormoner (4). Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH) från hypofysen 

som stimulerar och frisätter glukokortikoider från binjurebarken och Corticotrophin 

Releasing Factor (CRF) från hypotalamus som reglerar frisättning av ACTH. När 

glukokortikoiderna i kroppen ökar så minskar ACTH och CRF genom negativ 

feedback detta leder till att kroppens produktion av glukokortikoider minskar. Vid 

systemisk behandling med glukokortikoider så leder detta till binjurebarksinsufficiens 

eftersom ACTH minskar och ger atrofi av binjurebarken. Därför ska dosen 

glukokortikoider trappas ner långsamt för att binjurebarken ska hinna få igång en egen 

produktion av glukokortikoider.  

Vid behandling med höga doser glukokortikoider under lång tid kan patienten utveckla 

Cushing´s syndrom. I Cushing´s ingår till exempel att proteinnedbrytning ökar och 

proteinsyntes minskar vilket leder till muskelförtvining, kalcium-upptag i tarmen 

minskar och utsöndring av kalcium ökar vilket leder till osteoporos. Glukokortikoider 

ger en dämpning av immunförsvaret därmed ökar infektionskänsligheten. Andra 

biverkningar av långvarig behandling med glukokortikoider i hög dos är för högt 

blodsocker och dålig sårläkning. För högt blodsocker har flera orsaker dels så bryts 

proteiner ner och blir aminosyror och de omvandlas till glukos i levern. Adrenalin och 

glukokortikoider tillsammans bryter ned fett, en restprodukt av lipolysen är glycerol 

som blir till glukos i levern. Resultatet blir att kroppen får väldigt mycket glukos att ta 

hand om, detta gör att det krävs mycket insulin (4). Kortisol är ett stresshormon som 

ökar när kroppen är utsatt för stress (9). När glukokortikoiderna ökar så minskar 

uttrycket av cytokinerna IL-1α och IL-8. Dessa två cytokiner behövs för 

sårläkningsprocessen. Eftersom både proteinsyntes och celldelning minskar vid 

behandling av glukokortikoider så försvårar även det sårläkningsprocessen (9). 

Lokal inhalation som oftast används vid astma ger låg systemeffekt, eftersom 

inhalationssteroider ges lokalt i lungan, och absorberas i ringa utsträckning. Den 

vanligaste inhalationssteroiden, budesonid (BUD), metaboliseras till 90 procent vid 
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första passagen genom levern (10). Biverkningarna är få men de som har rapporterats 

är svamptillväxt i mun och svalg, heshet och att läkemedlet har en viss inverkan på 

längdtillväxt hos barn (1). Barn som behandlas med inhalationssteroider under lång tid 

rekommenderas att mäta sig två gånger om året (1). Tillväxthormonets Growth 

Hormone (GH) normala funktion är att påverka stamceller i ben så att de delar sig, 

påverka celler att frisätta Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1) som ökar celldelning 

och stimulera sekretion av IGF-1 från levern (11). IGF-1 och GH påverkar i sin tur 

epifysplattorna på olika sätt: GH gör att kondrocyternas stamceller differentierar till 

kondrocyter och de börjar frisätta IGF-1 som påverkar mognad och celldelning av fler 

kondrocyter. I broskvävnaden finns kondrocyterna och bygger där upp brosk och gör 

att epifysplattorna dras ut, med resultatet att barnet växer (11). Påverkan på 

längdtillväxten beror på att inhalationssteroider hämmar GH (12). Det finns tre 

processer som hämmas av glukokortikoider: hypertrofi, celldelning av kondrocyter 

och brosk-matrix-sekretion, detta leder till att längdtillväxten påverkas (13). Men det 

har visat sig att efter avslutad behandling kan barnet växa normalt igen och ta igen 

förlorad längd. Tillväxthastigheten ökar för att kompensera för inhibitionen av 

längdtillväxten (13).  

 

 

 

Övrig behandling 

 

Det finns ytterligare några läkemedel som kan användas vid astmabehandling hos barn. 

De är antileukotriener, natriumkromoglikat, antikolinergika, teofyllin och mukolytika. 

De är inte lika effektiva som tidigare nämnda läkemedel (1). Numera har behandlingen 

med β2-agonister och inhalationssteroider helt tagit över (1). Antileukotriener verkar 

som antagonister på leukotrienreceptorer, cysteinylleukotrienerna, som i vanliga fall 

binder till receptorn är ämnen som framkallar slemsekretion och bronkospasm (1,14). 

Monteluklast är ett registrerat läkemedel som tillhör antileukotrienerna och det ges 

som tilläggsbehandling till inhalationssteroider. Biverkningar som uppkommer vid 

behandling är magbesvär och sömnbesvär (1). Natriumkromoglikat anses stabilisera 

mastcellernas membran, och därigenom minska histaminfrisättning (14). Barn 

använder detta läkemedel i förebyggande syfte och natriumkromoglikat kan inte häva 

en pågående astmaattack (14). Antikolinergika hämmar kolinerga receptorer i den 

glatta muskulaturen i luftvägarna vilket leder till att bronkerna vidgas (1). Det 

läkemedel som finns registrerat idag mot astma och KOL är Atrovent som innehåller 

det verksamma ämnet ipratropiumbromid (14). Effekten är inte lika snabb som hos β2-

agonisterna men hjälper ändå en del av de som har diagnosen astma (1). En nackdel är 

att läkemedlet har muntorrhet som biverkan (1). Teofyllin stimulerar ciliernas 

aktivitet, dilaterar bronkerna, ökar kontraktion av diafragman och stimulerar hjärtat 

genom en okänd verkningsmekanism (1,14). Läkemedlet användes till stor del tidigare 

men numera är det bara några få astmasjuka barn som står på denna behandling (1). 

Det beror på att biverkningarna är svåra, till exempel är kräkningar och illamående 

vanligt.  Hjärtarytmier och krampanfall ses vid högre koncentrationer av teofyllin. 
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Mukolytika i form av acetylcystein har effekt hos barn som har problem med att det 

bildas slem i luftvägarna. Substansen verkar genom att bryta disulfidbryggor som finns 

mellan glykoproteinkomplex i slemmet och löser därmed upp segt slem (1).  

 

 

 

Behandling akut astma 

 

Barn med akut astma som kommer in på sjukhus får alltid mäta sin syresättning med 

hjälp av en pulsoxymeter, ett värde på 90 procent eller lägre tyder på en svår 

exacerbation (1). Blodgaser kontrolleras och allmäntillståndet bedöms. För att återfå 

syresättningen ges syrgas via mask eller grimma. När bedömningen är klar får barnet 

inhalera salbutamol, en β2-agonist, behandlingen kan göras var 30:e minut första 

timmen. Som tillägg till salbutamol kan ipratropiumbromid användas vilket förstärker 

den bronkdilaterande effekten (1). I stället för salbutamol kan adrenalin användas som 

binder till β2-receptorer i den glatta muskulaturen och relaxerar glatt muskulatur i 

luftvägarna (4). Adrenalin har även en avsvällande effekt på slemhinnorna genom att 

den binder till α1-receptorer och orsakar vasokonstriktion i blodkärlen i luftvägarna 

(1,4). Adrenalin är ett akut-läkemedel som ges antingen subkutant eller inhaleras, det 

används vid astma men även vid allergi-reaktioner (4). Detta läkemedel ska ges med 

försiktighet då adrenalin binder till β1-receptorer på hjärtat och orsakar då takykardi 

och blodtrycksökning (4). Vid syresättning mindre än 96 procent ges alltid en 

glukokortikoid, då i form av Betapred®(1). Om barnet inte svarar så bra på ovanstående 

behandling så ges teofyllin som en intravenös injektion var åttonde timme (1).  

 

 

 

Behandlingsrekommendationer barn 0-5 år 
 

Barn i åldern 0-5 år kan ha astmabesvär vid förkylning eller så har de astma utan att 

de är förkylda, den sistnämnda är äkta astma (1). Beroende på barnets besvär sker 

behandling enligt en trappa med olika steg, den består av steg 1A, steg 1B, steg 2, steg 

3 och steg 4. Steg 1A är det första steget och här sker behandling med kortverkande 

β2-agonist vid behov, medicineringen sker med andningsbehållare. Barnet har då 

måttliga besvär med astma när det är infekterat. Steg 1B är till för barn med lite svårare 

astma som återkommer vid förkylning. Här är det lämpligt att använda sig av en 

inhalationssteroid, där behandlingen börjar när barnet visar tecken på förkylning. 

Lämpligt läkemedel är flutikason med doseringen 125 µg 4 gånger om dagen i tre 

dagar, därefter trappas doseringen ner till 125 µg 2 gånger om dagen i sju dagar. 

Behandlingen kombineras alltid med β2-agonist vid behov. Om montelukast används 

så är doseringen 4 mg en gång om dagen i 10 dagar och kan användas till barn från sex 

månader. Steg 2 är till för barn som har besvär även när de inte är förkylda och de är 

på väg att utveckla äkta astma. Lämplig dos att börja med är upp till 200 µg 
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inhalationssteroid två gånger om dagen under en månad och därefter trappas ner till en 

mindre dos. Om montelukast används i stället bör dosen vara 4 mg en gång om dagen. 

Behandlingen kombineras med β2-agonist vid behov. Steg 3 om barnet inte blir hjälpt 

av ovanstående behandling så kombineras montelukast med 400 µg inhalationssteroid 

per dag. Långverkande β2-agonist kan läggas till hos barn som fyllt fyra år. Steg 4 är 

till för barn som ändå inte uppnår effekt av steg 3-behandlingen, då höjs dosen av 

steroider till max 800 µg om dagen kombinerat med montelukast och långverkande 

β2-agonist (1).  

