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Sidonnaisuuteni kaupalliseen 
yritykseen viimeisten 2 v aikana

Sidonnaisuuden laatu
Saanut ky:lta apurahan ei

Omistan ky:n osakkeita ei

Saanut ky:lta palkkaa/palkkion ei

Suunnitellut koulutustilaisuuden ja saanut ky:lta palkkion ei

Osallistunut kongressiin ky:n osittain tai kokonaan maksamana Orion, Philips, Leiras

Osallistunut ky:n hallintoelinten toimintaan ei

Olen työsuhteessa ky:een ei

Vastaanottanut muuta tukea ky:lta ei



MDR / XDR ?

• MDR multidrug resistant –
monilääkeresistentti
• tb-kanta, joka on resistentti ainakin 

isoniatsidille ja rifampisiinille

• XDR extensively drug resistant –
• tb-kanta, joka on resistentti 

isoniatsidin ja rifampisiinin lisäksi 
ainakin fluorokinoloneille ja ainakin 
yhdelle toisen asteen injisoitavista
lääkkeistä (kanamysiini, 
kapreomysiini tai amikasiini)



MDR- ja XDR- tuberkuloosi

• maailmanlaajuisesti valtava terveysongelma

• MDR- ja XDR- tuberkuloosin odotetaan lisääntyvän Suomessa 
maahanmuuton ja Venäjän ja Viron vaikean monilääkeresistentin 
tuberkuloosiongelman vuoksi

• resistenssien kantojen hoitaminen on haastavaa

• perinteisesti on käytetty toisen linjan lääkkeitä eri kombinaatioissa

• uusia tuberkuloosilääkkeitä ei tullut moneen kymmeneen vuoteen

• nyt kaksi uutta myyntiluvallista valmistetta
• bedakiliini
• delamanidi



Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2013



Horsburgh CR Jr et al. N Engl J Med 
2015;373:2149-2160



Horsburgh CR Jr et al. N Engl J Med 2015;373:2149-2160

Antimykobakteerilääkkeiden vaikutustavat ja -paikat



Pääperiaatteet monilääkeresistenssin 
tuberkuloosin hoidossa 
• Mikä lääkeresistenssi ?  RIF R, INH R, kuinka monen muun lääkkeen 

resistenssi?

• Jos epäily MDR-tuberkuloosista geenimonistustestin perusteella 
(tbnh), hoidon aloitus ainakin viidellä todennäköisesti tehoavalla 
lääkkeellä

• Hoitokombinaatio tarkentuu lääkeherkkyyksien valmistuttua

• Intensiivihoidon kesto ad 8kk

• Kokonaishoidon kesto 20-24kk

• Harkitaan kirurgisen hoidon mahdollisuuksia



Suomen hoitokäytäntö viime vuosina

• hoidon aloitusvaiheessa EMB ja PZA mukana niin kauan, että saadaan varmistus 
herkkyyksistä – jos R, lopetus

+

• amikasiini i.v.

• fluorokinoloni (yleensä moksifloksasiini)

• etionamidi

• sykloseriini

• (PAS)

• linetsolidi

( jos vasta-aiheita yllä mainituille, käytetty myös esim. klofatsimiinia)



2016 WHO –suositukset

• Aiemmin 18-24kk hoito

• ≥ 4 toisen linjan lääkettä

• 50-60% success

• Nyt lyhyempi hoitosuositus:

• Ns. Bangladesh regimen (Van Deun et al 2010 AJRCM, Aung et al. 2014 Int J Tuberc Lung)

• Lyhyempi hoitoaika 9kk (-12kk), jos ei aiemmin hoidettu toisen linjan lääkkeillä ja ei FQ- tai 
injektiolääke -resistenssiä

• 4-6 kk 7 lääkettä: kanamysiini, MFX,  protionamidi, isoannos-INH, klofatsimiini, PZA, EMB

