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Abstr act
Although anecdotal reports pointing to the occurrence of
episodes of shortness of breath due to prednisone use have
been published, systematic evidence is lacking. In this
manuscript we report on an n=1 trial in a patient using
prednisone for polymyalgia rheumatica. With this approach
we can confirm that prednisone may cause episodes of
dyspnoea and we provide potential explanations for this
side effect.

(PMR) was made. Her complaints decreased shortly after
high dosages of prednisone.
A few weeks after starting prednisone the patient
complained of shortness of breath at rest and on mild
exertion. The patient had the feeling that she could not
inhale enough oxygen. Her past history was uneventful
and she had smoked cigarettes until 32 years ago (about
20 pack-years).
During a routine outpatient visit (with use of 20 mg
prednisone a day) the patient had a breathing frequency
at rest of 26 per minute. Blood gas analysis showed a
respiratory alkalosis (pH 7.63; pCO2 17 mmHg; HCO317.4 mmol/l and pO2 132 mmHg (table 1; normal values).
A possible cardiac cause was excluded after a thorough
cardiological examination (ECG, echocardiogram,
cardiac MRI and coronary angiography were normal).
A pulmonary cause was also considered unlikely
(X-thorax, lung function test, exercise testing and right
catheterisation were all normal). All the tests were
performed while she was taking prednisone.
Her breathlessness decreased when the dose of prednisone
was lowered. When she had an exacerbation of the PMR it
was always necessity to increase the dose of prednisone,
as the other therapeutic options, such as non-steroidal
anti-inflammatory drugs and methotrexate, were unable
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I n t r o d uc t i o n
Prednisone has been used effectively in many diseases
and is prescribed frequently by many doctors. Prednisone
is known to cause many side effects. Its use may lead to
the development of diabetes mellitus, osteoporosis and
myopathy in skeletal muscles and in muscles involved
in respiration.1 Although many patient stories on the
internet describe that use of prednisone may lead to
transient episodes of shortness of breath accompanied by
hyperventilation, this has not been described in medical
literature. Through a so-called N-of-1 study we describe an
association between prednisone and shortness of breath.

Table 1. Normal values blood gas
pH
pCO2
pHCO3BE
pO2
O2 saturation

Case report
A 71-year-old woman complained of pain in the upper and
lower extremities. She had difficulty in combing her hair
and the pain was associated with extreme tiredness and
morning stiffness. A diagnosis of polymyalgia rheumatica

BE = base excess
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7.35 – 7.45
35 – 45 mmHg
22 – 26 mmol/l
-2.0 – 3.0 mmol/l
75 – 100 mmHg
0.92 – 0.98

to control the PMR symptoms. As an increase in the dose
of prednisone clearly led to an increase in her shortness of
breath, we hypothesised that prednisone was the cause of
the dyspnoea.

exercise (after a walk of about 400 metres at normal
speed). Blood gases were also analysed at two time points.
The time of intake of prednisone was usually around 06.30
am. All measurements were taken between 4 pm and 8
pm. The results of the measurements are shown in table 2.
At measurement 3, after ingesting 8 mg of prednisone,
shortness of breath was so severe that the patient was
unable to exercise.
Due to the intensity of pain experienced by the patient
during the first arterial puncture it was decided to
undertake a venous puncture during the second blood test.
Analysis of the results showed a clear difference in both
the breathing frequency at rest and breathing frequency
after light exercise. There were also clear differences on
the dyspnoea scale. The small difference between the
outcomes on the Karnofsky score were attributed to the
patient’s PMR symptoms, meaning she was unable to
perform several activities, independent of prednisone.
Blood tests showed that there was a respiratory alkalosis
after ingestion of 8 mg prednisone and a normal blood
gas after ingestion of 2 mg. The use of arterial and venous
blood should not produce any differences given that the pH
and bicarbonate percentage are comparable. 4,5

