Leiðbeiningar um verklag við greiningu astma hjá íþróttafólki
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landlæknis.

Astmi er algengur bólgusjúkdómur í öndunarfærum sem einkennist af endurteknum köstum af
mæði, hósta, surgi, þyngslum fyrir brjósti og slímuppgangi. Berkjuauðertni og breytileg
skerðing á fráblæstri sem gengur yfir með eða án meðferðar er einkennandi fyrir astma oger
algeng hjá keppnisíþróttafólki og er ýmist talað um áreynsluastma (e. exercise-induced
asthma (eia)) eða áreynslubundna berkjuþrengingu (e.exercise-induced broncoconstriction
(eib)).
Áreynsluastma má skilgreina sem tímabundna þrengingu á berkjum við áreynslu hjá
einstaklingi með astma en með áreynslubundinni berkjuþrengingu er átt við skerðingu á
fráblæstri eftir áreynslu hjá einstaklingum sem jafnvel hafa ekki astma greiningu.
Öndunarfæraeinkenni eru oft dæmigerð en nægja ekki ein sér til greiningar á astma hjá
íþróttafólki þar sem venjuleg öndunarmæling og skoðun gefa oft eðlilegar niðurstöður. Þetta
stafar af því að grunngildi hjá þjálfuðu íþróttafólki eru oft betri en almennt gerist.
Til þess að greina astma þarf því að framkvæma öndunarmælingu með og án berkjuvíkkandi
lyfja eða mæla breytileika í hámarksútöndunarflæði (peak flow) ef öndunarmælir er ekki
aðgengilegur. Sýna þarf fram á berkjusamdrátt eða skerta fráblástursgetu sem lætur a.m.k. að
hluta undan berkjuvíkkandi lyfjum.

Ef öndunarmæling með berkjuvíkkandi lyfi sýnir ekki marktæka hækkun frá grunnmælingu
(12% hækkun á einnar sekúndu fráblæstri (FEV1) ) getur reynst nauðsynlegt að sýna fram á
berkjuauðertni (óeðlilega mikinn samdrátt í berkjum við áreiti) gegn metakólíni eða mannítóli
eða framkvæma áreynslupróf. (sjá flæðirit).
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Eftirfarandi rannsóknir eru ráðlagðar til greiningar á astma:
1. Fráblástursmæling; Ef grunur vaknar um astma hjá íþróttafólki er mælt með að
framkvæma öndunarmælingu með og án berkjuvíkkandi lyfja þar sem grunngildi hjá
þjálfuðu íþróttafólki eru oft betri en almennt gerist og geta verið skert fyrir
viðkomandi einstakling en þó „innan eðlilegra marka“. Þetta er einnig sérlega
mikilvægt ef fráblástursmæling er skert (FEV1<80% eða FEV1/FVC< 70%).
Gefið er salbútamól 200 míkróg 2 sog og FEV1 mælt eftir 15 mínútur. Aukning um
12% telst jákvætt próf.
Ef fráblástursmæling er eðlileg og grunur er um astma og ekki er hægt að sýna fram
á marktæka hækkun á FEV1 eftir gjöf berkjuvíkkandi lyfs þarf að framkvæma
metakólínpróf eða áreynslupróf.
2.

Metakólínpróf
Jákvætt metakólínpróf, (PC20, sá styrkur metakólíns (provocative concentration) )
sem orsakar 20% lækkun á FEV1, < 4mg/ml ef einstaklingar eru ekki á
innöndunarsterum eða 16 mg/ml ef einstaklingar hafa tekið innöndunarstera í 1 mán
eða lengur.

3. Áreynslupróf skv. leiðbeiningum European Respiratory Society (ERS). Jákvætt próf
ef FEV1 lækkar um 10% eða meira eftir áreynslu.
4. Berkjuauðertnipróf með köldu eða þurru lofti. Jákvætt próf ef FEV1 lækkar um 10%
eða meira (Ekki framkvæmt hér á landi enn sem komið er).
5. Berkjuauðertnipróf með mannítóli. Jákvætt próf ef FEV1 lækkar um 15% eða meira.
(Ekki framkvæmt hér á landi enn sem komið er).
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berkjuauðertniprófum að vera jákvætt. Ef ekkert þeirra er jákvætt þarf að fara yfir
sjúkraskrá einstaklingsins m.t.t. astmaeinkenna.
Jákvætt berkjuauðertnipróf nægir ekki eitt sér til astmagreiningar.
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