 

 

 

Behandlingsrekommendationer barn 6-18 år 
 

Behandlingsrekommendationer hos barn över 6 år och upp till tonåren skiljer sig inte 

så mycket från ovanstående behandlingssteg. De består av fyra steg som i stort sett är 

samma för vuxna patienter med skillnaden att doseringen är högre till vuxna (1). Steg 

1 är till för dem med lindrig astma och behandlingen består av kortverkande β2-

agonister vid behov och det är viktigt att barnet har medicinen med sig. Steg 2 vid 

upprepade besvär med astma behandlas med inhalationssteroid upp till 200 µg två 

gånger om dagen och efter att effekt har uppnåtts trappas dosen ner. Montelukast med 

doseringen 5 mg till barn över 6 år och 10 mg till barn över 15 år en gång dagligen 

rekommenderas, Montelukast kan användas i stället för inhalationssteroider. β2-

agonist används vid behov. Steg 3 vid fortsatta besvär trots behandling enligt steg 2 

ges långverkande β2-agonist och Montelukast kombinerat med max 400 µg 

inhalationssteroider om dagen. Steg 4 om barnet fortfarande har besvär så sker 

behandling enligt steg 3 med skillnaden att dosen av inhalationssteroider ökas till max 

800 µg per dag (1).  

 

 

 

Följsamhet 
 

Definitionen av följsamhet är om, eller i hur stor utsträckning, en person följer råd från 

hälso- och sjukvårdspersonal när det gäller förändring av livsstil, diet eller 

läkemedelsbehandling (15). Patienten behöver vara motiverad till sin behandling för 

att god följsamhet ska uppnås (16). Undersökningar som har gjorts visar att 50 procent 

av patienterna följer läkarens ordination, då det gäller alla läkemedel (16).  

Av astmatikerna är det ungefär hälften som inte tar sina läkemedel på det sätt som 

läkaren har ordinerat (17). Bristande följsamhet har olika orsaker till exempel så kan 

patienten glömma att ta sina läkemedel, patienten tror inte att den är sjuk eller så har 
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patienten en rädsla för biverkningar. Att patienten har följsamhet i sin behandling är 

viktigt för att läkemedlet ska ha en god effekt (17).  

Om föräldrarna till det astmasjuka barnet har skaffat sig god kunskap om sjukdomen 

så påverkas följsamheten av medicineringen positivt (1). Det är viktigt för föräldrarna 

att kunna hantera en akutsituation i barnets astma och att visa barnet rätt sätt att 

inhalera (1). Men tyvärr är inte följsamheten hos barn med astma så god i världen idag 

och barnen får problem till följd av detta (18). Problemet är att barnen blir mer sjuka 

när medicineringen inte utförs på rätt sätt. Barnens sjuklighet leder till inläggningar på 

sjukhus och frånvaro i skolan (18).  

 

 

 

Passiv rökning  
 

När en person röker och människor i omgivningen blir utsatt för denna rök, så kallas 

det passiv rökning, detta kan ge astmabesvär och försämring av astmabesvär hos alla 

barn som har astma (1,19). Tobaksrök anses öka risken för allergier, barnet kan bli 

allergiskt mot födoämnen eller kvalster (20). Det föreligger ökad risk för barn att 

drabbas av infektioner i mellanörat eller luftvägarna samt för tidig död om de utsätts 

för tobaksrök. Astmatiker som utsätts för tobaksrök får ett ökat antal astmaanfall och 

får oftare uppsöka sjukvården, FEV1 minskar och känsligheten i bronkerna ökar. Det 

är viktigt att föräldrar slutar röka så barnen slipper att bli utsatta för tobaksrök, men 

föräldern måste ha en vilja att sluta röka. Därefter kan de få hjälp av någon personal 

inom hälso- och sjukvården med motivation och hjälpmedel.(20) 

Rökning under graviditeten ökar risken för att barnet ska utveckla astma men det är 

även skadligt på andra sätt (21,22). Till exempel så är lungfunktionen hos nyfödda vars 

mamma har rökt försämrad, risken ökar att barnet blir för tidigt fött och plötslig 

spädbarnsdöd är vanligare när mamman är rökare (22). Barn som utsätts för rökning 

under fostertiden har en större benägenhet att utveckla astma än de barn som enbart 

utsätts för passiv rökning under barndomen (21). Astma kan även drabba den gravida 

kvinnan under graviditeten vilket kan leda till låg födelsevikt och för tidigt födda barn 

(23).  
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SYFTE 
 

Studiens syfte var att beskriva problem vid astmabehandling i form av längdtillväxt 

compliance och passiv rökning hos barn och ungdomar med astma.  
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MATERIAL OCH METODER 
 

Detta examensarbete är en litteraturstudie som baseras på olika artiklar som söktes i 

PubMeds databas. Tre speciella problem valdes ut och det var: påverkan på 

längdtillväxt vid behandling av kortikostereoider, följsamhet och hur den kan 

förbättras och hur passiv rökning påverkar barn med astma. Artiklar som inkluderades 

var studier på barn och ungdomar under 18 år, studier om påverkan på längdtillväxt 

vid behandling med kortikostereoider, följsamhet och passiv rökning hos barn. Alla 

barn och ungdomar som inkluderades hade diagnosen astma. Exklusionskriterier var 

vuxna över 18 år med astma, barn med infektionsastma och studier om barn med astma 

som berörde dosering av astmaläkemedel. Barn med infektionsastma och studier om 

barn med astma som berörde dosering av astmaläkemedel exkluderades eftersom det 

fanns för få studier om detta ämne (24,25,26,27). 

Den första sökningen i PubMed gjordes med sökorden: ” children asthma 

corticostereoids” och sökningen begränsades till clinical trial, mindre än 10 år gamla 

studier och fri fulltext. Denna sökning resulterade i 171 resultat varav två stycken 

valdes ut. Därefter inkluderades en av studierna och den andra studien exkluderades 

eftersom den ingick i den meta-analys som redan hade inkluderats (12,28)  

I den andra sökningen så användes sökorden: ” children asthma growth” och 

begränsades till clinical trial, mindre än 10 år gamla och fri fulltext. Denna sökning 

resulterade i 30 resultat varav två stycken valdes ut. En studie inkluderades och den 

andra studien exkluderades eftersom det var en kohortstudie (29,30) 

Studier om följsamhet och olika sätt att uppnå bra följsamhet söktes i Pubmed. 

Sökorden som användes var: ” compliance children asthma” och begränsningen var 

clinical trial, mindre än 10 år gamla och fri fulltext. Denna sökning fick 41 resultat 

varav tre stycken valdes ut. Två inkluderades och en exkluderades på grund av att 

studien inte var färdigställd, utan det var ett studieprotokoll (31,32,33).  

Den sista sökningen i PubMed gjordes för att hitta studier om barn, astma och passiv 

rökning. Sökorden som användes var ”smoking asthma children” och begränsades till 

clinical trial, mindre än 10 år gammal och fri fulltext. Denna sökning fick 36 resultat 

varav två inkluderades (22,34).  

Sökningarna i PubMed utfördes från och med den 19/1-2015 till och med den 23/1-

2015. Totalt valdes sex studier ut till resultatdelen, tabell I.  
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Tabell I. Sex utvalda studier med deras syften som har granskats i resultatdelen.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare, titel och år Syfte

Studie 1: Ferguson AC, Van Bever HP, Teper AM, 

Lasytsya O, Goldfrad CH, Whitehead PJ. A 

comparison of the relative growth velocities with 

budesonide and fluticasone propionate in children 

with asthma 2007(29).

Att jämföra tillväxthastigheter hos barn med astma 

med behandling med BUD eller Flutikasonpropionat 

(FP).

Studie 2: Pruteanu AI, Chauhan BF, Zhang L, 

Prietsch SO, Ducharme FM. Inhaled corticosteroids 

in children with persistent asthma effects on growth 

2014 (12).

Att utvärdera om behandling med Inhaled 

Corticosteroids (ICS) har påverkan på längdtillväxt 

hos barn med astma.

Studie 3: Gerald LB, McClure LA, Mangan JM, 

Harrington KF, Gibson L, Erwin S, et al. Increasing 

adherence to inhaled steroid therapy among 

schoolchildren: randomized, controlled trial of school-

based supervised asthma therapy 2009 (33). 

Att utvärdera om följsamheten av 

läkemedelsbehandling hos barn med astma förbättras 

med hjälp av övervakad behandling i skolan.

Studie 4: Duncan CL, Hogan MB, Tien KJ, Graves 

MM, Chorney JM, Zettler MD, et al. Efficacy of a 

parent-youth teamwork intervention to promote 

adherence in pediatric asthma 2013 (32).

Att utvärdera om ett samarbete mellan barn och 

föräldrar förbättrar följsamheten vid medicinering hos 

barn som har astma

Studie 5: Farber HJ, Knowles SB, Brown NL, Caine 

L, Luna V, Qian Y, et al. Secondhand tobacco smoke 

in children with asthma: sources of and parental 

perceptions about exposure in children and parental 

readiness to change 2008 (34).

Att utvärdera hur barn påverkas av passiv rökning 

från sina rökande föräldrar och hur föräldrarna kan 

förändra sitt beteende.