N- of-1 study
To demonstrate the association between prednisone and
shortness of breath, one of the authors undertook a
total of five home visits to the patient. During this
period the patient’s condition was stable. Because of
the PMR symptoms, she was taking 2 mg prednisone
every morning. The patient was still experiencing PMR
symptoms with this dosage, but was unwilling to take the
higher dose because of the shortness of breath associated
with higher dosages of prednisone. However, she did take
4 mg of prednisone when the pain was severe. The patient
noticed a clear increase in her shortness of breath when
she took the higher dose. The time between taking the
(extra) prednisone and the shortness of breath was about
six hours and disappeared after 12 to 14 hours.
We therefore decided to test whether there was a linear
association between the prednisone dosage and her
respiratory symptoms. This was achieved by measuring
several parameters while she was taking different amounts
of prednisone: three measurements with the normal
dose of 2 mg, and one measurement with 4 mg and 8
mg, respectively. The parameters that were measured
included the Medical Research Council (MRC) dyspnoea
scale (grade 1 (not troubled by breathlessness except on
strenuous exercise) to grade 5 (too breathless to leave
the house, or breathless when dressing or undressing)), 2
and the Karnofsky score (score 100: able to work and no
complaints to score 10: moribund).3 Other measurements
recorded were breathing frequency at rest and after light

D i s cu s s i o n
PMR symptoms may lead to a situation where patients
require (maintenance) doses of prednisone for many years.6
This is already known to be associated with numerous
symptoms. However, the relationship between episodes
of shortness of breath and prednisone has not been
previously described in medical literature. But when we
did a simplified search through the use of Google (and
search with the terms prednisone and shortness of breath
or breathing difficulties) this relationship is mentioned

Table 2. Results of measurements
BF/min in rest

BF/min after
light exercise
24

Grade shortness
of breath (MRC
dyspnoea scale)
4

Functional
limitation
(Karnofsky) (%)
70

Measurement 1 (intake 4 mg
prednisone)
Measurement 2 (intake 2 mg
prednisone)
Measurement 3 (intake 8 mg
prednisone)

16
14

18

2

80

18

-

5

70

Measurement 4 (intake 2 mg
prednisone)

14

18

2

80

Measurement 5 (intake 2 mg
prednisone)

14

20

2

80

BE = base excess; BF = breathing frequency.
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Blood gases

Arterial:
pH 7.48; pCO2 30;
HCO3- 21.8; BE -0.3;
pO2 70;
O2 saturation 0.96
Venous:
pH 7.37;
HCO3- 27.0
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several times. We tried to objectify the relationship
between episodes of shortness of breath and prednisone
with the abovementioned N-of-1 study.
The most plausible explanation for the increase in
respiratory rate is that prednisone may pass through the
blood-brain barrier and stimulate the breathing centre.
Another hypothesis was that the shortness of breath was
due to hyperventilation induced by psychological effects.
However, her breathlessness only developed several hours
after the intake of prednisone and also disappeared
after a few hours. So, in our opinion, this hypothesis is
not plausible. A myopathy of the breathing muscles as
a potential cause of the symptoms is also implausible,
mainly because the complaints were episodic.
The above N-of-1 study shows that prednisone side
effects should be considered when a patient presents
with shortness of breath. Our case has demonstrated that
it took numerous consultations before the cause of the
symptom became clear. Furthermore, it took many, very
expensive, additional examinations, which in retrospect
were not necessary.

