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Astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är två vanligt förekommande inflammatoriska 

luftvägs sjukdomar som kännetecknas av luftvägs obstruktion och ökad slemsekretion. De traditionella 

metoderna för att mäta inflammation är invasiva och är besvärliga för patienterna och innebär även 

vissa risker. Det finns således ett behov av icke-invasiva diagnostiska verktyg som kan identifiera 

inflammation vid astma och KOL. 

Luftvägarnas yta är belagd av ett slemlager som har kontakt med underliggande vävnader. Det sker ett 

ständigt utbyte av inflammations markörer mellan underliggande vävnad och slemlagret. Luften inne i 

luftvägarna innehåller mycket låga koncentrationer av dessa markörer i droppform och som lossnat 

från slemlagrets yta. När man andas följer dessa substanser med utandningsluften blandat med 

vattenånga som sedan kan kondenseras mot en kall yta. Låter man patienterna andas i en 

kondenseringsapparat kan man på så sätt fånga in inflammationsmarkörer från luftvägarna. Trots att 

metoden har funnits i ett 20-tal år finns det fortfarande många frågor som behöver klargöras innan 

detta verktyg kan användas i forskning eller klinisk verksamhet.  

Syftet med avhandlingen var att undersöka om specifika inflammationsmarkörer i 

utandningskondensat, saliv eller serum kunde identifieras hos patienter med allergisk astma eller KOL. 

Det var också att utvärdera effekt och reproducerbarhet av markörer i utandningskondensat från två 

kommersiellt tillverkade kondensatorer och att värdera mätningar av klorkoncentrationer i 

utandningskondensat. 

Material och metoder: Trettiosex patienter med astma, 49 rökare eller ex-rökare och 25 friska 

försökspersoner deltog i tre olika kliniska studier. Dessutom gjordes jämförelser av effekt och 

reproducerbarhet mellan kondensatorerna när en Servo Ventilator fick fördela olika aerosol lösningar 

bestående av saltvatten och två typer av inflammations markörer. Alla patienter undersöktes med olika 

typer av lungfunktions tester och markörer analyserades från kondensat, saliv och serum.  

Resultat och konklusion: Klor antas härstamma från slemkörtlar i slemhinnan och fungerade som ett 

verktyg i alla försök och kunde mätas i kondensat med god reproducerbarhet med en känslig 

analysmetod. Vi fann att luftflöde, temperatur och olika koncentration, påverkar 

kondenseringseffektiviteten hos kondensatorerna. Trots en viss biologisk variation var klor i kondensat 

högre under mild pollen säsong än efter. Detta tyder på att klor är en känslig markör för allergisk 
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luftvägs inflammation. Däremot var det svårare att dra några slutsatser i gruppen av rökare och ex-

rökare där det fanns olika störande faktorer som påverkade resultaten. I dessa grupper fann vi istället 

att traditionella metoder såsom analys av lysozym i serum och mätningar av lungornas diffusions 

kapacitet (förmåga att ta upp syre till blodet) var bättre metoder att särskilja patienter som har KOL 

från dem som inte har KOL. 

 

 