Studie 6: Cohen RT, Raby BA, Van Steen K, 

Fuhlbrigge AL, Celedón JC, Rosner BA, et al. In utero 

smoke exposure and impaired response to inhaled 

corticosteroids in children with asthma 2010 (22). 

Att utvärdera om barn utsatta för rökning in utero får 

en ökad känslighet i luftvägarna och om det i sin tur 

påverkar hur väl ICS fungerar för dessa barn.
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RESULTAT 
 

 Studie 1 och 2 handlar om påverkan på längdtillväxt hos barn vid användning av 

inhalationssteroider (12,29). Studie 3 och 4 handlar om följsamheten vid 

astmabehandling hos barn (32,33). Studie 5 handlar om hur barn med astma påverkas 

av passiv rökning (34). I studie 6 är ämnet hur barn som utsätts för rökning in utero 

påverkas när det gäller astma (22). 

 

 

Studie 1 
 

A comparsion of the relative growth velocities with budesonide and fluticasone 

propionate in children with asthma. Ferguson et al., 2007 (29).  

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att jämföra tillväxthastigheter hos barn med astma vid 

behandling med BUD eller FP. 

 

Metoder och deltagare 

 

Denna randomiserade dubbelblinda parallellgruppsstudie pågick från 1999 till 2001 

och hade en 26 veckor lång inkörningsperiod följt av en 52 veckors behandlingsperiod. 

Under de första 26 veckorna använde patienterna inhalationsterapi i form av 

salbutamol men de fick inte använda ICS eller antileukotriener eftersom det ansågs 

påverka det slutliga resultatet. Patienterna randomiserades till två grupper 119 

patienter till BUD 200 µg 2 gånger om dagen och 114 patienter till FP 100 µg 2 gånger 

om dagen, denna behandling pågick under 52 veckor. Det var fler pojkar än flickor 

som behandlades, 138 stycken pojkar och 73 flickor. Från start var barnen i BUD-

gruppen något längre än de i FP-gruppen, 126,3 cm respektive 125,5 cm. Doseringen 

med BUD 200 µg och FP 100 µg ansågs vara ekvivalenta doser. Besök på kliniken 

gjordes 2 gånger under de 26 första veckorna och därefter 6 gånger under resterande 

52 veckor. På kliniken utfördes olika undersökningar av läkare så som lungfunktion, 

längd och läkaren frågade patienten om astman hade förbättrats eller försämrats. Vid 

varje besök på kliniken kontrollerades tillväxt av candida i munnen.  

Deltagarna i studien var barn med en medelålder på 7 år, 7,2 år i FP-gruppen och 7,4 

år i BUD-gruppen. Deras ursprung var från 11 olika länder Grekland, Panama, 

Slovakien, Argentina, Canada, Colombia, Chile, Belgien, Hong Kong, Portugal och 

Ukraina. Barn med astma som hade haft sjukdomen i över 6 månader inkluderades. 

Barnens FEV1 skulle vara över 60 procent och de skulle kunna använda Turbohaler 
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och Diskus på rätt sätt. De barn som hade använt ICS mindre än 4 veckor före 

studiestart eller hade ändrat sin medicinering innan studien började exkluderades. 

Exkluderades gjorde också barn med katarakt eller glaukom och barn med 

tillväxtstörning. Studien finansierades av GlaxoSmithKline som är tillverkare av 

Flutide (FP). 

 

 

 

Resultat 

 

Dessa resultat avser Intension To Treat (ITT-populationen) det vill säga hela 

studiepopulationen med 233 deltagare.  Under den första perioden på 26 veckor då 

ingen behandling med FP eller BUD förekom så var det ingen större skillnad på 

tillväxthastigheten mellan grupperna. FP-gruppen hade en tillväxthastighet på 5,9 cm 

per år (SD, standard deviation, 1,1 cm per år, n=114) och BUD-gruppen hade 6,0 cm 

per år (SD 1,2 cm per år, n=119). Normal tillväxthastighet hos barn som inte har astma 

är hos flickor i åldern 10-11 år 5,5 cm per år och hos pojkar i åldern 12-13 år 5,0 cm 

per år (35). Längdtillväxten ökar under pubertet hos både pojkar och flickor med 7-12 

cm per år (35). Under de 52 veckor som behandlingsperioden varade så märktes en 

skillnad mellan de två grupperna. Efter att ha tagit hänsyn till kön, ålder, startvikt och 

ursprung så beräknades tillväxthastigheten till 5,5 cm per år (SE, standard error, 1,3 

mm per år, n=109) för FP-gruppen och 4,6 cm per år (SE 1,5 mm per år, n=111) för 

BUD-gruppen, vilket ger en statistiskt signifikant skillnad på 0,9 cm per år ( 95% 

konfidensintervall: 0,5-1,3 cm per år, p <0,001, till fördel för FP-gruppen). 

Tillväxthastigheten var inte linjär över tid eftersom den första perioden utan 

behandling varade i 26 veckor och behandlingsperioden varade i 52 veckor. 

Per Protocol (PP-populationen) alltså de personer som fullföljde protokollet till 

studiens slut, visade liknande resultat som ITT-populationen. Under 

uppföljningsperioden hade FP-gruppen en tillväxthastighet på 5,3 cm per år (SE 0,1 

cm per år, n=70) och BUD-gruppen 4,3 cm per år (SE 0,1 cm per år, n=66). Detta ger 

en statistiskt signifikant skillnad på 1,0 cm per år (95% konfidensintervall: 0,6-1,4 cm 

per år, p <0,001, till fördel för FP-gruppen).  

Vid mätning av PEF-värde, FEV1 och Forced Vital Capacity (FVC) i ITT-

populationen så upptäcktes ingen signifikant skillnad mellan FP-gruppen och BUD-

gruppen förutom i vecka 16 och 52. I vecka 16 uppmättes mindre ökning av FVC i FP-

gruppen 0,063 L än i BUD-gruppen 0,137 L och i vecka 52 så uppmättes en mindre 

ökning i FP-gruppen 0,185 L än i BUD-gruppen 0,270 L. Värdet av FEV1 i vecka 16 

gav en mindre ökning i FP-gruppen 0,063 L än i BUD-gruppen 0,149 L.  

Få biverkningar rapporterades i båda grupperna, tillväxt av candida i munhålan 

rapporterades i två fall i FP-gruppen och ett fall i BUD-gruppen.  
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Studie 2 
 

Inhaled corticosteroids in children with persistant asthma: effects on growth. 

Pruteanu et al., 2014 (12). 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att utvärdera om inhalationssteroider har någon påverkan på 

längdtillväxt hos barn med astma.  

 

Metoder och deltagare 

 

I denna meta-analys har enbart randomiserade kontrollerade parallellgrupps-

prövningar inkluderats. Personer som var barn och tonåringar under 18 år med 

diagnosen astma som dagligen använde inhalationssteroider togs med i analysen. Det 

primära effektmåttet var att mäta i vilken hastighet barnen växte, barnen mättes vid 

några olika tillfällen i studierna och av resultaten gjordes en linjär regression där 

längden avsattes mot tiden, resultatet angavs i mm per vecka eller cm per år. För att 

minska risken för bias så bedömde två utomstående författare studierna enligt kriterier 

i Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. När bias var uppenbart 

på grund av utelämnad data, så tog författarna kontakt med författarna till bias-studien 

och om de inte fick mer uppgifter från studien så exkluderades studien från meta-

analysen. Olika sätt att utvärdera eventuell bias påverkade inte resultaten i studien.  

Inhalationssteroider som användes i studierna var budesonid, ciklosonid, flutikason 

propionat, flunisolid, mometason fumerat, beklomatason propionat och triamcinolon 

acetat. Doserna varierade mellan 50 µg - ˃ 1250 µg beroende på verksamt ämne och 

patientens tillstånd. För att mäta effekten av behandlingen så mättes mellanskillnaden 

av längden vid behandling av inhalationssteroider jämfört med kontroller, ett negativt 

värde på mellanskillnaden indikerade att inhalationssteroider hade en negativ effekt på 

längdtillväxten.  

Sökningen av studierna utfördes mellan november 2011 till januari 2014 och 

resulterade i 451 studier varav 25 stycken randomiserade kontrollerade studier valdes 

ut till denna meta-analys. Totalt medverkade 8471 barn med låg till hög grad av astma. 

3343 barn behandlades med antileukotriener eller långverkande β2-agonister och 5128 

barn med inhalationssteroider. Åtta studier inkluderade barn i åldrarna 5-18 år, fyra 

studier inkluderade barn 1-5 år och tretton studier inkluderade barn 4-12 år.  

Studierna delades upp efter hur lång tid behandlingen pågick 3-5 månaders behandling, 

6-8 månaders behandling, ett års behandling, två års behandling och tre års behandling.  