+

• 5 kk MFX-klofatsimiini-PZA-EMB

• 85% success



2016 WHO –suositukset MDR tb:n hoidossa
• Kaikki rifampisiini-resistentit tuberkuloosit syytä hoitaa MDR-

lääkkeillä riippumatta INH-herkkyydestä/resistenssistä

• Uusi jaottelu MDR-lääkkeissä   valitaan aina vähintään 5

Group A
Fluoroquinolones

LFX, MFX

Group B
Second-line injectables

AMI, CAPR, CANA

Group C
Other gore second-line agents

ETO/PROT, CS/terizidone, linezolid, clofazimine

Group D
Add-on agents

D1 PZA, EMB, high dose INH
D2 bedaquiline, delamanid
D3 PAS, imipenem-cilastatin, meropenem, amoxicillin-
clavulanate



Saksan guidelines ( Horsburg C et al NEJM 2015)
≥ 4 aktiivista lääkettä, jos MDR ja ≥ 5, jos XDR

1) jos matalan tason rifampisiini –resistanssi  high dose
rifampisiini/rifabutiini
2) jos matalan tason isoniatsidi-resistenssi  high dose INH
3) jos ei FQ –resistenssiä MFX tai LFX
4) jos FQ-resistenssi  bedakiliini
5) toisen linjan injektiolääke (amikasiini, kapreomysiini), jos ei R
6) etionamidi(protionamidi) / sykloseriini / linetsolidi/PAS  (usein tarvitaan 
kolme näistä)
7) meropeneemi + klavulaanihappo, klofatsimiini, delamanidi…
8) PZA + EBM mukana kombinaatiossa, jos S, mutta näitä ei lasketa 
varsinaiseen lääkeyhdistelmään.



Bedakiliini (Sirturo®) 

• ns. diaryylikinoloni

• vaikuttaa mykobakteerin energiametaboliaan inhiboimalla 
mykobakteerin ATP-syntaasia, joka on m. tuberculosis –bakteerin 
energiatuotannon välttämätön entsyymi

• lisäksi vaikutusmekanismi, joka vähentää riskiä ristiresistenssiin 
muiden tb-lääkkeiden kanssa.

• bakterisidinen myös dormantteja tuberkuloosibasilleja vastaan

• Lääkekehitys on kestänyt kauan, ensimmäinen artikkeli vuodelta 2004



Bedakiliinin käyttöaiheet

• tarkoitettu aikuispotilaiden monilääkeresistentin ( MDR – multidrug-
resistant ja XDR –extensively drug-resistant) tuberkuloosin hoitoon 
osana usean lääkkeen yhdistelmähoitoa

• käytetään, kun muuta riittävän tehokasta hoitoa ei voida 
tuberkuloosikannan lääkeresistenssin tai lääkesiedettävyyyteen
liittyvien tekijöiden vuoksi toteuttaa

• bedakiliinin ohessa käytetään ainakin kolmea muuta sellaista 
lääkevalmistetta, jotka ovat herkkiä tuberkuloosikannan kanssa



• n=160, bedakiliiniryhmän n=79

• bedakiliiniryhmässä nopeampi 
viljelykonversio vrt placebo (83 
vs 124 päivää)

• bedakiliiniryhmässä 24 viikon 
kohdalla enempi 
viljelykonversioita vrt placebo
(79% vs 48% p=0.008) ja 120 
viikon kohdalla 62% vs 44% 
p=0.04)

• 120 viikon kohdalla parantuneita 
bedakiliiniryhmässä 58% 
verrattuna 32% 
placeboryhmässä

Diacon A et al: NEJM Aug 21, 2014



• kuolleisuus suurempaa 
bedakiliiniryhmässä, mutta 
tämä ei ilmeisesti liittynyt 
lääkitykseen.

