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KLOKA LISTAN

KOL 1810-18.50

•18.10 – Michael Runold
−Behandling, farmakologisk och icke-farmakologisk
−Läkemedelsval på substansnivå

•18.25 – Eva Vikström Jonsson
−KOL-läkemedel på kloka listan. Varför finns vissa
med och inte andra?
−Pulver- och sprayinhalatorer.

•18.40 – Frågor, 10 min
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► Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL är en vanlig sjukdom (≈10%).
► KOL är oftast en följd av mångårig tobaksrökning. I
utvecklingsländer exponering för biobränsle vid matlagning.
► De vanligaste symptomen är andfåddhet, hosta och/eller
slemproduktion (sputum). Symptomen underrapporteras ofta av
patienten.
► Samsjuklighet med andra tillstånd, framför allt hjärt-kärlsjukdomar, är vanlig.
► 80% har minst en annan sjukdom (hjärt-kärlsjukdom 60%)

Behandlingsmål
KOL (2015)

Astma (2015)

•

minska kliniska symtomen

•

symtomfrihet

•

förbättra livskvaliteten och
öka ansträngningstolerans

•

ingen begränsning av dagliga aktiviteter

•

förbättra lungfunktionen

•

förhindra försämring av lungfunktionen

•

förebygga och behandla
exacerbationer

•

förhindra försämringsepisoder

•

Minska sjukdomsprogress

•

Inga störande biverkningar av
behandlingen

•

Minska mortalitet

2

2019-02-28

Behandling vid stabil KOL
• Rökstopp
• Det primära målet är att minska symptomen och
risken för exacerbationer.

• Behandlingen skall inte begränsas till
farmakologisk behandling utan skall kompletteras
med lämplig icke-farmakologisk behandling.
• Behandla eventuell samsjuklighet (80%; hjärtkärlsjd 60%)

Behandling, forts.
• Inhalationstekniken måste kontrolleras
regelbundet.
• Influenza-vaccination varje år.
• Pneumocock-vaccination
(Aldrig vaccinerad? Tidigare vaccinerad och med vad?).
• KOL-rehabilitering (“KOL-skola”).
• KOL med andningssvikt: LTOT
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Farmakologisk KOL-behandling

Behandlingsvalet styrs av:
Risk, som i sin tur beror av
• Antal exacerbationer senaste året

Symtom
• Bedömning enligt CAT-formulär (eller mMRC)

Symptom
CAT = KOL-test
0-40
1. Hosta
2. Slem/ sputum
3. Tryck över bröstet
4. Eff ortdyspné
5. Begränsning i dagligt liv
6. Trygg att lämna hemmet
7. Sömnproblem
8. Allmän energi/trötthet
Mindre <10

Mera ≥ 10
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Ex. CAT 17 utan exacerb. => KOL enl. GOLD B

← Risk →

(Exacerbationer senaste året)

FEV1 35% GOLD grad 3, grupp B (GOLD 3B)

C

D

2 ej sjukhusvårdad
1 sjukhusvårdad

A

B

1 ej sjukhusvårdad

mMRC 0-1
CAT <10

mMRC ≥2
CAT ≥ 10

↓ Symptom ↑
Ur GOLD 2019

Antikolinergika
SAMA LAMA

Bronk
=
luftrör

Acetylkolin

Beta-agonister
SABA LABA
Beta-2receptorer
Inhalerat kortison
ICS
Inflammation
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Viktiga läkemedelsgrupper vid KOL

SAMA
LAMA
12h/24h

S = short acting =
kortverkande =
timmar

Antikolinergikum

Beta-2stimulerare

SABA
LABA
12h/24h

Kortison

ICS

L = long acting =
långverkande =
12-24 timmar

12h/24h

Bronkdilaterare vid KOL
•

Monoterapi med LAMA förbättrar FEV1, symtom och exacerbationer.

•

Monoterapi med LABA förbättrar FEV1 och symtom, men har sannolikt något lägre
exacerbationsförebyggande effekt än LAMA.

