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Jo muinaiset roomalaiset …

►"Ceterum censeo Carthaginem esse
delendam.”
§ Marcus Porcius Cato vanhempi



Vaikea astma
►Astmadiagnoosi on luotettava
►Nykyiset oireet johtuvat varmasti astmasta
► Perushoito on kunnossa ja tavalliset pahentavat

tekijät on hoidettu
§ Potilas tarvitsee suuriannoksista ICS-hoitoa ja

vähintään yhtä lisälääkettä (GINA step 4), jotta astma
ei menisi huonoon hallintaan, tai astma on näistä
toimista huolimatta huonossa hallinnassa

►Vaikean astman hoitoon perehtyneen
erikoislääkärin hoidoilla ei seurannassakaan
tilannetta saada tyydyttäväksi

ERS/ATS Guidelines - Eur Respir J 2014; 43: 343-373.



Astmapotilas
asianmukaisesta lääkehoidosta

huolimatta
- Huono hoitotasapaino

- ≥ 2 pahenemisvaihetta / vuosi

Vaikeahoitoinen astma

Sitoutuminen
- Lääkeostot ja käyttö
- Inhalaatiotekniikka
- Omahoidon osaaminen
- Elämänhallinta

Ulkoiset tekijät
- Työ ja koti
- Allergeenit
- Sisäilma
- Lääkkeet

Liitännäissairaudet ja fenotyypitys
- Nenä ja sivuontelot
- Laryngeaaliset ongelmat
- Keuhkoparenkyymi ja ilmatiet
- Refluksitauti
- Eos, ASA-intoleranssi, home-IgE

Astmadiagnoosin varmistaminen
Astma + muu sairaus

ABPA
Churg-Strauss

ILO / LD
Syd. vajaatoiminta

CVI

Vaikea astma

Early-onset, severe
SAD

Exacerbation-prone
Samter’s triad - AERD

SAFS
SMM-paucigranul.

Steroidiresistenssi
Β2-herkkyys

Vaikea allergia
Krooninen obstruktio

Astma

Muu sairaus



Wenzel SE. Nature Medicine 2012



Brusselle GG et al. Nature Med 2013



Anti-IgE

►Omalitsumabi
§ Xolair®

§ Myyntilupa 2005
§ Humanisoitu

monoklonaalinen IgG1
vasta-aine

§ <5% molekyylistä on
peräisin hiirestä

§ Estää IgE:tä
sitoutumasta mast-
soluihin, basofiileihin ja
muihin soluihin



Omalitsumabi
► Vaikea allerginen astma, jossa
§ IgE-välitteinen herkistyminen ympärivuotiselle allergeenille
§ tavanomaisella lääkityksellä toistuvia oireita ja

pahenemisvaiheita
§ yli 12-vuotiailla lisäksi FEV1 < 80 %

► Omalitsumabi-hoitoja astmaindikaatiolla Suomessa n.
100 potilasta
§ Krooninen urtikaria kasvava käyttöaihe

► Siedätyshoito oireita aiheuttavalle allergeenille
mahdollista toteuttaa hoidon aikana



Omalitsumabi

► Teho ja tutkimusnäyttö
§ vähentää pahenemisvaiheita

►38 % väheneminen vaikka ICS annos pieneni
§ yli 50 % annoslasku ICS-hoidossa

►omalitsumabi 70-79 % vs plasebo 50 – 55 %
§ parantaa keuhkofunktiota, elämänlaatua ja

oiretilannetta

► Real world data tukee kontrolloituja tutkimuksia

► Ei juuri haittoja
§ anafylaksia omalitsumabi 0,14 % vs plasebo 0,07 %

McCraken JL et al. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2016



Omalitsumabi

►s.c. 2-4 vk välein, annos ja taajuus
riippuvat painosta ja kokonais-IgE-
pitoisuudesta



Omalitsumabi allergisessa astmassa

Hanania NA et al. AJRCCM 2013
Suurin hyöty potilailla, joilla on

eosinofiiliseen tulehdukseen sopiva löydös



Aikuisten eosinofiilinen astma

► Potilaat sekä atooppisia että ei-atooppisia
§ Usein krooninen sinuiitti ± polyyppitautia
§ Verieosinofilia voimakkaasti yhteydessä

ylähengitystieoireisiin

► Inhalaatiolääkkeet ja ylähengitysteiden lääkehoito
+ kirurgia
§ Jos ei riitä >> P.os. kortisoni

► Lääkehoidon aikana eosinofilian kriteerinä:
§ B-Eos > 0,30



Anti-IL-5
► Mepolitsumabi

§ Nucala®

§ Myyntilupa 2015
§ Lisähoitona vaikean hoitoresistentin eosinofiilisen astman hoitoon

aikuispotilaille
§ 100 mg s.c. 4 vk välein
§ Suomessa n. 40 potilasta / Tays 6 potilasta

► Reslitsumabi
§ Cinqaero®

§ Myyntilupa 2016
§ Lisälääkkeeksi vaikean eosinofiilisen astman hoitoon aikuispotilaille,

joiden astmaa ei saada riittävästi hallintaan suuriannoksisten
inhaloitavien kortikosteroidien ja toisen ylläpitohoitoon tarkoitetun
lääkevalmisteen antamisesta huolimatta