Diacon A et al: NEJM Aug 21, 2014



• Pym A et al; Eur Respir J 2016

• faasi 2 tutkimus, monikansallinen n = 233
• MDR (63.5%), preXDR (18.9%) ja XDR (16.3%) –potilaita

• 87% oli saanut toisen linjan tb-lääkkeitä ennen tutkimukseen ottoa

• Bedakiliini + muu tehoava lääkeyhdistelmä

• 24 viikkoa bedakiliinia

• Seuranta 120 viikkoa bedakiliinin aloituksesta

• Tutkimuksen päättyessä mukana n= 205, joilla viljelykonversio 72.2% 120 
vkon kohdalla
• 73.1% MDR, pre-XDR 70.5%, 62.2% XDR

• Kuolleita 6.9% ( 16 potilasta) – kuolemien ei katsottu johtuvan bedakiliinista

• 20 potilasta lopetti lääkityksen ennen vkoa 24 (sivuvaikutukset tai 
tuberkuloosista johtuvat syyt)



Pym A et al; Eur Respir J 2016



Bedakiliinin haittavaikutuksia

• GI-sivuvaikutukset: pahoinvointi, oksentelu, vatsakivut, ruokahaluttomuus

• maksa-arvojen nousu / hepatiitti

• QT-ajan pidentyminen (erityisesti riski muiden mahdollisesti QT-aikaa pidentävien lääkkeiden esim. 
klofatsimiinin ja moksifloksasiinin kanssa)

• päänsärky

• rintakipua

• veriyskä

• ihoreaktiot

• nivelkivut

• hyperurikemia

• pankreatiittiriskin kasvu

• huimaus

• Huom. pitkä puoliintumisaika 4-5kk



WHO:n suositus
( WHO: The use of bedaquiline in the treatment of multidrug-resistant

tuberculosis – Interim policy guidelines)

• bedakiliini lisätään lääkitykseen, kun muuta neljän toisen linjan 
lääkkeet yhdistelmää pyratsinamidin lisäksi ei voida käyttää

• tb-kanta on dokumentoidusti resistentti fluorokinoloneille ja 
useammalle muulle lääkkeelle



Bedakiliinin käyttö Suomessa

• Suomessa käytetty muutamalle potilaalle

• aloitus kansallisen moniresistentin tuberkuloosin hoitoryhmän suosituksesta

• hoitoaika 6kk (jatkossa pidempäänkin tarvittaessa?)

• Helsingissä annettu neljälle potilaalle, joista 3 XDR- ja 1 MDR-kanta 

• kahdella potilaalla ohimenevä transaminaasinousu

• muutoin ei vakavia sivuvaikutuksia, EKG:tä, elektrolyyttejä ym lab. seurattu 
tarkkaan

• kolmelle potilaalle hyvä vaste, neljäs muutti kesken hoidon ulkomaille



Kustannukset

• Hoitojakso 24 viikkoa 

• Hinta n 28 000e (13.3.2017)

• Edut
• yskösviljelykonversio nopeammin  lyhentyneet hoitojaksot osastolla

• lisälääkeresistenssin kehittymisen riski pienenee



Pidennetty bedakiliinin käyttö?

• kokemusta mm. Virosta, Saksasta

• Guglielmetti ym. Eur Respir J 2017

• n=45

• mediaanihoitoaika 361 vrk / 73% potilaista sai bedakiliinia > 190 vrk 

• 80% parani ( 5 potilasta katosi, 3 kuoli ja yhden hoito epäonnistui BDQ-
resistenssin vuoksi)

• Tavallisimmat haittavaikutukset: gi-sivuvaikutukset, kuulon heikentyminen, 
perifeerinen neuropaita, QT-ajan piteneminen  (ei arytmioita tai 
sydänoireita) 

• Sivuvaikutuksissa ei eroa standardipituista ja pidennettyä BDQ-saavien 
välillä



Delamanidi / Deltyba ®

• Imidatso-oksatsolijohdos
• sukua metronidatsolille, tarkka vaikutustapa ei tiedossa

• estää bakteerien jakautumista estämällä tuberkuloosibakteerin soluseinän olennaisten 
metoksimykoli- ja ketomykolihappojen tuotannon

• Gler ym. NEJM 2012
• phase IIB

• MDR-potilaita (n=481) 

• peruslääkitys + placebo (n=160)/delamanidi (loput)

• 2x100mg (n=161) / 2x200mg (n=160)

• 8 viikkoa



• Delamanidi -ryhmässä 2 kk 
kohdalla joka toisen yskösviljely 
puhdas, lumeryhmässä vain joka 
kolmannella

