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ABPAn määritelmä

• Keuhkojen toiminnan häiriö, jonka aiheuttaa 
herkistyminen Aspergillus fumigatus sienelle

• yleensä potilaalla on astma tai kystinen
fibroosi perussairautena

• Ilmenee huonona astman hoitotasapainona, 
uusiutuvina keuhkoinfiltraatteina ja etenevinä 
bronkiektasioina



ABPAn epidemiologiaa

• Arviot prevalenssista vaihtelevat
• Astma aineistoissa 1-3.5% (Agarwal et al. 2013)

• Erikoisklinikoiden aineistoissa 12.9.% (95% CI 7.9-18.9) 
(Agarwal et al. 2009) 

• CF aineistoissa 9% (Maturu et al. 2015)

• Bronkiektasia aineistoissa (v. 2000-2015)
4-8% potilaista etiologiana ABPA (Suarez-Cuartin 2016)

• Väestötutkimus USA:sta Aspergillus herkistyminen (IgE
taso) 6.4% (Gergen et al. 2009)

• 4.8 milj. (range 1.4-6.8) ABPA potilasta maailman 
laajuisesti ???



ABPA patofysiologia. (Katsauksesta Moss RB. Eur Respir J 2014;43:1487-1500)



(Agarwal et al. 2013)



Kliiniset löydökset

• Huono astman/CF:n hoitotasapaino

– Hengityksen vinkuna

– Veriyskä

– Yskä ja runsaat tummat (ruskehtavat) yskökset

– Yleisoireet

• Lievä lämpöily

• Laihtuminen

• Sairauden tunne

• Voimattomuus (fatigue)



Diagnostiset testit- Lab
• Prick testi A. fumigatus

– Se 90%

• S-IgE tot
– Normaalilöydös poissulkee ABPAN
– Normaalin viitearvorajasta ABPAssa ei konsensusta
– Eri raja-arvo AB/CF?
– Varhainen IgE arvo tärkeä

• Seerumin spesifinen IgG Asp.f
– Ei ole ABPA spesifinen

• Veren eosinofilia
– Keuhkokudoksen eos> veren eos; 

• Ysköksen Asp. f.
– Tukee diagnoosia, ei ole yksin diagnostinen
– Sienilääkeresistenssin arviointi?

• Keuhkofunktiot
– Ei spesifejä altistuskokeita
– ABPAssa keuhkofunktio voi olla normaali
– Hyötyä astman tasapainon arvioinnissa



Diagnostiset testit - HRTT
• Bronkiektasiat (sentraaliset, 

myös perifeeriset tavallisia)
• Liman tulppaantuminen
• Mosaiikkikuvioitus
• Sentrilobulaariset nodulukset
• Tree-in-bud muutokset
• Pleuropulmonaalinen fibroosi

(krooninen keuhkoaspergilloosi)



Diagnostiset kriteerit (ehdotus)
(Agarwal et al. 2016)

• Altistava perussairaus
– Astma, kystinen fibroosi, (COPD, TBC:n jälkitila)

• Pääkriteerit (2/2)
– Aspergillus fumigatus IgE >0.35kUA/L (tai Tyyppi I 

Aspergillus PRICK positiivisuus)

– Korkea kokonais-IgE taso (>1000 IU/mL)*

• Sivukriteerit (2/3)
– S-IgG vasta-aineet A. fumigatukselle >27mgA/L
– ABPAn sopivat radiologiset löydökset
– Verieosinofilia (>500/mikroL) steroidilla 

hoitamattomalla potilaalla (voi olla aiemmin, ennen 
hoitoa todettu)

* Jos muut kriteerit toteutuvat, kokonais-IgE voi olla 
< 1000 IU/mL





Hoito

• Tavoitteet

– Astman hyvä hoitotasapaino

– ABPAn pahenemisvaiheiden estäminen

– ABPAn pahenemisvaiheiden tunnistaminen ja 
tehokashoito

– Bronkiektasioiden syntymisen ja niiden 
etenemisen estäminen



ABPAn pahenemisvaihe
• kliininen tai radiologinen huononeminen

• kokonais IgE tason nousu >50% perustasosta, joka on 
määritetty hyvän hoitovasteen/remission aikana

Agarwal et al. 2015

(n=81)



Suun kautta otettavat kortikosteroidit

• 0.5 mg/kg/vrk

– 2 viikkoa, sitten j.t.p 8 vkoa.

– Annoksen lasku 5 mg/viikko 2 vkon välein ja lopetus.