 



23 
 

Resultat 

 

En studie med 904 deltagare som pågick i 12 veckor visade ingen signifikant skillnad 

i tillväxthastighet vid behandling med ICS. Studien jämförde ciklosonid i doserna 50, 

100, 200 μg och placebo. Två studier pågick mellan 6- 8 månader och hade 369 

deltagare. Resultatet visade att tillväxthastigheten hos deltagarna minskade vid 

behandling med ICS jämfört med placebo, mellanskillnaden var -1,23 cm per år, tabell 

II. Tretton studier pågick i ett år och omfattade 3743 deltagare. Resultatet visade en 

statistiskt signifikant minskning i tillväxthastighet hos gruppen som behandlades med 

ICS jämfört med kontrollgruppen, mellanskillnaden var -0,47 cm per år, tabell II. Fem 

studier pågick i två år och hade 3174 deltagare. Resultatet under första året av 

behandling med ICS jämfört med kontrollgrupperna visade att ICS-gruppen hade en 

statistiskt signifikant minskning av tillväxthastigheten med en mellanskillnad på -0,58 

cm per år, tabell II. Under andra året som omfattade ovan nämnda studier visade 

resultatet ingen statistiskt signifikant skillnad på tillväxthastighet mellan ICS-

behandling och kontrollgrupperna, mellanskillnaden var -0,19 cm per år, tabell II. En 

studie pågick i tre år och omfattade 1974 deltagare. Resultatet under första året av 

behandling med BUD jämfört med placebo visade att BUD-gruppen hade en statistiskt 

signifikant minskning av tillväxthastigheten jämfört med placebo med en 

mellanskillnad på -0,58 cm per år, tabell II. Under tredje året av ovan nämnda studie 

så visade resultatet en statistiskt signifikant minskning av tillväxthastigheten i BUD-

gruppen jämfört med placebo, mellanskillnaden var -0,33 cm per år, tabell II.  

 

 

Tabell II.  Mellanskillnad i cm per år vid behandling med ICS jämfört med placebo uppdelat efter 

behandlingslängd och antal studier.  

 

 

 

Subgruppsanalyser visade att under ett-årsbehandlingen med ICS så förekom ingen 

skillnad i tillväxthastighet mellan låg- eller mellan dos. Molekylen BUD visade ingen 

statistiskt signifikant skillnad i tillväxthastighet med doseringen 100µg, 200μg eller 

400μg per dag. Tillväxthastighet hos småbarn, förskolebarn och skolbarn innan 

puberteten var lika vid behandling med FP 200μg per dag. Småbarn och förskolebarn 

hade en mellanskillnad av tillväxthastigheten på -0,37 cm per år och skolbarn innan 

puberteten hade en mellanskillnad på -0,31 cm per år.  

Behandlingslängd och antal studier
Mellanskillnad cm/år.  

ICS/placebo

95 % konfidens- 

intervall (KI )
p-värde

6-8 månaders behandling, 2 studier -1,23 - 2,32 till -0,13 0,03

1 års behandling, 13 studier -0,47 - 0,66 till -0,27 <0,00001

2 års behandling, år ett, 5 studier -0,58 - 0,71 till -0,44 <0,00001

2 års behandling, år två, 5 studier -0,19 - 0,48 till 0,11 0,22

2 års behandling , år ett, 3 studier -0,55 - 0,72 till -0,39 <0,00001

3 års behandling, år ett, 1 studie -0,58 - 0,76 till -0,40 <0,0001

3 års behandling, år tre, 1 studie -0,33 - 0,52 till -0,14 0,0005
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Studie 3 
 

Increasing adherence to inhaled steroid therapy among schoolchildren: randomized, 

controlled trial of school-based supervised asthma therapy. Gerald et al., 2009 (33). 

 

Syfte 

Att utvärdera om följsamheten av läkemedelsbehandling hos barn med astma 

förbättras med hjälp av övervakad behandling i skolan. 

 

Metoder och deltagare 

 

Denna randomiserade kliniska prövning pågick under 15 månader, från oktober 2005 

till december 2006, på 290 skolbarn från 36 skolor, barnens medelålder var 11 år. De 

290 skolbarnen randomiserades till två grupper antingen till övervakad behandling i 

skolan eller vanlig behandling. Den övervakande behandlingen i skolan gick ut på att 

personal i skolan övervakade när och hur barnet tog sina läkemedel och rättade dem 

om de använde läkemedlet på fel sätt. Vanlig behandling innebar att barnet tog sina 

läkemedel hemma med eller utan övervakning av förälder. De barn som inkluderades 

i studien skulle ha diagnosen astma konstaterad av läkare och vara elev vid en av de 

utvalda 36 skolorna. I skolorna gavs möjligheten att använda PFM (PEF-mätare) och 

att få läkemedel genom inhalation. Barnens läkare förskrev BUD inhalationssteroid 

med dosering beroende på individens tillstånd, i de fall det var olämpligt att använda 

BUD så exkluderades barnet från studien. Barnen tilldelades två stycken PEF-mätare 

en till skolan och en till hemmet och de fick även en individuell plan för deras 

astmabehandling. PEF-värdet var graderat på PEF-mätaren med färgerna röd, gul och 

grön. Alla värdena jämfördes med barnets bästa PEF-värde och mätningarna 

genomfördes på alla barn en gång om dagen, värdet överfördes till en databas. En röd 

indikation angav 50 procent av barnets bästa värde, gul indikerade ett värde mellan 

50-80 procent av barnets bästa värde och grön indikerade värden över 80 procent av 

barnets bästa värde. Användning av akutläkemedel under skoltid mättes av en särskild 

doseringsanordning och personal avläste varje barns användning varannan vecka. 

Episode of poor asthma control (EPAC) innehöll olika kriterier med vilket den primära 

hypotesen kunde bedömas, den primära hypotesen var att den övervakade gruppen 

med skolbarn hade mindre händelser av EPAC än gruppen med skolbarn som hade 

den vanliga behandlingen. EPAC´s tre kriterier var att barnen skulle ha minst en 

händelse av gul eller röd markering på PEF-mätaren, användning av akutläkemedel 

mer än två gånger i veckan och frånvaro från skolan på grund av astmarelaterade 

orsaker. Två statistiska analyser utfördes ett Chi2-test för att se om det var någon 

skillnad mellan de två grupperna i upplevelsen av EPAC varje månad, men även att se 

skillnad från start till uppföljar-perioden. Den andra statistiska analysen var 

Generalized Estimating Equations (GEEs) för att se om barnen upplevde händelser av 

EPAC varje månad.  
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Resultat 

 

Av de 290 skolbarn som randomiserades så fullföljde 240 skolbarn studien, 50 barn 

blev under studie-tiden förflyttade till skolor som inte deltog i studien och kunde därför 

inte fortsätta medverka i studien. Så 125 barn fullföljde studien i den övervakade 

gruppen och 115 barn fullföljde i gruppen med vanlig behandling. 

I gruppen med vanlig behandling så förekom det ingen skillnad i EPAC-upplevelser 

från start (december 2005) till uppföljningsperioden (december 2006). I den andra 

gruppen som hade övervakad behandling så var risken 1,57 gånger högre inom start-

perioden att uppleva EPAC jämfört med uppföljningsperioden (90 % 

konfidensintervall: 1,20, 2,06, p=0,006). Det fanns dock stora skillnader mellan 

grupperna avseende utgångsvärden från december 2005. 

Under december 2005 i startperioden så var det en större andel av deltagarna i den 

övervakade gruppen som hade upplevelser av EPAC än deltagarna i gruppen med 

vanlig behandling, tabell III. Under uppföljningsperioden december 2006 så hade 

gruppen med övervakad behandling en större minskning av antal upplevda EPAC-

händelser än gruppen med vanlig behandling, tabell III. När det gällde gula eller röda 

indikationer på PEF-mätaren så hade den övervakade gruppen större andel av dessa 

händelser än deltagarna som hade vanlig behandling under startperioden, tabell IV. 

Under startperioden i december 2005 så var det en större andel av deltagarna i den 

övervakade gruppen som hade frånvaro på grund av astmarelaterade orsaker än 

gruppen med vanlig behandling, tabell V. Användning av akutmedicin var högre i 

gruppen med vanlig behandling än deltagarna i den övervakade behandlingen under 

startperioden december 2005, tabell VI. Användningen av akutmedicin minskade i 

båda grupperna under uppföljningsperioden december från 10 till 8 % i gruppen med 

vanlig behandling och från 4 till <1 % gruppen med övervakad behandling, resultatet 

var statistiskt signifikant p 0,008, tabell VI.  

 

Tabell III. EPAC – Episoder av dålig astmakontroll i gruppen vanlig behandling jämfört med 

övervakad behandling angivet i antal och procent.  

 

 

 

Tabell IV. PEF-mätning med gula eller röda indikationer angivet i antal och procent. 

 

Startperiod december 2005 36 (25 %) 53 (37 %) 0,04

Uppföljningsperiod (dec -06) 35 (30 %) 36 (29 %) 0,89

Övervakad behandling 

upplevelser av EPAC n=125
p-värde

Vanlig behandling upplevelser av

EPAC antal och procent (n=115) 

Vanlig behandling röda eller gula 

PEF-värden antal och procent 

(n=115)

Övervakad behandling röda 

eller gula PEF-värden antal och 

procent n=125

p-värde

Startperiod december 2005 16 (11 %) 40 (28 %) <0,001

Uppföljningsperiod 

december 2006 
22 (19 %) 22 (18 %) 0,87
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Tabell V. Frånvaro på grund av astmarelaterade orsaker angivet i antal och procent.   

 

 

 

 Tabell VI. Användning av akutmedicin angivet i antal och procent.  

 

 

 

 

Studie 4 
 

Efficacy of a parent youth teamwork intervention to promote adherence in pedriatic 

asthma. Duncan et al., 2013 (32). 

 

Syfte 

 

Att utvärdera om ett samarbete mellan barn och föräldrar förbättrade följsamheten vid 

medicineringen hos barn och ungdomar med astma. 

 

Metoder och deltagare 

 

Denna studie var en randomiserad klinisk prövning där ungdomar och deras familjer 

randomiserades till tre olika grupper med hjälp av ett datasystem. De tre olika 

grupperna baserades på tre metoder för att få bäst följsamhet i ungdomarnas 

astmabehandling.  

