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Astma
• Astma er av de vanligste kroniske sykdommer, >300 mill på verdensbasis (30 mill i 

Vest Europa), Økende prevalens 

• 8- 10% av voksne har astma  3-10 % alvorlig astma

• Det å ha astma innebærer  samfunnskostnader i form av fravær fra skole/jobb, 
daglige medisiner, eksaserbasjoner, hyppige legebesøk samt innleggelser

• Alvorlig astma står for det meste av morbiditet og mortalitet (80% av astmarelatert dødsfall, pas 

med alvorlig ukontrollert astma) på grunn av astma og  50% av totale helsekostnader knyttet til 
astma Bramann SS 2006



Biologiske 

midler



Definisjon av astma GINA*

Astma bronkiale er en heterogen sykdom, vanligvis 
kjennetegnet ved en kronisk luftveisinflammasjon. 

Kliniske karakteristika er piping/hvesing, tetthet i 
brystet samt tungpust og hoste, som varierer i 
intensitet over tid, sammen med påvisning av en 
variabel ekspiratorisk luftstrøms-begrensning. 

GINA Global Initiative for Asthma 2020



Astma diagnose: Sykehistorie, Klinisk Undersøkelse, Supplerende undersøkelser

• Bekrefte ekspiratorisk luftstrøms-

begrensning (redusert FEV1/FVC)

• -FEV1/ FVC ratio is normally >0.75 – 0.80 in healthy 

adults, and >0.90 in children 

• Bekrefte variabel luftveisobstruksjon

-Spirometri med reversibilitet

Variabel over tid

-Eller PEF-variasjon 

Bronkial hypereaktivitet: metacholin, mannitol, histamin 

• Løpetest

• FENO (fraksjonert ekshalert Nitrogenoksid)

• Blodprøver

• Allergitesting

• RTG thorax/HRCT



Alvorlig astma

«Astma der høydose inhalerte kortikosteroider med 
tillegg av et ekstra kontroller-medikament, eller 
systemiske kortikosteroider ≥ 50 % av tiden, i løpet 
av det siste året er nødvendig for å opprettholde 
astmakontroll, eller der astmakontroll ikke oppnås 
på tross av slik behandling». 

Følgende medikamenter regnes som ekstra kontroller: Langtidsvirkende beta-2 agonist (LABA), leukotrien reseptor 
antagonist (LTRA), langtidsvirkende muskarin reseptor antagonist (LAMA) eller methylxantiner (teofyllin).



© Global Initiative for Asthma

How common is severe asthma?

Hekking et al, JACI 2015



Manglende etterlevelse

50-75% 

Feil hos opptil 

80%







Molekylær fenotype

• T2-høy

– Ved T2-høy astma finner man 
holdepunkter for T2-drevet 
inflammatorisk prosess i 
luftveiene.

– Ved T2-høy  fenotype ses hos 
mer enn halvparten av 
pasientene med alvorlig astma.

– Disse pasientene har høyere grad 
av bronkial hyperreaktivitet, 
høyere s-total IgE, B-eosinofile og 
sputum eosinofile, og 
responderer ofte på IKS.

• T2-lav

– Den underliggende 
biologien og viktige drivere 
for den patologiske 
prosessen er omdiskutert, i 
mindre grad forstått, og 
behandlingsalternativene 
per i dag er få.

– Pasienter med T2-lav 
signatur responderer 
mindre/lite på IKS. Feks 
astma ved adipositas og 
hos røykere.



Astma patogenese

IL-13

IL-5

TSLP, IL-33

Remodellering

Glatt muskulatur 

Angiogenese

Fortykket basal mebran

Mucus produksjon





Biologisk behandling for alvorlig T2-høy astma



Biologiske midler:

Omaluzimab -Anti-IgE monoklonalt antistoff
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The allergic cascade is stopped by Xolair



HVEM KAN FÅ Omaluzimab?

Indikasjon:

•Voksne, ungdom og barn (6) som tilleggsbehandling ved alvorlig vedvarende 

allergisk astma som fremdeles har symptomer tross behandling med  høydose ICS 

og LABA

•IgE- mediert astma -Påvist helårs luftbåren allergi

•Redusert lungefunksjon (FEV1 <80%,  12 år)

•Hyppige symptomer på dag- eller nattestid

•Alvorlige eksaserbasjoner

•Dosering: Nivå av IgE (IE/ml) og kroppsvekt:

Sc injeksjoner hver 2. ellr 4 uke. 

Evaluering etter 16 uker 

•Bivirkninger: Hodepine, lokal irritasjon 

Barn: Abdominale smerter, feber

•Anafylaksi: Prevalens ≥ 1/10 000 - < 1/1000 (Sjelden bivirkning, > 2 timer etter administrering





Anti-IL5:Tilleggsbehandling for alvorlig eosinofil astma
Prioriteringsliste, hvilket medikament som til enhver tid skal velges som førstevalg avgjøres av Beslutningsforum for Nye 
metoder

Vurderes forutsatt følgende kriterier:

1. Astmabehandling høydose inhalerte kortikosteroider med tillegg av et ekstra 
kontroller-medikament (ALLE PKT. 1-3 INNFRIDD)

2. Ukontrollert astma (a eller b)

a. De siste 12 måneder minst:

i. to astmaforverrelser som krever OCS i minst 3 dager eller 

ii. en astmaforverrelse som har ført til sykehusinnleggelse eller

iii. astmaforverrelse ved nedtrapping av medikasjon med fast perorale 
kortikosteroider

b. Manglende symptomkontroll

3. Minst én måling hvor blod-eosinofile ≥ 300 celler/µl (≥ 0,3 x 109 celler/L) 
eller ≥ 150 celler/µl (0,15 x 109 celler/L) for pasienter som står fast på per orale 
steroider.



Dubilumab: hemmer både IL4 og IL-13
• Rekombinant humant IgG4 monoklonalt antistoff.

• Binder seg til IL-4Ralfa, som er felles for IL-4 og IL-13. Dupilumab 
blokkerer dermed både IL-4 og IL-13.

• Medfører et markant fall i FeNO, som medieres av IL-13.

• B-eosinofile stiger forbigående, mens eosinofili i lungevevet reduseres 
(rekruttering av eosinofile fra blodet til lungevevet hemmes).

• S.c injeksjon, annenhver uke

• Foreskrives på samme vilkår som anti IL-5 behandling. Tillegg til 
vedlikeholdsbehandling av alvorlig astma med type 2-inflammasjon 
som er utilstrekkelig kontrollert med høydose ICS i tillegg til et annet 

legemiddel for vedlikeholdsbehandling. 



Take home message
• De fleste pasientene oppnår symptomkontroll ved optimalisering av behandling 

og håndtering av behandlingsbarriærer, og bærebjelken i astmabehandling er 
fortsatt IKS.

• Manglende etterlevelse er vanlig (50-75% av voksne og barn)

• Inhalasjonsteknikken kan selv hos pasienter med langvarig astma være 
mangelfull, og bør alltid kontrolleres (feil hos opptil 80%) 

• Ved alvorlig astma med type 2 inflammasjon har vi fått flere steroidsparende 
behandlingsalternativer med monoklonale antistoffer.

Henvisning:

• Pasienter som forblir ukontrollert med høy symptombyrde og/eller hyppige 
forverringer tross høydosert astmabehandling, i tillegg til pasienter med høy 
bivirkningsrisiko på denne behandling, bør henvises lungespesialist for vurdering 
med tanke på alvorlig astma. 

• Diagnostiske problem 

• Mulig arbeidsrelatert astma

• Uførhet




