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• bedömning av akut astma
• inhalationsteknik
• beta2-agonister
• adrenalin
• steroider
• antikolinergika
• teofyllin 
• magnesium sulfat
• övrigt- Heliox, non invasiv ventilation (NPPV) 

Innehåll
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För/nackdelar med spacer

+

• Enkelt (billigt, snabbt)

• Psykologisk fördel

• Minst lika bra i 
studier

• Fungerar hemma!

-

• Agiterad  (svårt hålla tät 

mask, skriker)

• Syrgas

• Om behov av 
blandning av 
läkemedel



Jämförelse 
• volym vs tid
• koncentration
• intervall
• blanda läkemedel
• praktisk/klinisk skillnad?
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FlödaMask  vs flöda



Result
Flöda = tight mask

Poster AAAAI 2004
Geller, Kesser



Flödesnebulisering salbutamol

Salbutamol 5 mg/ml via Maxin i 1 minut. Tidalvolym 75ml, 30 andetag/min. 

Medelvärde och standardavvikelse n=3 
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Svedmyr, unpublished

Utbyte jämfört med tät mast: Flöda 1 cm 174% p=<0.0001,  2 cm 137% p=0.001 och 
2 cm ”fladder” 120% p=0.08

***

*
*



Slutsats tät mask vs flöda

• klinisk likvärdig effekt under optimala förhållanden

• fördel med flöda om barnen rädda eller gör motstånd

• kan ges enklare under sömn, dvs ”inga uppehåll nattetid eftersom 
barnet sov..”

• default är med munstycke om möjligt!



Kontinuerlig vs intermittent inhalationsbehandling
Beta2-recpteror agonister

• studier publicerade från ca 1990

• salbutamol (Ventoline®)

• salbutamol+iptratopium bromid (Atrovent®) 

kontinerlig inhalation 
salbutamol 5-15 mg /timme i 
2 timmar       

intermittent 5-15mg  fördelat 2-
3/timme i 2 timmar

VS



Hur då?

• med mask (hålmask)
• syrgas
• Nebulisator med stor volym
• “vanlig” nebulisator med infusionspump
• “back to back” inhalationer > 4/timme

Ex tidiga studier:

• Papo et al Crit Care Med 1993. Status asthmaticus.
-Snabbare från IVA, kortare vårdtid

• Rodrigo et al Chest 2002. Review.
- “Kontinuerlig inhalation minst lika bra som intermittent”



Continuous versus intermittent beta-agonists for 
acute asthma (Review)

Camargo CA, Spooner C, Rowe BH 2009-uppdaterad 2011

• 26 studier identifierades
• 8 ingår
• 2 barnstudier

Barnstudie:
2 timmar
Kontinuerlig: 0,3mg/kg/timme (lägst 5mg, högst 
15mg)            

vs 
samma total givet dos var 30 min



Intermittent/continuous beta2-agonist

 inläggningar färre (NNT 10)       
 Lungfunktion bättre
 skillnaden sågs fra. vid svår astma attack
 biverkningar få, men vanligare vid intermittent dosering!



Intermittent inhalation 
Ventoline  (Aiolos, Pari)

2,5mg < 30kg, 5mg > 30kg*
2-3 gånger/timme     1-2 tim

Kontinuerlig  inhalation 
Ventoline

Barn: 0,3-0,5mg/kg/hour (60-120 
min), ex 10 kg 5 mg/timme I 2 tim

Tonåringar:
10-15mg/hour (60-120 min)

Back to back (= så fort det går ca var 
10:e-15:e min)

< 30 kg 1mg var 10:e min ( ca 6mg)
>30 kg 2 mg var 10.e min  (ca 12mg)

Förslag “real life” kontinuerlig 

* Stencil barnallergisektionen 2010



- Svår astma attack 
- ej tillfredställande svar initialt?
- övervakad patient

Vilka ska kunna få kontinuerlig
inhalation??