Team Intervention (TI) är en metod som går ut på att föräldern och barnet båda är 

delaktiga i medicineringen och att de lär sig att lösa konflikter som kan uppstå under 

medicineringen. Till sin hjälp fick familjen skriftligt material som innehöll information 

om hur problem vid astmabehandling hos ungdomar ska lösas och de fick även 

Vanlig behandling frånvaro antal 

och procent (n=115)

Övervakad behandling frånvaro 

antal och procent n=125
p-värde 

Startperiod december 2005 8 (6 %) 18 (12 %) 0,06

Uppföljningsperiod 

december 2006
16 (14 %) 20 (16 %) 0,72

Vanlig behandling användning 

akutmedicin antal och procent 

(n=115)

Övervakad behandling 

användning akutmedicin antal 

och procent (n=125) 

p-värde

Startperiod december 2005 14 (10 %) 6 (4 %) 0,1

Uppföljningsperiod 

december 2006
9 (8 %) 1 (<1 %) 0,008
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utbildning och samtal med blivande psykologer. Till en början så övervakade 

föräldrarna varje dos som ungdomarna intog, därefter så förflyttades de till nästa nivå 

och övervakning av föräldrarna minskades ner för att ungdomarna själva skulle få ta 

mer och mer ansvar. För att ungdomarna skulle få förflyttas till en högre nivå skulle 

ungdomarna visa att de klarade medicineringen mer och mer på egen hand och inte 

behövde föräldrarnas övervakning.  

Asthma Education (AE) är en utbildningsmetod som är ganska lik TI, skriftligt 

material delades ut och samtal med blivande psykologer ingick. Även här jobbar 

föräldrar och barn som ett team, ämnen som är viktiga inom denna utbildningsmetod 

är hur mycket hjälp behövs från föräldern, att inte sätta för höga förväntningar, positiva 

strategier att kommunicera, problemlösning inom astmabehandling och samarbete 

inom familj, vänner och läkare.  

Standard Care (SC) är den vanliga metoden inom sjukvården, det vill säga inga extra 

samtal med blivande psykologer. Utan bara standardhjälpen som kan ges av läkare vid 

besök angående ungdomars astma.  

Denna studie bestod av 48 deltagare i åldrarna 9-15 år och deras vårdnadshavare som 

randomiserades till de tre grupperna beskrivna ovan. Grupperna bestod av 16 stycken 

deltagare i varje grupp som fullföljde sin behandling och analyserades. Men 2 

deltagare i TI-gruppen följdes inte upp på grund av att de inte svarade på telefonsamtal, 

1 deltagare i AE-gruppen följdes inte upp på grund av ändrad medicinering och 1 

deltagare i SC-gruppen följdes inte upp på grund av föräldern drabbades av en 

sjukdom. Studien pågick under 5 månader varav 2 månaders behandlingsperiod och 3 

månaders uppföljning av deltagarna. De deltagare som inkluderades skulle haft astma 

under minst 6 månader och behandlas med Flutikason via inhalation dagligen. 

Ungdomar med förståndshandikapp och neurologiska sjukdomar exkluderades.  

Ett hjälpmedel för att kunna utvärdera följsamheten var MDILog-II, detta hjälpmedel 

lagrade all data som datum och tid för inhalation. Denna information laddades ner till 

en dator vid besök hos sjukvården och på så sätt kunde följsamheten kontrolleras mot 

förskriven dosering. Data laddades ner vid fem tillfällen. Det var endast TI-gruppen 

som fick utförlig information om hur detta hjälpmedel fungerade, de andra två 

grupperna fick mycket lite information om dess funktion.  

Vårdnadshavaren och ungdomarna fick utvärdera konflikter som uppstått, 

kommunikation och relation till varandra genom att fylla i en enkät vid tre tillfällen. 

För att utvärdera ungdomarnas hälsa så fick föräldrarna tillsammans med ungdomarna 

fylla i ett formulär där de angav graden av astmasymtom och funktionsnedsättning på 

grund av astman, denna utvärdering utfördes vid tre tillfällen. Resultatet angavs i 

poäng, ju högre poäng desto fler symtom och funktionsnedsättning. Lungfunktionen 

testades vid tre tillfällen genom spirometri och resultatet utvärderades av hälso-och 

sjukvårdspersonal. Enkäter som handlade om vad vårdnadshavare och ungdomar 

tyckte om behandlingen besvarades individuellt. De som var i TI-gruppen fick en sorts 

enkäter och de som var i AE- och SC-gruppen fick en annan sorts enkäter eftersom 

behandlingarna såg ut på olika sätt.  
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Resultat 

 

Följsamheten av medicineringen var bäst i TI-gruppen där 81 procent av deltagarna 

tog de förskrivna doserna efter 20 veckor medan både i AE-gruppen och SC-gruppen 

så var följsamheten betydligt sämre 33,6 respektive 37,0 procent, tabell VII. Så AE-

gruppen och SC-gruppen hade statistiskt signifikant p <0,001 sämre följsamhet än TI-

gruppen.  

  

 

Tabell VII. I procent angivet förskrivna doser som intas i grupperna TI, AE och SC. 

 

SD = Standardavvikelse (standard deviation) 

 

Vårdnadshavare angav att de som hade mest konflikter med sina barn var de som 

ingick i SC-gruppen. Men enligt ungdomarna så var det ingen signifikant skillnad 

mellan de tre grupperna, det uppstod konflikter i alla tre grupperna. TI-gruppen 

uppvisade mindre astma-symtom än AE- och SC-gruppen. Spirometri-testerna visade 

att ungdomarna i TI-gruppen hade en bättre funktion i luftvägarna än SC-gruppen, men 

i AE-gruppen fanns ingen signifikant skillnad jämfört med TI-gruppen. 

Vårdnadshavare och ungdomar i TI-gruppen och AE-gruppen tyckte att båda 

behandlingsformerna gav positiva upplevelser. 

 

 

Studie 5 
 

Secondhand tobacco smoke in children with asthma: sources of and parental 

perceptions about exposure in children and parental readiness to change. Farber et 

al., 2008 (34). 

 

Syfte 

 

Att utvärdera hur barn påverkas av passiv rökning från sina rökande föräldrar och hur 

föräldrarna kan förändra sitt beteende. 

 

Veckor
TI  % förskrivna 

doser som intas (SD)

AE % förskrivna 

doser som intas (SD)

SC % förskrivna 

doser som intas (SD)

2 veckor 89,6 (15,8) 58,8 (33,9) 66,6 (27,4)

20 veckor 81,0 (24,9) 33,6 (27,4) 37,0 (32,3)
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Metoder och deltagare 

 

Barn från norra Kalifornien i åldrarna 3-12 år med diagnosen astma inkluderades i en 

screening inför en klinisk prövning. Ett av tre kriterier skulle vara uppfyllda för att 

barnet skulle inkluderas:  

1. En läkares diagnos på att barnet hade mild, medel eller svår astma.  

2. Under det senaste året ha fyra eller fler tillfällen där β-agonist behövde användas. 

3. Under senaste året ha fyra eller fler tillfällen där anti-inflammatoriska läkemedel 

behövde användas.  

För att barnen skulle inkluderas i studien så skulle vårdnadshavaren medge att barnet 

utsattes för passiv rökning i hemmet, hos dagmamman eller hos mor- eller farföräldrar. 

Förutom dagmamman så kunde det vara en släkting eller en barnvakt som passade 

barnen i sitt hem. Totalt så inkluderades 519 barn till studien, 306 pojkar och 213 

flickor. Barn och vårdnadshavare gick på två besök hos hälso- och sjukvårdspersonal. 

Vid första besöket intervjuades vårdnadshavaren, om barnet var över 5 år så utfördes 

spirometri och urinprov från alla barn togs. Besök två gjordes 1 vecka senare då 

intervjun fortsatte och återigen utfördes spirometri och uppsamling av urin. I 

intervjuerna ställdes frågor om rökning i hemmet, om vårdnadshavaren eller någon 

annan i hemmet rökte, om det förekom rökning hos dagmamman eller om det förekom 

rökning på andra platser där barnet vistades. Vårdnadshavarens inställning till att 

förändra sitt beteende påvisades genom fyra frågor: 

1. Om vårdnadshavaren hade för avsikt att sluta röka. 

2. Om vårdnadshavaren kunde hålla barnet borta från passiv rökning utanför 

hemmet. 

3. Om vårdnadshavaren hade för avsikt att ha ett rökfritt hem 

4. Om vårdnadshavaren kunde göra vissa platser i hemmet rökfritt.  

Vårdnadshavaren tillfrågades om de visste vilka effekter passiv rökning hade på 

barnets astma.  

I urinproven mättes mängden kotinin, vilket är en metabolit av nikotin, genom att mäta 

mängden kotinin så kan ett samband ses med passiv rökning under de senaste 3 till 4 

dagarna. Kreatinin är en restprodukt från kreatinfosfat som finns i musklerna, kreatinin 

filtreras genom njurarna och går ut via urinen (36). Mängden kreatinin mättes för att 

få ett förhållande mellan kotinin nanogram per milliliter (ng/ml) och kreatinin 

milligram per deciliter (mg/dl) Detta förhållande benämndes som Cotinin to 

Creatinine Ratio (CCR) och detta värde användes för att ta hänsyn till individuella 

skillnader i koncentrationen av urin. I resultatet används CCR för att se deltagarnas 

förändringar i kotinin-nivå, ju högre värde desto mer är barnet utsatt för passiv 

rökning. Alla mätningar av FEV1 hos deltagarna övervakades av en specialist inom 

lungmedicin.  