EXFORGE HCT® filmomhulde tabletten. Samenstelling: Filmomhulde tabletten met amlodipine (als amlodipinebesilaat),
valsartan en hydrochloorthiazide (HCT): 5 mg/160 mg/12,5 mg; 10 mg/160 mg/12,5 mg; 5 mg/160 mg/25 mg; en
10 mg/160 mg/25 mg; 10 mg/320 mg/25 mg Indicatie: Behandeling van essentiële hypertensie als substitutietherapie
bij volwassenen wiens bloeddruk voldoende onder controle is gebracht met de combinatie van amlodipine, valsartan en
hydrochloorthiazide, toegediend als drie enkelvoudige geneesmiddelen of als een tweevoudige therapie in combinatie
met een enkelvoudig geneesmiddel. Dosering: Eenmaal daags 1 tablet. Dosisaanpassing niet vereist bij lichte tot matige
nierinsufficiëntie. Bij patiënten met lichte tot matige leverinsufficiëntie zonder cholestase is maximaal aanbevolen dosis
80 mg valsartan; derhalve is Exforge HCT niet geschikt voor hen. Voorzichtigheid geboden bij patiënten met hartfalen
en coronair lijden, met name bij hoogste dosis. Bij ouderen (≥65 jaar) is voorzichtigheid vereist, met name bij hoogste
dosis. Er is geen relevant gebruik van Exforge HCT bij patiënten jonger dan 18 jaar. Contra-indicaties: Overgevoeligheid
voor de werkzame bestanddelen, voor andere van sulfonamiden afgeleide stoffen, voor dihydropyridinederivaten of voor
één van de hulpstoffen, matige tot ernstige leverinsufficiëntie, levercirrose of cholestase, ernstige nierinsufficiëntie (GFR
<30 ml/min/1,73 m2), anurie, patiënten die dialyse ondergaan, refractaire hypokaliëmie, hyponatriëmie, hypercalciëmie,
symptomatische hyperurikemie, zwangerschap. Waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen: Symptomatische
hypotensie kan optreden bij patiënten met een geactiveerd renine-angiotensinesysteem die angiotensine
receptorblokkers krijgen. Verbetering en stabiliteit van de toestand alvorens Exforge HCT toe te dienen of nauwkeurig
medisch toezicht bij de start van de behandeling is in dit geval aanbevolen. Serumelektrolyten en kalium moeten
regelmatig worden bepaald, vooral bij patiënten met andere risicofactoren, zoals nierinsufficiëntie, behandeling met
andere geneesmiddelen of reeds bestaande verstoring van de elektrolytenbalans. Controle van kalium- en creatinine- en
urinezuurspiegels wordt aangeraden bij nierinsufficiëntie. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met nierarteriestenose
en niertransplantatie. Exforge HCT is niet geschikt voor patiënten met lichte tot matige leverinsufficiëntie zonder
cholestase. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met hartfalen en coronair lijden, met name bij hoogste dosis.
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met ernstig hartfalen bij wie de nierfunctie kan afhangen van de activiteit van
het RAAS, bij patiënten met NYHA III en IV hartfalen van niet-ischemische oorsprong, bij patiënten die lijden aan stenose
van de aorta of de mitralisklep of met obstructieve hypertrofische cardiomyopathie. Patiënten met primair
hyperaldosteronisme mogen niet worden behandeld met valsartan. Activatie of exacerbatie van systemische lupus
erythematosus werd waargenomen bij behandeling met thiazidediuretica (waaronder HCT). ¡iazidediuretica kunnen
glucosetolerantie wijzigen en serumspiegels van cholesterol, triglyceriden en urinezuur en calcium verhogen.