Finns det någon roll för beta2 agonist intravenöst eller
subcutant?

• diskuterats sedan 1970-talet

• de äldre studierna jmf iv beta2-agonist mot teofyllin

• finns få, inga om subcutan behandling

• flesta studier salbutamol/terbutalin I.V       vs inhalation



Intravenös behandling med beta2-agonist 
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Intravenous beta2-agonists for acute asthma in the 
emergency department (Review)

Travers AA, Jones AP, Kelly KD, Camargo CA, Barker SJ, Rowe BH 2009

• iv + inhalation            vs              inhalation
• Iv                                  vs              inhalation
• iv                                  vs              teofyllin

• 9   bolusdos (4-15 µg/kg)
• 6   8-20 µg/min
• flesta studierna använde salubatmol

15 studier (3 barn)



Resultat:             Ingen skillnad!
Men iv gav mer (ej signifikant):
- hjärtpåverkan (ex hjärklappning)
- neurologiska effekter (ex skakningar, huvudvärk)
- gastrointestinal effekter (ex kräkningar)

Indikationer för intravenös beta2-agonist:

- När inhalation av något skäl inte kan ges

- Om svår stress av inhalation?

- IVA? (förenklar, allt för tidsödande med kontinuerlig inhalaion)



Adrenalin
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Till vilka patienter?



Adrenalin
(oselektiv beta2 + alfa-recptor agonist)

Astma:
Review: Rodrigo GJ Am J Emerg Med 2006
- “No proof of benefits for unselective drugs, at least when nebulized”

Bronkiolit: (obstruktiv bronkit(?), spädbarn etc)

- post-kapillärt läckage
- proximal luftvägar (inkl näsa?) 
- bronkdialation

- Anafylaxi med astma
- akutrum (?) innan nebulisator på plats?
- kräkningar eller annat som hindrar



A Meta-analysis of randomized controlled trails evaluating the 
efficacy of epinephrine for treatment of acute viral 
bronchiolitis
Hartling L et al Arch Ped Adol Med 2003

• 14 studier
• < 2 år
• adrenalin vs placebo
• adrenalin vs salbutamol

• clinical scores (olika score-system)
• inläggningar 
• vårdtid 



“På akuten”

Adrenalin är signifikant effektivare än salbutamol och 
NaCl vid “bronkiolit “ < 2år (om ej känd astma)
-färre inläggningar + clinical scores



Ingen signifikant skillnad för inneliggande 
patienter jmf NaCl och salbutamol

Men på “På avdelning”



Antikolinergika
Barnallergisektionen 2010  ”Behandling akut astma”



Antikolinergika (i kombination med beta2-agonists)

(Ipratropiumbromid®, Atrovent®)

Verkningsmekanism:
-Antikolinerg
-Blockerar parasympatiska signaler

Effekter:
-Bronkmuskel tonus 
-Slemhinneödem 
-Sekretproduktion 



Combined inhaled anticholinergics and beta2-agonists 
for initial treatment of acute asthma in children
(Review) Plotnick L, Ducharme F   2000

Anticholinergics in the treatment of children and adults
with acute asthma: a systimatic review with meta-
analysis Rodrigo GJ Thorax 2005



• singeldos 1 dos initialt eller senare:  FEV1 bättre 60 min

•Multipla doser (upp till 3-4/tim tillsammans med beta2-agonisten): 

- måttlig/svår astma NNT 12 för unvika inläggning
- svår astma NNT 7
-Ingen skillnader rapporterade biverkningar

singeldos

Flerdos/måttlig

Flerdos/svår



Doser: 
Barnallergisektionsens stencil (2010)
-Atrovent 0,25 mg/ml     1 ml var 6:e timme < 12 år

2 ml var 6:e timme  >12 år

Förslag utifrån studier? 
- Atrovent 0,25 mg var 20:e  min I 1 timme

och /eller
0,25-0,5 mg var 4-6:e timme

Indikation för antikolinergika (tillsammans med beta2-agonist!)