 



30 
 

Resultat 

 

84,6 % av barnen i studien utsattes för passiv rökning i hemmet, 18,5 % utsattes för 

passiv rökning hos sin dagmamma och 9,4 % utsattes för passiv rökning hos mor-eller 

farföräldrar. 34,3 % av barnen utsattes för passiv rökning på två eller fler av dessa 

ställen medan 64 % bara hade ett ställe där de utsattes för passiv rökning.  

Gruppen av barn som var utsatta för passiv rökning både i hemmet och hos 

dagmamman hade det högsta medelvärdet av CCR 39,6 ng/mg, tabell VIII. De barn 

som bara var utsatta för passiv rökning i hemmet hade ett medel-CCR på 26,3 ng/mg, 

tabell VIII. Medelvärdet av CCR var något lägre för barnen som bara var utsatta hos 

dagmamman 22,2 ng/mg, tabell VIII. Det lägsta medelvärdet av CCR sågs på barn 

som inte var utsatta varken i hemmet eller hos dagmamman 14,0 ng/mg, tabell VIII. 

Dessa barn var utsatta för passiv rökning på andra ställen än i hemmet eller hos 

dagmamman. Data saknades för 10 barn på grund av misslyckade laboratorietester av 

urinprov eller att vårdnadshavarens uppgifter om barnets passiva rökning saknades.  

 

Tabell VIII. Platser där barnen utsattes för passiv rökning i relation till medelvärde av CCR. 

 

 

När vårdnadshavarna angav att barnet utsattes för passiv rökning till stor del så stämde 

det med medelvärdet av CCR som då var högt 45,9 ng/mg (SD 27,6 ng/mg, n=24). 

Men vid medel, mindre eller ingen passiv rökning så stämde inte medelvärdet av CCR 

överens med vårdnadshavarens påstående. Barn utsatta för medel passiv rökning hade 

ett medelvärde på 23,4 ng/mg (SD 22,1 ng/mg, n=107), barn utsatta för en mindre 

mängd passiv rökning hade ett medelvärde på 17,9 ng/mg (SD 17,5 ng/mg, n=331) 

och barn som inte utsattes för passiv rökning hade ett medelvärde på 12,6 ng/mg (SD 

11,9 ng/mg, n=53).  

En stor andel av vårdnadshavarna 47,4 % ansåg att passiv rökning hade en liten negativ 

effekt på barnets astma, tabell IX. 45,5 % av vårdnadshavarna ansåg att deras barn 

hade astma som var medelsvår, tabell IX. CCR stämde inte överens med 

vårdnadshavarens åsikter. Data från 61 deltagare saknas i detta frågeformulär. Inga 

statistiskt signifikanta samband kunde påvisas. 

Typ av plats där barnet är 

utsatt för passiv rökning

Antal barn i 

varje grupp (%)

Medelvärde 

CCR ng/mg

Standard 

Deviation (SD) 

CCR ng/mg

Min CCR 

ng/mg

Max CCR 

ng/mg
p-värde

Både i hemmet och hos

dagmamma (A)
22 (4,3) 39,6 27,5 1,5 102,8 <0,05

Bara i hemmet (B) 162 (31,8) 26,3 22,2 0 128,5 A vs B

Bara hos dagmamma (C) 68 (13,4) 22,2 21,3 0 105 A vs C

<0,05

D vs A

D vs B

D vs C 

Totalt antal deltagare 509 20,1 19,9 0 128,5

0 83,6
Varken i hemmet eller hos

dagmamma (D) 
257 (50,5) 14 14,4
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Tabell IX. Åsikter från vårdnadshavaren om hur de uppfattar den passiva rökningen hos barnet och 

medelvärde av CCR.  

 

 

Vårdnadshavarna var beredda att förändra miljön för barnen på olika sätt: 36,7 % av 

vårdnadshavarna skulle sluta röka, 84,2 % skulle göra hemmet rökfritt, 46,6 % skulle 

införa rökfria platser i hemmet och 57,8 % skulle hålla sina barn borta från platser där 

barnen kunde utsättas för passiv rökning.  

 

 

 

 

Studie 6 

 

                                                                                                      
In utero smoke exposure and impaired response to inhaled corticosteroids in children 

with asthma. Cohen et al., 2010 (22). 

 

Syfte 

 

Att utvärdera om barn utsatta för in utero smoke exposure (IUS) får en ökad känslighet 

i luftvägarna och om det i sin tur påverkar hur väl Inhaled Corticosteroids (ICS) 

fungerar för dessa barn. 

 

 

Metoder och deltagare 

 

Denna studie är utformad enligt Childhood Asthma Management Program (CAMP) 

som är en randomiserad, multicenter, dubbelblind klinisk prövning (37). CAMP 

Påstående
Vårdnadshavarens 

åsikt

Andel av vårdnadshavare 

som svarat på påståendet 

antal och procent. Totalt 

n=519

Medelvärde 

CCR ng/mg (SD)

Ingen negativ effekt 50 (10,9) 17,2 (17,8)

En liten negativ effekt 217 (47,4) 21,2 (19,6)

En medel negativ effekt 109 (23,8) 23,2 (24,0)

En stor negativ effekt 82 (17,9) 19,0 (19,3)

Mild 200 (38,5) 18,8 (19,7)

Medel 236 (45,5) 20,8 (20,5)

Svår 63 (12,1) 20,4 (19,0)

Vet inte 20 (3,9) 24,0 (18,6)

Hur mycket effekt har passiv

rökning på ditt barns astma?

Hur svår är ditt barns astma?
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jämför effekter under en 4-årsperiod mellan nedrokromil, budesonid och placebo hos 

barn med mild till svår astma i åldrarna 5-12 år. Nedrokromil är ingen steroid men har 

inflammationsdämpande egenskaper och BUD är en glukokortikoid. 1041 barn 

randomiserades till 3 grupper, 312 deltagare fick nedrokromil 8 mg 2 gånger dagligen, 

311 deltagare fick BUD 200 µg 2 gånger dagligen och 418 deltagare fick placebo. 

Albuterol, en kortverkande β2-agonist, kunde användas av deltagarna vid behov till 

exempel vid ett akut astmaanfall (37).  

Deltagare som inkluderades var barn i åldern 5-12 år med astmasymtom eller som hade 

använt astmaläkemedel varje dag i 6 månader innan studien började eller att de minst 

2 gånger i veckan behövde använda en β2-agonist. Alla barnen hade en ökad känslighet 

för metakolin. Deltagare exkluderades som hade annan lungsjukdom eller svår astma.  

Mammorna till barnen intervjuades i början av studien angående om de hade rökt 

under graviditeten, alltså om barnen hade utsatts för IUS. Frågor som ställdes till 

mammorna var ” Rökte mamman till detta barn under graviditeten?” och ” Röker 

någon av vårdnadshavarna till detta barn för närvarande?”  

Ett metakolin-test utfördes på alla deltagare vid start, detta test innebär att deltagaren 

inhalerar metakolin som ger en retning i luftvägarna och bronkkonstriktion via M3-

receptorn (37). Nittio sekunder efter inhalation uppmättes FEV1, därefter upprepades 

försöket tills det gav en 20 procentig minskning eller mer. Personer med astma reagerar 

på lägre doser av metakolin än en frisk person (38). Spirometri användes för att mäta 

FEV1. Metakolin-testet angavs i Provocation Concentration (PC20) där 

koncentrationen av metakolin var ≤ 12,5 mg/ml vilket gav en 20 % minskning av 

FEV1. Ju lägre metakolin PC20-värde desto mer reaktiva luftvägar, förändringar av 

PC20  används för att mäta luftvägarnas reaktivitet. Metakolin-testet utfördes på alla 

deltagare en gång om året. Två gånger om året utfördes spirometri-undersökning före 

och efter inandning av β2-agonist. Vid varje besök noterades barnets vikt och längd.  

 

Resultat 

 

Av de 1041 barnen som randomiserades exkluderades 5 stycken från studien på grund 

av att uppgifter om IUS saknades. 150 av 1036 barn hade utsatts för IUS och 886 barn 

var inte utsatta för IUS. Barn utsatta för IUS hade mödrar som inte hade college 

utbildning och dessa barn var även utsatta för passiv rökning i hemmet i större 

utsträckning än barn som inte var utsatta för IUS. Vid start så hade deltagarna som inte 

var utsatta för IUS och de som var utsatta för IUS liknande värden med avseende på 

ålder, FEV1, FEV1/FEV, PC20 och längd, tabell X. Det totala antalet IgE-antikroppar 

skilde sig mellan gruppen IUS och gruppen som inte var utsatt för IUS med 368 

International Units (IU) för IUS jämfört med 460 IU för gruppen som inte var utsatt 

för IUS, tabell X.  
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Tabell X. Medianvärden (interkvartilt område, Interquartile Range IQR) för olika parametrar hos 

deltagarna vid start. 

 

 

PC20 -test av deltagarna gjordes kontinuerligt under hela studieperiodens 44 månader. 

De barnen som var utsatta för IUS hade 26 % mindre förändring i PC20 än de barnen 

som inte var utsatta för IUS, tabell XI. Barn som var utsatta för passiv rökning visade 

ingen signifikant skillnad i förändring av PC20 varken i gruppen IUS eller de som inte 

var utsatta för IUS, tabell XI.  