¡iazidediuretica staken vóór parathyroïdfunctietesten. Behandeling stoppen als fotosensitiviteitsreacties optreden
tijdens behandeling. Zwangerschap en borstvoeding: Exforge HCT is niet aanbevolen tijdens 1e trimester en vormt
een contra-indicatie tijdens 2e en 3e trimester van de zwangerschap. Exforge HCT wordt niet aanbevolen tijdens het
geven van borstvoeding. Men dient rekening te houden met duizeligheid en vermoeidheid wanneer men een voertuig
bestuurt of een machine bedient. Interacties: Gebruik niet aanbevolen: valsartan en HCT: lithium. Valsartan:
kaliumsparende diuretica, kaliumsupplementen, zoutvervangers die kalium bevatten en stoffen die kaliumspiegel kunnen
verhogen. Voorzichtigheid vereist: Amlodipine: CYP3A4 remmers, CYP3A4 induceerders. Valsartan en HCT: NSAIDs,
geneesmiddelen die beïnvloed worden door stoornissen in kaliumspiegels. HCT: alcohol, anesthetica, sedativa,
amantadine, anticholinergica, antidiabetica, bètablokkers, diazoxide, carbamazepine, colestyramine, colestipolharsen,
ciclosporine, cytostatica, digitalisglycosiden, contrastmiddelen op basis van jodium, geneesmiddelen die kaliumspiegels
beïnvloeden, geneesmiddelen voor behandeling van jicht, methyldopa, niet-depolariserende skeletspierrelaxantia,
pressoraminen, vitamine D, calciumzouten. Bijwerkingen: Bijwerkingen die zijn gemeld met Exforge HCT: Vaak:
hypokaliëmie, duizeligheid, hoofdpijn, hypotensie, dyspepsie, pollakiurie, vermoeidheid, oedeem. Soms: anorexie,
hypercalciëmie, hyperlipidemie, hyperurikemie, hyponatriëmie, slaapstoornissen, afwijkende coördinatie, posturale of
inspanningsduizeligheid, smaakstoornissen, lethargie, paresthesie, (perifere) neuropathie, slaperigheid, syncope,
visusstoornis, vertigo, tachycardie, orthostatische hypotensie, (trombo)flebitis, hoest, dyspneu, keelirritatie, pijn in
bovenbuik, slechte adem, diarree, droge mond, nausea, braken, hyperhidrose, pruritus, rugpijn, gewrichtszwelling,
spierspasme, spierzwakte, myalgie, pijn van extremiteiten, verhoging van het serumcreatinine, acuut nierfalen, erectiele
disfunctie, abasie, loopstoornis, asthenie, ongemak, malaise, non-cardiale pijn op de borst, verhoogd bloedureumstikstof
en –urinezuur, verlaagd serumkalium, gewichtstoename.Zelden voorkomende, maar potentieel ernstige bijwerkingen
van de individuele componenten: amlodipine: leukopenie, trombocytopenie, aritmie, pancreatitis, hepatitis, geelzucht,
angio-oedeem, erythema multiforme. Valsartan: neutropenie, trombocytopenie, angio-oedeem, nierfalen. HCT:
agranulocytose, leukopenie, trombocytopenie, aritmie, ademnood, pulmonair oedeem,pneumonitis, pancreatitis,
intrahepatische cholestase, geelzucht, cutane lupus erythematosus, fotosensitiviteitsreacties, necrotiserende vasculitis
en toxisch epidermale necrolyse, nierfalen. Zie SmPC voor overzicht van de bijwerkingen die gemeld zijn bij gebruik van
Exforge HCT en de bijwerkingen die veroorzaakt kunnen worden door de afzonderlijke componenten. Afleverstatus:
U.R. Verpakking en prijs: Zie Z-Index. Vergoeding: Volledig vergoed. Datering Samenvatting van de Productkenmerken:
Oktober 2009. Raadpleeg voor de volledige informatie de geregistreerde Samenvatting van de Productkenmerken. Te
verkrijgen bij Novartis Pharma B.V., Postbus 241, 6800 LZ Arnhem, 026-3782111, of via www.novartis.nl