§ 3 mg/kg i.v. 4 vk välein
§ Tutkimkset s.c. annostelusta käynnissä



Mepolitsumabi

Ortega HG et al. NEJM 2014



Reslitsumabi

Castro M et al.
Lancet Respir Med
2015



Anti-IL-5

► Benralitsumabi
► Faasi III-tutkimukset

julkaistu 2016
► IL-5 α-reseptorin vasta-aine
► Aikaansaa nopean ja lähes

täydellisen eosinofiilien
häviämisen verestä,
luuytimestä ja kudoksista

► Annostelu mahdollisesti 8
viikon välein

Bleecker ER et al. Lancet Respir Med 2016



Anti-IL-5 tutkimusnäyttö

►

Castro M rt al. Lancet Respir Med 2015,
Corren J et al. Chest 2016, Ortega HG et al. N Engl J Med 2014,

Bel EH et al. N Engl J Med 2014, Castro M et al. Lancet Respir Med 2014.

Pahenemis-
vaiheiden

väheneminen

Parantunut
keuhkojen

toimintakyky

Parempi
elämänlaatu

Parempi
astman hallinta

Eosinofilian
lievittyminen

Ei tiedossa
merkittäviä

haittoja

Tablettikortisonin
tarpeen

väheneminen

Anti-IL-5-hoito vaikuttaa
suotuisasti moniin astman

osatekijöihin vaikeaa
eosinofiilista astmaa
sairastavilla potilailla



Nenäpolypoosi ja CRS

Karjalainen J et al. Allergy 2003





CRSwNP + astma (SE-IgE?)

Bachert C & Zhang N. J Int Med 2012



CRSwNP, lähtötilanne 3 kk omalitsumabihoidon jälkeen

Bachert C et al. JACI 2015



Enhancement of
airway smooth

muscle contractility

B cell

Fibroblast

Switching from IgM antibodies to lgE

Airway remodelling

Mast cell

ILC2 cell

lgE

CD4+ TH2 cell

Airway recruitment
of eosinophils

iNOS
mucus production

Goblet cell
hyperplasia Myofibroblast

Airway smooth
muscle proliferation

Collagen
deposition Epithelial cells

Histamine
Leukotrienes
Prostaglandins
Cytokines

Vatrella A et al. J Asthma Allergy 2014

IL-4
IL-13



Dupilumabi
► IL-4 reseptori α:n vasta-aine
§ Estää IL-4 ja IL-13 vaikutuksia
§ Teho ei ole eosinofiilien

määrästä riippuvainen
§ Tehoaa atooppiseen

ekseemaan

Wenzel S et al. Lancet 2016



Wenzel SE. Nature Medicine 2012

Ei-tulehduksellinen
sileän lihaksen astma



Pauci-granulosyyttinen astma
► Diagnoosi (ei yleisesti hyväksyttyjä kriteereitä)

§ merkittävä IgE-välitteinen allergia poissuljettu
§ eosinofiliakokeet normaalit (ks yllä)
§ biopsiassa ei poikkeavasti granulosyyttejä limakalvolla

► Erikoishoitoja ei ole tutkittu spesifisti tässä fenotyypissä

► Toistaiseksi lääkehoidossa oltava kuitenkin aina anti-
inflamatorinen valmiste
§ Tulevaisuudessa bronkiaalinen termoplastia (?)

► Huomioitavaa
§ Koska ei ole selvää eosinofiilista inflammaatiota, niin yleensä

vaste glukokortikoideille on heikko. Haittojen vuoksi kannattaa
välttää suuria annoksia (ja ylipitkiä tablettikuureja
pahenemisvaiheissa) ellei niistä ole selvää hyötyä juuri kyseisellä
potilaalla.



Bronkiaalinen termoplastia
►Hoidon oikea kohdentaminen epävarmaa
§ Toistaiseksi tutkittu runsaasta lääkityksestä

huolimatta oireilevia potilaita
§ Tarkempaa fenotyypitystä ei ole tehty

►Tulehduksellinen alatyyppi
►Hyperreaktiviteetti, krooninen obstruktio



Vaikea astma Suomessa

►Väkiluku 5 400 000
►Astma, 9 % 500 000
►Vaikea astma, 5 – 10 % 25 000 – 50 000

► Vaikea allerg. astma, 10 % 2 500 – 5 000
► Vaikea eos. astma, 30 % 7 500 – 15 000
►Yhteensä 10 000 – 20 000

►á 15 000 €/v 150 – 300 milj € / v

Prof. Lauri Lehtimäki. Keuhkofoorumi 2016



Yhteenveto

►Vaikean astman totaminen
§ Vaikeahoitoinen vai vaikea astma?
§ Tulehduksellinen fenotyyppi

►Vaikean astman erikoishoidot riippuvat aina
fenotyypistä

►Biologiset (ja muut erikoishoidot) ovat oikein
kohdennettuna tehokkaita ja turvallisia
§ Muista lopettaa toimimattomat hoidot



Abhaya T et al. Lancet Respir Med 2016