 

Tabell XI. Effekter av IUS efter mätningar av metakolin PC20. 

 

 

Barn som inte hade varit utsatta för IUS och behandlades med BUD hade en ökning 

av PC20 med 25 %, dvs. deras känslighet i luftvägarna minskade, tabell XII. Barn 

utsatta för IUS visade ingen statistiskt signifikant förändring i PC20 med behandling 

av BUD vilket resulterade i att hyperreaktiviteten var oförändrad, tabell XII. 

Behandlingen med BUD jämfördes i båda fallen med nedrokromil eller placebo. 

 

 

Tabell XII. Påverkan av barn utsatta för IUS jämfört med barn som inte är utsatta för IUS när det gäller 

känslighet för metakolin PC20 vid behandling med BUD.  

 

 

Inte utsatt för IUS. 

n = 886 (IQR)

Utsatt för IUS. 

n = 150 (IQR)
p-värde

Ålder vid start (år) 8,9 (3,4) 8,7 (3,4) 0,39

FEV 1 ( % av förväntat 

värde)
94 (18) 95 (16) 0,52

FEV 1/FVC 81 (11) 81 (9) 0,14

Total IgE i serum (IU) 460 (1057) 368 (921) 0,05

PC20 (mg/ml) 1,1 (2,3) 1,1 (1,8) 0,89

Längd (cm) 132,8 (20,7) 131,2 (213) 0,13

Förändring i PC20 (95% 

konfidensintervall)
p-värde

IUS ja 0,74 (0,58 -0,94) 0,01

Passiv rökning ja 0,99 (0,87 -1,13) 0,89

IUS nej, 886 deltagare. 

Förändring i PC20 (95 % 

Konfidensintervall)

p-värde

IUS ja, 150 deltagare. 

Förändring i PC20 (95 

% Konfidensintervall)

p-värde

Behandling med BUD ja 1,25 (1,03 – 1,50) 0,02 1,04 (0,65 - 1,68) 0,88
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DISKUSSION 

 

Längdtillväxt 

 

I studie ett hade deltagarna en 26 veckor lång inkörningsperiod utan behandling med 

FP eller BUD, där tillväxthastigheten inte skiljde sig så mycket mellan grupperna (29). 

FP-gruppen hade en tillväxthastighet på 5,9 cm/år och BUD-gruppen 6,0 cm/år (29).  

Barn med tillväxtstörningar exkluderades och påverkade därmed inte resultatet. Under 

de 52 veckor som behandlingsperioden varade så märktes en skillnad i tillväxthastighet 

med fördel för FP-gruppen som hade en tillväxthastighet på 5,5 cm per år och BUD-

gruppens tillväxthastighet var mindre, 4,6 cm per år. Skillnaden på 0,9 cm per år var 

statistiskt signifikant. Behandling med FP 200 μg om dagen och BUD 400 μg om 

dagen ansågs vara ekvivalenta doser. Enligt FASS så är FP 200 μg om dagen lika 

effektivt som BUD 400 μg om dagen (39).  Eftersom studien gjordes i flera olika länder 

på olika barn i olika åldrar så beräknades tillväxthastigheten med hänsyn till kön, ålder, 

startvikt och ursprung. Studien visar att behandling med FP inte påverkar 

längdtillväxten i lika stor utsträckning som BUD. FP och BUD visade sig vara lika 

med avseende på effekt och säkerhet (29). Inga jämförelser med placebo gjordes 

eftersom det ansågs oetiskt att behandla med placebo under så pass lång tid som 18 

månader, inkörningsperioden på 26 veckor då ingen ICS-behandling förekom 

användes för jämförelse av tillväxthastigheten. Tillväxthastigheten var inte linjär över 

tid eftersom inkörningsperioden varade i 26 veckor och behandlingsperioden i 52 

veckor, det gjorde att det var svårt att jämföra grupperna. Det var svårt att jämföra 

grupperna eftersom barnen växte i olika hastighet beroende på om barnen hade kommit 

in i puberteten eller inte. Ju fler barn som kom in i puberteten under den angivna 

tidsperioden desto mer ökade tillväxthastigheten. Barnen i BUD-gruppen var något 

längre än barnen i FP-gruppen från början vilket kan bero på att fler barn i BUD-

gruppen hade gått in i puberteten och då kan denna fördelning utgöra en confounder 

som påverkade resultatet. Skillnaden på 0,9 cm per år i tillväxthastighet mellan 

grupperna hade varit mindre om barnen i BUD-gruppen hade varit i samma längd som 

FP-gruppen från början. Det var fler pojkar än flickor som behandlades, men det var 

jämnt fördelat mellan BUD- och FP-gruppen och därmed en jämn könsfördelning 

mellan grupperna och detta utgjorde inte en confounder. Studien var finansierad av 

GlaxoSmithKline som är tillverkare av Flutide Flutikason Propionat. 

Studie två var en meta-analys där 25 studier jämfördes med avseende på 

tillväxthastighet vid behandling med ICS hos barn och ungdomar i åldern 1-18 år (12). 

De 25 studierna har jämförts med varandra och hänsyn har tagits till dosering och 

studiernas längd. Detta är bra eftersom det blir lättare att jämföra studier som har 

samma förutsättningar. Med avseende på dosering av ICS (låg dos 100 μg per dag och 

mellan dos 500 μg per dag) så var det ingen skillnad i tillväxthastighet hos barnen.  

Däremot hade studiernas längd betydelse för tillväxthastigheten. Tillväxthastigheten 

påverkas således mest beroende på hur länge läkemedlet användes men doseringen kan 

ha en viss påverkan vid högre doser under lång tid. Perorala steroider ger en mycket 

större påverkan på längdtillväxten än inhalationssteroider eftersom mycket mer av de 

perorala steroiderna tas upp av kroppen. I denna studie jämfördes endast 

inhalationssteroider och därmed kunde effekten av perorala steroider inte påvisas. Det 

visade sig att behandling med ICS under 3-5 månader inte gav någon statistiskt 

signifikant skillnad i tillväxthastighet. Under 6-8 månaders behandling sågs en 
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minskning av tillväxthastigheten men det var endast två studier som jämfördes. 

Överlag så minskade tillväxthastigheten mest efter ett års behandling då 

mellanskillnaden var -0,5 cm per år och då jämfördes 13 studier. Vid år två och tre så 

ökade tillväxthastigheten, men det fanns ingen förklaring till varför resultatet blev så. 

Denna meta-analys behandlade barn i alla åldrar från 1-18 år, det fanns inga 

tillgängliga siffror på enbart de barn som var i puberteten, vilket hade varit önskvärt 

eftersom barn innan puberteten växer relativt jämnt och barn i puberteten har en ojämn 

tillväxtkurva (12).  

Studie ett och två är jämförbara till viss del, båda mäter tillväxthastighet vid 

behandling med ICS till barn med astma. Båda studierna visade en minskning av 

tillväxthastigheten på mellan 0,5-1 cm per år vid behandling med ICS jämfört med 

ingen ICS-behandling. Studie ett jämför två specifika substanser BUD med FP i 

ekvivalenta doser medan studie två sammanfattar 25 studier med sju olika ICS-

substanser och placebo. Det stora materialet i studie två ökar resultatets tillförlitlighet.  

Något som bör följas upp i studierna är om barnen får normal längd som vuxna och 

anledningen till att sådana resultat inte finns är att barnen som var med i studierna inte 

har blivit vuxna än. Studier på människor och däggdjur har visat att även efter en tids 

behandling med ICS som barn, så kan barnet efter avslutad behandling ta igen förlorad 

längd (13). En studie motsäger detta och visar att behandling med BUD minskar 

medellängden som vuxen med 1,2 cm jämfört med placebo (40). Studier som jämför 

längdtillväxt är svåra att genomföra eftersom längdtillväxten mäts under ett par år, det 

skulle behövas en längre tid för att följa upp (41). Enligt information från 

Läkemedelsverket så har inhalationssteroider en viss påverkan på längdtillväxten men 

studierna som de refererar till är gjorda i andra länder än i Sverige, därför är det svårt 

att veta hur stort detta problem är i Sverige. En annan aspekt är att själva sjukdomen 

astma har en viss effekt på längdtillväxten i sig beroende på hur svår astma barnet har 

(41). Därför är det svårt att avgöra om det är själva astman eller inhalationssteroiderna 

som påverkar längdtillväxten. En dålig astmabehandling påverkar troligtvis 

längdtillväxten mer än själva inhalationssteroiderna. 