1.

van Balkom RH, van der Heijden HF, van Herwaarden CL, Dekhuijzen PN.
Corticosteroid-induced myopathy of the respiratory muscles. Neth J Med.
1994 Sep;45(3):114-22.

2.

Fletcher CM, Elmes PC, Fairbairn AS, Wood CH. The significance of
respiratory symptoms and the diagnosis of chronic bronchitis in a working
population. Br Med J. 1959 Aug 29;2(5147):257-66.

3.

Karnofsky DA, Barchenal JH. The clinical evaluation of chemotherapeutic
agents in cancer. In: Macleod CM, editor. Evaluation of chemotherapeutic
agents. New York: Columbia University Press; 1949. p. 191-205.

4.

Kelly AM, McAlpine R, Kyle E. Venous pH can safely replace arterial pH
in the initial evaluation of patients in the emergency department. Emerg
Med J. 2001 Sep;18(5):340-2.

5.

Kelly AM, McAlpine R, Kyle E. Agreement between bicarbonate measured
on arterial and venous blood gases. Emerg Med Australas 2004.
Oct;16(5-6):407-9.

6.

Vos PAJM, Bijlsma JWJ, Derksen RHWM. Polymyalgia rheumatica and
temporal arteritis. Ned Tijdschr Geneeskd. 2005 Aug 27;149(35):1932-7.

Victoza® 6 mg/ml, EU/1/09/529/002 (verpakking 2 voorgevulde pennen).
Samenstelling: liraglutide 6 mg/ml; oplossing voor injectie in een voorgevulde pen.
Een voorgevulde pen bevat 18 mg liraglutide in 3 ml. Indicaties: Behandeling van
volwassenen met type 2 diabetes mellitus om glykemische controle te bereiken in
combinatie met: metformine of een SU-derivaat bij patiënten bij wie onvoldoende
glykemische controle werd bereikt bij maximaal verdraagbare doseringen van
monotherapie met metformine of een SU-derivaat, of in combinatie met: metformine en een SU-derivaat of
metformine en een TZD bij patiënten bij wie onvoldoende glykemische controle werd bereikt bij een duale
behandeling. Dosering: Ter verbetering van de gastro-intestinale verdraagbaarheid is de startdosering 0,6 mg
liraglutide per dag. Na ten minste één week dient de dosering te worden verhoogd naar 1,2 mg. Enkele patiënten
hebben naar verwachting baat bij een verhoging van de dosering van 1,2 mg naar 1,8 mg en op basis van klinische
respons, kan de dosering na ten minste één week worden verhoogd naar 1,8 mg om de glykemische controle
verder te verbeteren. Doseringen hoger dan 1,8 mg per dag worden niet aanbevolen. Contra-indicaties:
Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de hulpstoffen. Werking: Liraglutide is een
GLP-1-analoog met 97% sequentiehomologie met humaan GLP-1 dat zich bindt aan de GLP-1-receptor en deze
activeert. De werking van liraglutide wordt mogelijk gemaakt via een specifieke interactie met GLP-1-receptoren,
hetgeen leidt tot een verhoging van cyclisch adenosinemonofosfaat (cAMP). Liraglutide stimuleert de
insulinesecretie op een glucoseafhankelijke manier. Tegelijkertijd verlaagt liraglutide een ongewenst hoge
glucagonsecretie, eveneens op een glucoseafhankelijke manier. Bij hoge bloedglucoseconcentraties wordt zo de
insulinesecretie gestimuleerd en de glucagonsecretie geremd. Omgekeerd vermindert liraglutide tijdens
hypoglykemie de insulinesecretie terwijl de glucagonsecretie niet wordt belemmerd. Het mechanisme voor het
verlagen van de bloedglucoseconcentratie zorgt ook voor een lichte vertraging van de maaglediging. Liraglutide
vermindert het lichaamsgewicht en de lichaamsvetmassa via mechanismen die betrekking hebben op een
verminderd hongergevoel en een verlaagde energie-inname. Bijwerkingen: De meest frequent gerapporteerde
bijwerkingen tijdens klinisch onderzoek waren aandoeningen van het gastro-intestinale systeem: misselijkheid en
diarree kwamen zeer vaak voor, terwijl braken, obstipatie, abdominale pijn en dyspepsie vaak voorkwamen. Bij het
begin van de behandeling met Victoza® kunnen deze gastro-intestinale bijwerkingen frequenter voorkomen. Bij
voortzetting van de behandeling nemen deze bijwerkingen gewoonlijk binnen enkele dagen of weken af.
