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SY*EPT&*I{FRh Liv-Anne valgte A droppe de faste astmamedisinene
sine for fire Ar siden og heller prove rugspiredrAper, som hun legger
under tunga. Det fungerer bra!

Astma er ...
... en kronisk betennelses-
eller irritasjonstitstand
i luftveiene. Dette kan
gi tetthet i brystet, hoste,
tung pust eller surkling.
Symptomene kan variere
i intensitet, og mellom
episoder med forverring
kan'pusten vere norffial.
'For personer med astma
er det flere faktorer som
kan utlose et anfall. Det-
te kan blant annet vare
pollen, husstsv-midd,
muggsopp, tobakksrayk,
forurensing, tAke, kulde,
fysisk aktivitet eller virus-
infeksioner.
Kilde: Astma- og Allergi-

farbundet

- Mens jeg jobbet pi syke-
huset, sa jeg ofte at <astma

hiper jeg at jeg aldri fir. Det er
en ekkel sykdomr. Og det er det
virkeligl Det gir ut over livskva-
liteten, sier hun.

Det var likevel 6n ting
Liv-Anne aldri hadde provd,
og det var alternative medi-
siner. Hun begynte 6 under-
soke litt om hva som fantes, og
for tre-fire 6r siden horte hun
om rugspiredriper. Det er et
rugekstrakt som selges i helse-
kostbutikker og pi nett, og
som visstnok kan ha positiv

Liv-Anne trodde dArlig kondis var grunnen til at hun ble tett og tung
i brystet hver gang hun beveget seg. Arsaken viste seg a v@re

astma. Men hun ble bra av et naturmiddel.
TEKST: SIDSEL JORANLID FOIO: ELLEN JOHANNE JARLI

- Ieg har alltid vrert aktis har
gitt mye i f eltet, syklet i marka
og drevet med langrenn om
vinteren, forteller Liv-Anne
Ruste (80).

Den spreke pensjonisten bor
pi Huseby i Oslo, med bide
skiloyper og flotte turveier like
utenfor dora. Det er noe hun
beny'tter seg av si ofte hun kan.
En revmatisk sykdom, sikalt
polyartrose, som hun har hatt
mesteparten av livet, gjor at hun
bor trene regelmessig.

- Derfor har jeg alltid tenkt at
jeg er i normalt god form,
forteller hun.

Da hun begynte i slite med

pusten som 30-40 6ring, forsto
hun ikke hva det kunne vare.

SPYTTET SLIM
PA den tiden var Liv-Anne en

travel tobarnsmamma med stort
hus og fulltidsjobb som bioinge-
nior pi Ullevil sykehus. Dagene
var hektiske, og det hendte
treningen mitte vike plass for
andre ting. <Det er sikkert d&rlig
kondis>, tenkte hun forste
gangen hun kjente de karakte-
ristiske takene i brystet og
bronkiene. Men fastlegen hadde
mistanke om noe annet.

- Han sendte meg rett pi
Ullevll for utredning. Der fikk

jeg beskjed om at jeg hadde
astma, forteller Liv-Anne.

Hun fikk god informasjon
om hvordan hun best kunne
leve med sykdommen og
beskjed om i ta Ventolin og

Bricanyl regelmessig. Nir hun
ser tilbake pi denne tiden,
minnes hun en tung periode der
sykdommen hadde stor innvirk-
ning pA livslcraliteten.

- )eg fikk lett luftveisplager
og var veldig mye sliten. I tillegg
ble jeg ofte dirligere nir jeg
trente eller gikk tur, sier hun og
fortelier at akkurat det var noe
hun oppievde som ekstra
vanskelig.

- Det var verst om vAren. Nir
jorden var fuktig og de varme
solstrilene fikk bakken til i
dampe. Da ble jeg ekstra dirlig
og fikk ofte si mye slim i halsen
at jeg mitte spy,tte det ut, sier
hun.

KUTTET RUYKEN
Uansett hvor hun gikk, hadde
Liv-Anne med seg medisinene i

vesken. De lindret synptomene
der og da, men det tok sjelden
lang tid for plagene var tilbake.
Hun hadde roykt regelmessig
siden ungdomsirene, bortsett
fra i svangerskapene. Men for
27 fu siderlyar det slutt, da
bestemte hun seg for i stumpe
royken for godt. Formen ble
bedre, men astmaen plaget
henne fortsatt.
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sATSET pA NATURMIDoet:
Da Liv-Anne kontaktet fastlegen
sin og sa at hun onsket Aprove
rugspiredr6per i stedet for
Ventolin, var han skeptisk.

effekt pi blant annet astma og
kols.