 

 

Följsamhet 

 

I studie tre undersöks om övervakad behandling med BUD i skolan förbättrade 

följsamheten hos barnen jämfört med om barnen behandlades hemma med eller utan 

föräldrarnas övervakning (33). Den övervakade gruppen och den gruppen som 

behandlades hemma jämfördes under tidsperioden oktober 2005 till december 2006 

med avseende på upplevelser av EPAC, röda eller gula PEF-värden frånvaro från 

skolan och användning av akutmedicin. Studiens resultat är svårtolkade eftersom det 

fanns stora skillnader mellan grupperna avseende utgångsvärden innan interventionen 

påbörjades. Medicineringen hos den övervakade gruppen övervakades och 

dokumenterades också endast under skoldagar, helger och lov var fria från 

övervakning och dokumentation (33). De flesta skolor har inte obegränsad tillgång till 

sjuksköterskor som kan övervaka behandlingen så därför utbildades den ordinarie 

personalen till detta moment. Det är tveksamt om skolor som inte medverkar i studier 

lägger ner tid och personal på övervakad astmabehandling i skolan.  
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I studie fyra jämfördes tre olika metoder TI, AE och SC med avseende på vilken som 

var bäst att använda sig av för att förbättra följsamheten av medicineringen hos 

ungdomar med astma (32). TI och AE innefattade ett samarbete mellan föräldrar och 

ungdomar som fick utbildning inom problemlösning vid astmabehandling, det ingick 

också samtal med blivande psykologer. SC var vanlig standardbehandling utan 

utbildning eller samtal med blivande psykologer (32). En nackdel är att samtalen som 

ingick var med psykologer som inte var färdigutbildade. Ett hjälpmedel för att 

utvärdera följsamheten var MDILog-II som lagrade data och tid för inhalation 

MDILog-II användes av alla tre grupperna men endast TI-gruppen fick utförlig 

information om hur den fungerade vilket kan ha påverkat att TI-gruppen fick bäst 

resultat (32). Resultatet för TI-gruppen var att 81 % av deltagarna tog de förskrivna 

doserna efter 20 veckor medan hos AE-gruppen och SC-gruppen var följsamheten 33,6 

respektive 37,0 procent (32). Som ett resultat av att följsamheten var bäst i TI-gruppen, 

så uppvisade TI-gruppen en bättre hälsa med avseende på funktionen i trånga luftvägar 

och minskade astma-symtom (32). Studien varade i 5 månader vilket är en kort tid för 

att kunna utvärdera alla effekter, som till exempel lungfunktion där 

uppföljningsperioden hade behövt vara längre (32). SC-gruppen hade enligt 

föräldrarna mest konflikter och TI-gruppen minst, men att TI-gruppen hade minst 

konflikter beror troligen på att föräldrarna fick mindre inflytande i slutet av studien 

(32). Däremot tyckte ungdomarna att konflikterna var lika mellan grupperna, vilket 

berodde på att ungdomarna och föräldrarna hade olika perspektiv på vad en konflikt 

är. Studien hade endast 48 deltagare, det hade behövts en större population för att få 

ett mer säkert resultat, fler studier behöver göras.  

Studie tre och fyra är inte jämförbara eftersom de inte använde samma mått. Det finns 

en studie som är jämförbar med studie tre, där övervakad behandling i skolan 

jämfördes med vanlig behandling och resultatet av den studien visade att barnen med 

övervakad behandling hade fler symtomfria dagar och mindre frånvaro i skolan (42). 

Studie fyra har ett tveksamt resultat då TI-gruppen verkar vara favoriserad redan från 

början, med tanke på att TI-metoden beskrivs på ett mer utförligt sätt och att TI-

gruppen fick mest information om användningen av MDILog-II. En annan aspekt är 

att studien hade för få deltagare och en för kort studietid. 

 

 

Passiv rökning 

 

Studie fem visar hur barn med astma i Kalifornien påverkas av passiv rökning från 

vårdnadshavare i hemmet, dagmamma eller mor-och farföräldrar och hur benägna 

vårdnadshavarna var till att förändra beteendet (34). För att utvärdera hur barnet 

påverkades av den passiva rökningen uppmättes CCR, ju högre värde desto mer var 

barnet utsatt för passiv rökning (34). Om passiv rökning förekom både i hemmet och 

hos dagmamman så var CCR-värdet högt vilket var förväntat. När passiv rökning 

förekom på andra platser än hemmet och hos dagmamman, så var CCR lågt vilket 

också var förväntat. Att det var lågt beror på att i norra Kalifornien där studien gjordes 

så är det förbjudet att röka på offentliga platser, vilket skapar en bättre miljö för barnen 

att vistas i. Vårdnadshavarna som angav att barnen utsattes för passiv rökning till stor 

del hade rätt i sitt påstående och barnen hade ett högt CCR (34). Däremot när 

vårdnadshavare uppgav att barnet utsattes för medel, mindre eller ingen passiv rökning 
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så stämde det inte överens med CCR (34). Vårdnadshavarna hade en dålig uppfattning 

om hur mycket passiv rökning som barnet utsattes för egentligen. En stor andel av 

vårdnadshavarna 47,4 % ansåg att passiv rökning hade en liten negativ effekt på 

barnets astma och det stämde inte överens med värdet på CCR 21,2 ng/mg (34). 

Faktum är att barn med astma får stora besvär av passiv rökning: de får ökat antal 

astmaanfall, ökad känslighet i luftvägarna och minskad FEV1 (20). Så att utsätta barnen 

för tobaksrök är högst olämpligt. När vårdnadshavarna fick reda på att passiv rökning 

påverkade deras barn negativt så skulle 36,7 % sluta röka och hela 84,2 % skulle göra 

hemmet rökfritt (34). Att göra hemmet rökfritt var ett svårare moment än att 

vårdnadshavaren slutade röka (34). Vilket beror på att det oftast är lättare att ändra sitt 

eget beteende än andras, det vill säga det är svårt att få andra personer i hemmet som 

röker att sluta med det (34). Fler studier behöver göras för att få fram olika sätt för hur 

passiv rökning hos barn med astma ska undvikas. 

I studie sex jämförs barn med astma som har varit utsatta för IUS med barn med astma 

som inte har varit utsatta för IUS (22). Resultatet visade att barn utsatta för IUS hade 

en ökad känslighet i luftvägarna och att ICS hade en dålig effekt hos dessa barn. 

Orsaken till att barn utsatta för IUS har dålig effekt av ICS är inte helt klargjord men 

djurförsök har visat att strukturella förändringar i lungan sker när mamman utsätter sig 

för nikotin. Nikotin placerar placentan och minskar lungfunktionen hos nyfödda 

genom att bindväv växer till runt lungornas kärl. Uttryck av nikotin-receptorer ökar 

och medför en ökning av kollagen i luftvägarna och väggen i luftvägarna blir tjockare 

(22). Av 150 barn som var utsatta för IUS så var det bara 39 barn som fick behandling 

med ICS, vilket gör att resultatet inte är helt tillförlitligt. De barn som inte var utsatta 

för IUS minskade sin känslighet i luftvägarna vid behandling med ICS (22). Detta var 

förväntat eftersom det är den effekt som ICS har. Det var fler barn i gruppen som inte 

var utsatta för IUS 886 stycken än i gruppen utsatta för IUS 150 stycken. Resultatet 

hade varit mer tillförlitligt om de hade varit ungefär lika många i grupperna. Detta var 

den första studie som gjordes på barn med astma utsatta för IUS och vilka effekter 

barnen får av ICS. Fler studier behöver göras inom detta ämne för att påvisa att rökning 

vid graviditet inte är bra för barnet.  En annan studie visar att rökning vid graviditet 

ökar risken för att barnet ska drabbas av astma och att antalet luftvägsinfektioner ökar 

(21). Rökning vid graviditet ger ökad risk för att barnet föds för tidigt och att barnet 

dör i plötslig spädbarnsdöd (22).  

Studie fem och sex kan jämföras i vissa avseenden, till exempel att ett foster som 

utsätts för IUS påverkas negativt och riskerar att få astma när det är fött. Barn som har 

diagnosen astma och blir utsatt för passiv rökning får ökade antal astmaanfall och ökad 

känslighet i luftvägarna. Både foster och barn påverkas negativt av rökning, därför 

finns det stor anledning att sluta för både mammor och pappor. Studie fem och sex 

utfördes i USA och liknande studier har inte gjorts i Sverige därför är det svårt att 

avgöra hur situationen ser ut i Sverige.  
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Slutsats 

 

Tre speciella problem vid behandling av astma hos barn och ungdomar har belysts i 

denna litteraturstudie. Nummer ett är om behandling med ICS gör någon skillnad i 

längdtillväxt hos barn och ungdomar med astma. Svaret är att tillväxthastigheten 

minskar vid behandling med ICS hos barn och ungdomar, det vill säga att de växer 

långsammare under behandlingsperioden. Tillväxthastigheten påverkas även av enbart 

sjukdomen astma därför är det svårt att säga om hämningen av tillväxthastighet beror 

på astman eller inhalationssteroider. Flera studier behöver göras om hur ICS påverkar 

längden i vuxen ålder. Nummer två är hur följsamheten kan förbättras hos barn och 

ungdomar med astma. Förbättring av följsamheten kan ske på olika sätt dels genom 

övervakad behandling i skolan, men det är också viktigt att föräldrarna har koll på 

barnets astma och hjälper till med medicinering i hemmet. Att barnet har rutiner för 

hur medicineringen ska ske är viktigt för att god hälsa ska uppnås. Nummer tre är hur 

passiv rökning påverkar barn med astma och hur foster påverkas när mammor röker 

under graviditet. Barn påverkas negativt av rökning både under fostertiden och som 

barn. Barn vars mammor har rökt under graviditeten har ökad risk att drabbas av astma 

och dessa barn verkar inte svara på behandling med ICS lika bra som barn som inte 

har varit utsatta för IUS. De barn med astma som blir utsatta för passiv rökning får fler 

astmaanfall och har en ökad känslighet i luftvägarna. Problemet med följsamhet är det 

viktigaste av de här tre problemen, för om barnen tar sina mediciner rätt så får de en 

god effekt av läkemedlen och slipper därmed få bekymmer med sin astma i framtiden.   

Det finns såklart fler problem att fördjupa sig i vid behandling av astma hos barn och 

ungdomar, men de tre problem som har valts ut till denna litteraturstudie belyser ett 

relativt brett område inom ämnet astma hos barn och ungdomar.  
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