Hoofdpijn en rhinofaryngitis kwamen ook vaak voor. Daarnaast kwam hypoglykemie vaak voor, en zeer vaak als
Victoza® wordt gebruikt in combinatie met een SU-derivaat. Ernstige hypoglykemie is voornamelijk waargenomen
bij de combinatie met een SU-derivaat. Zeer vaak (≥1/10): (liraglutide met metformine) Hoofdpijn, misselijkheid,
diarree. (liraglutide met metformine en glimepiride) Hypoglykemie, misselijkheid, diarree. (liraglutide met
metformine en rosiglitazon) Misselijkheid, diarree, braken. Vaak (≥1/100 tot <1/10): (liraglutide met metformine)
Anorexia, verminderde eetlust, duizeligheid, braken, dyspepsie, verminderde eetlust. (liraglutide met glimepiride)
Rhinofaryngitis, hypoglykemie, anorexia, misselijkheid, diarree, braken, dyspepsie, obstipatie, abdominale
klachten. (liraglutide met metformine en glimepiride) Bronchitis, anorexia, hoofdpijn, braken, dyspepsie, buikpijn,
obstipatie, kiespijn. (liraglutide met metformine en rosiglitazon) Rhinofaryngitis, hypoglykemie, anorexia,
verminderde eetlust, hoofdpijn, dyspepsie, obstipatie, winderigheid, abdominale distensie, gastro-oesophagale
refluxziekte, virale gastro-enteritis, vermoeidheid, pyrexie. Belangrijkste waarschuwingen: Victoza® mag niet
worden gebruikt bij patiënten met type 1 diabetes mellitus of voor de behandeling van diabetische ketoacidose. Er
is beperkte ervaring met patiënten met congestief hartfalen NYHA-klasse I-II (New York Heart Association). Er is
geen ervaring bij patiënten met congestief hartfalen NYHA-klasse III-IV. Er is beperkte ervaring bij patiënten met
IBD (Inflammatory Bowel Disease) en diabetische gastroparese en Victoza® wordt daarom niet aanbevolen voor
deze patiënten. Gebruik van GLP-1-analogen werd geassocieerd met het risico op pancreatitis. Er zijn enkele
gevallen van acute pancreatitis gerapporteerd. Schildklierbijwerkingen, met inbegrip van een verhoogde
calcitoninespiegel, krop en schildkliertumor werden gerapporteerd in klinische studies, in het bijzonder bij
patiënten met een voorgeschiedenis van schildklieraandoeningen. Patiënten die Victoza® krijgen in combinatie
met een SU-derivaat hebben mogelijk een verhoogd risico op hypoglykemie. Klachten en verschijnselen van
dehydratatie, inclusief een gewijzigde nierfunctie, werden gemeld bij patiënten die behandeld worden met
Victoza®. Patiënten die behandeld worden met Victoza® dienen geïnformeerd te worden over het potentiële risico
op dehydratatie met betrekking tot gastro-intestinale bijwerkingen en dienen voorzorgsmaatregelen te nemen om
een vochttekort te voorkomen. Bewaren: Bewaren in de koelkast (2°C - 8°C). Niet in de vriezer bewaren. Niet in
de buurt van het vriesvak bewaren. Na ingebruikneming: 1 maand houdbaar. Bewaren beneden 30°C of bewaren
in de koelkast (2°C - 8°C). Niet in de vriezer bewaren. Laat de dop op de pen ter bescherming tegen licht.
Farmacotherapeutische groep: overige bloedglucoseverlagende geneesmiddelen, met uitzondering van
insulines. ATC-code: A10BX07 Afl everstatus: U.R. Datum: december 2010.
Referentie: 1. SmPC Victoza®, december 2010.
* Klinische studies met Victoza® gebaseerd op metingen zoals de beoordeling met het homeostasemodel van de bètacelfunctie (HOMA-B) en de pro-insuline/insulineratio duiden op een verbeterde bètacelfunctie. Een verbeterde eersteen tweedefase-insulinesecretie na 52 weken behandeling met Victoza® werd aangetoond in een subgroep van patiënten met type 2 diabetes (N=29).1

Novo Nordisk B.V.
Postbus 443
2400 AK Alphen aan den Rijn
T +31 (0)172 44 96 00
informatie@novonordisk.com
www.novonordisk.nl
www.diabetesbehandelaar.nl

Postbus 241 • 6800 LZ Arnhem

Exf 133 SmPC 90x132.indd 1

07-01-2011
12:04
Geijteman et al. Shortness
of breath
induced by prednisone.
m ay 2 0 11, v o l . 6 9 , n o 5

239