- feg leste om produktet og
bestemte meg for i kjope en

flaske, forteller Liv-Anne.
Rugspiredripene skal legges

under tungen, og anbefalt dose

er tre driper tre ganger per dag.

I starten tok hun noen fa drAper
silmmen med de vanlige medisi-
nene sine, men merket liten
effekt. Se bestemte hun seg for 6

gjore noen grep.

PUSTEN BLE BEDRE

- feg kontaktet fastlegen min og
fortalte ham at jeg onsket i'
prove rugspiredriper i stedet for
Ventolin. Han var skeptisk, sa

han ikke kjente til produktet og

syntes nok ikke det var si klokt,
sier Liv-Anne.

Men hun hadde bestemt seg.

I lopet av de neste ukene kuttet
hun ut Ventolinen hun hadde
brukt fast de siste irene, og okte
dosen med tre rugspiredrAper
fem ganger per dag. Det ga

resultater!

- Det kom opp masse slim!
Etter hvert merket jeg ogsi at

alle astma-q.rnptomene ble
mildere og til slutt slapp
sykdommen helt taket. Pusten
ble bedre og slimet forsvant.

I dag er hun helt symptomfri.
Det gjor at livet ogsiL er mye
lettere.

- |eg liker 6 vere i aktivitet
og har sittet som stpeleder i

sameiet her jeg bor de siste ni
irene. Ni har jeg lyst til i ta
noen datakurs i tillegg til at jeg
prover i se familien si ofte jeg

kan, smiler hun.
De daglige turene er ogsi noe

hun gleder seg til, nA som
formen er si god.

- For litt siden gikk jeg tur
med en venninne. Plutselig sa

hun: nHadde dette vert for s6

hadde du gitt med den greia i

lomma, for nA er det kaldt>.
Liv-Anne ler og forklarer at

nden greia, er inhalatoren med
Bricanyl, som var en fast folges-
venn i mange 6r.

- Det slipper jeg ni, sier hun,
og er veldig glad for at hun er
kvitt astmaplagene. E

-Allckururwes
Det antas at7-B prosent av den voksne befolkningen har astma. Arsaken
til at man utvikler sykdommen er ofte ukjent, ifzlge ekspertene.

STUDIER VISER AT det de siste

40 i.Lrene har vert en jevn
okning i antall personer som
har uMklet astma. Den sikalte
Nordlandsstudien, der 6000

skoleelever fra 2. til 8. klasse ble
kartlagt, viser at si mye som 20

prosent av elevene hadde
utviklet astma mens de var
mellom 2 og 10 ir. Man tror at

rundt 7-8 prosent av den voksne
befolkningen i Norge har astma,

men det finnes ingen nyere

studier av god kvalitet vedrs-
rende dette.

Ifolge seksjonsoverlege

Sverre Lehmann ved Haukeland
universitetssjukehus er det ulike
grunner til at noen utvikler
astma.

- Hos unge mennesker ligger
ofte en allergi til grunn, mens
det hos de som fhr sykdommen
senere i livet oftere ligger en

gkeseksponering eller ukj ent
6rsak bak astmaplagene. Alle
kan rammes av astma, og

sykdommen kan komme bide
tidlig og sent i livet, sier han.

FLERE TYPER MEDISINER
De vanlige syrnptomene pi
astma er piping og tetthet i

brystet, spesielt ved anstren-
gelse, samt hoste, ofte med slim.

Det er ogsi vanlig at disse

plagene kan komme pi natten.
De fleste astmatikere har god
effek avmedikamentell
behandling for 6 holde
sykdommen i sjakk, og det
finnes flere gode medisiner.

- Den viktigste behandlingen
er medikamenter som demper
betennelsen i luftrorene. Korti-
sonpulver eller kortisonspray
som tas daglig vil over noen
uker stabilisere sykdommen,
slik at de aller fleste med astma

kan leve helt normale liv, sier

Lehmann. - Andre medisinet
som Ventolin, tas ved behov.