• måttlig/svårt astma anfall
• stor slemkomponent?
• vid uteblivet svar initialt?
• alla ?????



Magnesium sulfate
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• Glattmuskel relaxation
• hämmar frisättning av histamin
• hämmar frisättning av acetylkolin från
nervändsslut
• viss antiinflammatorisk effekt

•Alla studier på patienter med “full behandling”
• akut moderate/severe asthma
• flesta studier IV
• inhalationsstudier negativa

Magnesium sulfate 



Magnesium-sulfate iv

• 6 (27) studier

– 2 på barn

• 25-100 mg/kg, vuxen 2g iv under 20 min

• Ingen tilläggseffekt vid lätt/måttlig astma

• Positiv effekt på lungfunktion och färre inläggningar vid svår 
astma

• Barn under 6 år obetydlig erfarenhet.

• Obetydliga biverkningar



- svår astma
- bara IV
- “I stället för teofyllin “(steget efter beta2-agonist +antikolinergika steroider)

Ped                                                Adult

Initial dose                 40mg/kg in 20 min                            2 g in 20 min

After admission         same dose repeated 3-4 times with 4-6 h intervals   

Vilka ska ha magnesium sulfat?



Teofyllin
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Teofyllin vid akut astma

o erfarenhet sedan 1937

o bronkmuskel relaxation, förstärker diaphragma funktionen, ökar
mucocilliär clearence

o “almost abolished from modern guidelines” (dock inte svenska…)

o smalt “therapeutic window” 

o biverkningar vanliga ( illamånde, kramper, huvudvärk)

o dags att strykas ur guidlines?



 Intravenous aminophylline for acute severe asthma in children
over two years reciving inhaled bronchodilators (Reveiw)

Mitra AAD, Bassler D, Watts K, Lasserson TJ, Ducharme FM 2009

 Addition of intravenous aminophyllin to bet2-agonists in adults
with acute astma (review)
Parameswaran K, Belda J 2009

Results
 improved lungfunction at 6, 12, 24 hour, but no other benefits

 No other added effect

 Both reviews reported more side effects, particularly emesis

 “No additional effect and this should be added to statements and 
guidelines!”



Subgrupper?

Efficasy of IV theophyllin in children with severe status asthmaticus
Ream RS, Loftis LL et al Chest 2001

- randomized, controlled, prospective
- ICU
- 47 children (1-17 years) all reciving “maximum treatment”

-svår astma?
- IVA-fall? 



• bedöma astmasvårighetsgrad är möjligt och påverkar valet av behandling samt 
uppföljning 

• spacer och olika nebulisator har likvärdig kliniska effekt, men flera faktorer påverkar 
valet 

• vid nebulisering skall munstycket i första hand användas. Flöda nära (ca 1 cm) är ofta 
bättre eller i alla fall inte sämre än tät mask

• kontinurelig inhalation av beta2-agonist är bättre än intermittent vid svår astma

• IV beta2-agonist skall bara ges om inhalationer inte kan administreras

• adrenalin för inhalation skall bara användas bronkiolit eller samtidig anafylaxi

Konklusioner 1 



Konklusioner 2 

• systemiska steroider har en självklar plats vid astmaexacerbationer, men ingen 
påvisad effekt vid ”förkylningsastma” hos förskolebarn. 

• multipla doser av antikolinergika till beta2-agonister har bra effekt vid måttlig och 
svår astma hos barn

• teofyllin vid akut astma har begränsad plats (IVA?), men i övrigt sannolikt strykas

• IV magnesiumsulfat har väldokumenterad effekt vid måttlig och svår astma som 
tillägg till beta2-agonist

• Heliox har ingen vetenskapligt dokumenterad effekt, men kan ha en plats vid svår 
refraktär astma

• NPPV (CPAP, BiPAP, högflöde syrgas sk Optiflow) kan och bör utvärderas innan 
intubation