– Seuranta tiiviisti

• High dose protocol

• 0.75 mg/kg/vrk 6 viikkoa

– Sitten 0.5 mg/kg/vrk 6 vkoa

– Annoksen lasku 5 mg joka 6s. vko, kokonaiskesto ainakin 6-12 kk



n=92, aiemmin hoitamattomia potilaita





Suun kautta otettavat sienilääkkeet

• Tavoite: Sieni vähenee eli antigeenistimulus vähenee
• Systemaattinen review Moreira et al. 2014
• 38 tutkimusta: 4 RCT, 34 havainnoivaa tutk.
• Havaittiin

– Oireiden paranemista
– Pahenemisvaiheiden vähenemistä
– Korjaantumista keuhko funktiossa ja radiologisissa löydöksissä, 

IgE laskua
– Haittavaikutukset yleisiä

• Näytön laatu matala, suosituksen aste heikko
• Käyttö tapauskohtaisesti harkiten ja potilasta tarkasti 

monitoroiden



Suun kautta otettavat sienilääkkeet

• Itrakonatsoli 200 mg 2x/vrk (tai vorikonatsoli 300-
600 mg/vrk) ainakin 16 viikkoa

• Turvakokeet Alat, Afos, Bil

• Yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa 
huomioitava
– Erityisesti steroidit budesonidi, flutikasoni, 

metyyliprednisoloni po ja iv

– Inhaloitu beklometasoni tai siklesonidi, ja po
prednisolon turvallisempia

• Resistenssin kehittymisen riski?



Inhaloitavat sienilääkkeet

• amfoterisiini B (Agarwal et al 2016)

– tutkimusnäyttö hyödystä heikko

– rooli remission ylläpidossa?

– lisää tutkimuksia tarvitaan



Milloin sienilääke?

• Toistuvat pahenemisvaiheet

• Steroidiriippuvainen ABPA

– Tavoitteena steroidiannoksen vähentäminen

• Muista yhteisvaikutukset!

– tavallisia muistettavia omepratsoli, ibuprofeiini, 
bentsodiatsepiinit, Ca-salpaajat, statiinit, varfariini



Omalitsumabi

• Jat JR et al. 2013. Cochrane review

– ei vielä ollut näyttöä käytöstä ABPAssa

• Kontrolloimattomissa tutkimuksissa steroidi 
annoksen laskua ja pahenemisvaiheiden 
vähenemistä



Omalitsumabi

• Voskamp et al. 2015
• RCT, crossover; hoito ja lume 4 kk, wash-out seuranta 3 

kk
• Astma ja ABPA
• Inkluusio kriteerit:

– S-IgE_tot >400 IU/mL, Asp. fum. prick +
– n=13
– ikä 59 (26-69)
– Total IgE tutkimuksen alussa oli 2314 (346-7860) IU/mL
– 375 mg (tai annostaulukon mukaan) tai placebo (NaCl

0.9%) 2 vkon välein s.c.



Pahenemisvaiheet vähenivät
FeNO laski hoidon aikana
Basofiilien Asp. F. herkkyys ja surface bound IgE vähenivät
> omalitsumabi näyttäisi oikeasti toimivan

B=Kokoveri
C=PBMC



Hengitettävät kortisonit

• Jättiannoksista ei hyötyä

• Itrakonatsolin kanssa beklometasoni ja 
siklesonidi turvallisimmat



Agarwal et al. 2013



Muut hoidot
• Influenssa ja pneumokokki rokotteet
• Vaikeissa pahenemisvaiheissa metyyliprednisoloni pulssihoidot?

– 15 mg/kg/päivä 3 vrk (max annos 1 g/ vrk)
– Käytetty lapsilla kokonaisannoksen kurissa pitämiseksi
– Toistuvissa pahenemisvaiheissa, jos pitkäaik. po-hoito aih. resistenssiä
– Ei tutkimuksia, tapausselostuksia CF potilailla ( n= 1-25) (Singh Sehgal et al. 2014)

• Hypertonisen (6%, 4-5 ml) suolan inhalaatio
– Ysköksen viskositeetti vähenee

• Bronkoskopia
– Jos atelektaasi ei lääkehoidon tehostamisella ja tyhjennyshoidoilla korjaannu
– Erotusdiagnostiikka

• Ympäristön kontrollointi
– Sienialtistuksen välttäminen?

• Ravitsemustilasta huolehtiminen
– D-vitamiinitaso?

• Uudet astmalääkkeet
– IL-5 vasta-aineet mepolitsumabi, relizumabi
– IL-5R benralitsumabi



Seuranta

• Keuhkokuva

• Kokonais-IgE

• Elämänlaatukyselyn hyödyntäminen?

• IgE lasku >25% kuvastaa hyvää hoitovastetta, jos 
radiologinen ja kliininen vaste ovat saman suuntaiset

• ESH 3-6 kk remission 1. vuosi ja sitten 1x/v

• Hoitojen haittavaikutusten ennakointi
– Sienilääke -> maksatoksisuus, lääkeyhteisvaikutukset

– Sokeriaineenvaihdunta, luuston terveys, painon hallinta, 
fyysinen aktiivisuus



Yhteenveto

• Muista epäillä ABPAa, kun astman (tai CF:n) 
tasapaino on toistuvasti huono

• S-IgE, B-eos,keuhkokuva, HRTT

• Tavoitteena pahenemisvaiheiden estäminen

• Astman hyvä hoito, jonka lisäksi kortikosteroidi
suun kautta ja pahenemisvaiheiden toistuessa 
lisäksi itrakonatsoli

• Liman tyhjennys liikunnan, puhalluspullon tms. ja 
tarv. hypertonisen suolan inhalaation avulla