Den virker ved i uMde luftro-
rene, slik at det blir tettere i
puste ved akutt indensd. For en

astmatiker er det vildig i unngi
allergifremkallende fakorer
som for eksempel husd1,r,

husstorrmidd eller pollen, og for
noen kan det kan vere hensikts-
messig i fb en allergivaksine.

Uheldige faktorer i lrkeslivet,
royking og forurensing gene-

relt mi ogsi unngis i storst
mulig grad, ptpeker legen.

PLANTEEKSTRAKIER
For vi fikk moderne medisiner
mot astma pi 1900-tallet, ble
denne sykdommen behandlet
med planteekstrakter
og urter.

- Noen av disse var effek-
tive fordi de inneholdt stoffer
som har en reell utvidende
virkning pi luftrorene i
lungene, blant annet adrena-
linlignende effekter, sier
Lehmann.

Han forklarer at moderne
medisiner inneholder modifi -
serte versjoner av disse stof-
fene, som gir mindre bivirk-
ninger og mer noyaktig
dosering, slik at de ikke skal
vere farlige i bruk.

Lehmann har ikke erfaring
med bruk av naturmiddelet
rugspiredriLper mot astma.

KAN MAN BLIFRISK?
Rundt halvparten av barn med
astma kan bli Ia/itt plagene.

Arsaken er at barn blir mer
tolerante for sine allergier og
mindre betent i luftveiene av

TTDLIG OG SENT: - Alle kan
rammes av astma, og
sykdommen kan komme bAde
tidlig og sent i livet, sier
seksjonsoverlege Sverre
Lehmann ved Haukeland
un iversitetssj ukehus.

infeksjoner etter hvert som de

blir eldre. Det vil ogst hjelpe
hvis familien rundt astmabarn
slutter i royke og sorger lor
mindre eksponering av andre
uheldige stoffer i omgivelsene.
Fir man astma som voksen,
har man liten mulighet for i
bli helt frisk, men effektiv
medisinering, trening og even-
tuelt l,rkesendring kan hjelpe
betraktelig.

Kilde : Haukel an d un iv er sit et s -

sj ukehu s / S eksj ons ov erl e ge

Sverre Lehmann

Les mer om astma:
Astma- og allergiforbundet:
www.naaf.no
Norsk Helseinformatikk:
www.nhi.no

<De allerfleste rned s,stma kcm,
lewe helt normc{le li'o.,

Stserre Lehmann, seksjonsoverlege
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bryte ned tykt og seigt slim
(Solaray)

r Kloster-te (timian, euka-
lyptus og lakrisrot), kan
virke slimlssende

(Det er viktig A vare klar
over at disse produktene
er mangelfullt dokumentert.
Om man velger A bruke
naturprodukter er det viktig
A opplyse legen om dette
fordi kombinasjonen med
en del medikamenter kan
vare uheldig.)

Mangler studier
Naturmiddelet rugspire-
dr6per, som brukes bAde av
astmatikere og kolsrammede,
mangler vitenskapelig doku-
mentasjon pA virkning.

Produsentuavhengig lege-
middelinformasjon for helse-
personell, RELIS, gir informa-
sjon om bAde legemidler og
naturpreparater som f innes
pA det norske markedet. NAr
det gjelder rugspiredr6per,
skriver RELIS pA sine hjem-
mesider at dette markedsfo-
res som et produkt som kan
hjelpe for bAde astma og
kols, men ogsA flere andre li-
delser. De skriver ogsA at

produktet som selges i butik-
kene skal vere et uttrekk av
rugspirer og at markedsforer
hevder at dette kan styrke
immunforsvaret og utrydde
mikroorganismer.

SA langt foreligger det
ingen studier som viser at
rugekstrakt kan ha positiv
effekt pA astma og allergi,
men ifolge RELIS kan det
ogsA skyldes at det er forsket
lite pA dette. Derfor skriver
de: "Pa grunn av manglende
dokumentasjon kan vi ikke
anbefale bruk av rugspire-
dr6per mot kols, astma eller
andre tilstander."

Naturprodukter
som kan ha effekt pA astma:
o Orlamat rugspiredriper,
drAper som legges under
tungen. Kan virke p& tette
luftveier og styrke immun-
forsvaret

o Bronc Air tabletter,
Ayurveda-produkter, kan
lette pA tette luftveier

o Kan Jang miksdur av
urteekstrakt med blant
annet rsd solhatt, slim-
lssende middel

o Glutation enzym/amino-
syre tabletter som kan
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