NEJM 2012;366:2151-60



Delamanidi - sivuvaikutukset

• QT-ajan piteneminen ( erityisesti riski hypoalbuminemisilla potilailla)

• ahdistuneisuus

• parestesia

• vapina

• anemia

• pahoinvointi, mahakivut

• Huom. Sekä bedakiliini että delamanidi saattavat pidentää QT-aikaa, 
joten yhteiskäyttöä ei suositella ainakaan toistaiseksi



Uusia MDR-lääkkeitä

• pretonamidi
• samankaltainen vaikutusmekanismi kuin delamanidilla
• Faasi III trialit meneillään – lyhyempiä hoitoaikoja tavoitellaan
• Maksatoksisia reaktiota kuvattu, mikä hidastanut tutkimuksia

• sutetsolidi (PNU-100480)
• sukua linetsolidille
• inhiboi mikrobiaalista proteiinisynteesiä
• hyvä steriloiva vaikutusta
• vielä epäselvää, onko vähemmän hematologista ja neurologista toksisiteettia kuin linetsolidilla
• patenttiongelmat hidastaneet tutkimuksia

• BTZ 043

• Q204

• …



Vanhojen lääkkeiden uudet käyttökohteet

• meropeneemi + klavulaanihappo

• klofatsimiini

• Tioridatsiini

• …



Tutkimuksia tuberkuloosin hoidosta

• Menossa

• Stream study: BDQ korvaamaan i.v. lääkettä MDR-hoitoyhdistelmässä

• NixTb: BDQ, line + Pa824 (delamanidin tapainen valmiste) MDR/XDR-
hoidossa

• BDQ-DEL –kombinaatiohoito?

• Early phase

• P.o. Beetalaktaamit

• Uudet oxazolinidonit?

• Ei kehitetä yksittäisiä lääkkeitä vaan hoitoyhdistelmiä !



Eristystarve MDR/XDR –tb:ssä

• Lääkeresistenssin ei ole osoitettu lisäävän tartuttavuutta

• Mutta tartunta ja mahdollinen sairastuminen seuraamuksiltaan 
vakavampia kuin lääkeherkän tb:n

• Lääkeresistentin tb:n leviämisen pysäyttäminen ensiarvoisen tärkeää

• Lääkeresistentistä kannasta informoitava kontakteja hoitavia tahoja, 
jotta tartunnan saaneiden LTBI:tä ei hoidettaisi tehottomilla lääkkeillä



Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2013



MDR/XDR–tuberkuloosin hoidon erityispiirteitä

• Pitkät hoitojaksot sairaalassa  - kuukausia
• pitkä eristystarve – viljelyidenkin muututtava negatiivisiksi 
• sopivien lääkeyhdistelmien löytäminen

• sivuvaikutukset ja niiden hallinta
• lopullisten herkkyyksien odottaminen
• laskimoportin asettaminen
• kotisairaalakontaktin järjestäminen

• Kommunikaatio-ongelmat

• Psyykkinen jaksaminen

• Muiden sairauksien hoito, muilla erikoisaloilla ”pelätään” 
tuberkuloosipotilaita



Lääkkeiden haittavaikutukset

• Haittavaikutuksia tulee kaikille
• Pieniä haittoja joudutaan sietämään
• Vakavat johtavat lääkityksen lopettamiseen / lääkekombinaation muuttamiseen

• Tavallisimmat haitat:
• maksatoksisuus
• munuaistoksisuus
• verenkuvamuutokset
• kuulovaurio
• näköhäiriö
• kilpirauhasen vajaatoiminta
• psyykkiset haittavaikutukset
• neurotoksisuus
• sydämen rytmihäiriöt, QT-ajan pidentyminen
• ihottumat





Lääkäreille + hoitajille: TB-lääkeapuri - http://tuberkuloosi.fi/tb-apuri/#/

Potilaille ja omaisille http://tuberkuloosi.fi/

Kiitos mielenkiinnosta!

http://tuberkuloosi.fi/tb-apuri/#/