•

Bronkdilaterare kan reducera den dynamiska hyperinflationen vid vila och vid
aktivivtet.

•

Bronkdilaterare kan förbättra ansträngningsförmågan.

•

Graden av förbättring, fr.a. hos patienter med mycket svår KOL, är svår att förutsäga
utifrån graden av förbättring av FEV1 I vila.

•

SLUTSATS:
–
–

Effekten av bronkdilaterare på FEV1 är dåligt korrelerad till den kliniska förbättringen.
FEV1 kan inte ensamt beskriva det komplexa fysiologiska svaret på bronkdilaterare vid KOL.
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Läkemedelsbehandling vid KOL

Från 2015

Treatment of stable COPD

Definition of abbreviations: eos: blood eosinophil count in cells per microliter; mMRC: modified Medical Research
Council dyspnea questionnaire; CAT™: COPD Assessment Test™.

© 2017 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
© 2019 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

Från 2019
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Läkemedelsbehandling vid KOL

1/3

• Det saknas riktigt bra studier för val av
läkemedel vid nydiagnostiserad KOL.
• Sätt upp behandlingsmål (realistiska) och
identifiera hinder för framgångsrik behandling.
• Uppföljningen baseras på symptom och
exacerbation (beror inte på patientens GOLDgrupp (A-D) vid diagnos).

Läkemedelsbehandling vid KOL

2/3

• Utvärdera effekten av insatt läkemedel.
• Utsätt läkemedel om effekt saknas eller vid
biverkningar.
• Sparsamt med systematiska studier av ökning
respektive minskning av läkemedel (förutom
ICS).
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Läkemedelsbehandling vid KOL

3/3

• Alla patienter skall ha en kortverkande
bronkvidgare att använda vid behov.
• Kombinera inte SAMA med LAMA.

KOL – GOLD A

Lindriga eller sporadiska symtom (CAT<10 p) och 0–1 exacerbation i öppenvård
senaste året
Luftrörsvidgande, vidbehovsmedicinering
KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (SABA)
eller
KORTVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (SAMA)

C

D

A

B
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KOL – GOLD B

Betydande symtom (CAT≥10 p) och 0–1 exacerbation i öppenvård senaste året
I första hand
LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (LAMA)

I andra hand
LÅNGVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (LABA)

C

D

A

B

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA och LABA
Kan övervägas direkt vid grav andnöd

KOL – GOLD C

Lindriga symtom (CAT<10 p) och ≥2 exacerbationer i öppenvård eller ≥1 i
slutenvård senaste året

I första hand
LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (LAMA)

I andra hand

C

D

A

B

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA och LABA
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KOL – GOLD D

Betydande symtom (CAT≥10 p) och ≥2 exacerbationer i öppenvård eller ≥1 i
slutenvård senaste året
I första hand
KOMBINATIONSPREPARAT LAMA och LABA

I andra hand – vid fortsatta exacerbationer

C

D

A

B

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA, LABA OCH ICS

ICS - inhalationssteroider

#: despite appropriate long-acting bronchodilator maintenance therapy.

Agusti et al. Eur Respir J 2018; 5
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ICS - inhalationssteroider

#: despite appropriate long-acting bronchodilator maintenance therapy.

…och de som redan står på ICS?

Agusti et al. Eur Respir J 2018; 5

Uppföljning

Exacerbationer?
Symptom/CAT?
Samsjuklighet
B-diff (eos)

Justera behandling

Inhalationsteknik?

Öka/minska

Icke-farmakologisk beh.

Byt inhalator?

KOL-program
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Uppföljning – läkemedel
Dyspné

Pneumoni?
Ingen indik. för ICS?
Ingen effekt av ICS?

LABA eller
LAMA

LABA och LAMA

LABA + ICS

Byt inhalator?
Byt preparat?
Andra orsaker?
-Samsjuklighet?
(hjärt-kärl)

LABA+LAMA
+ICS

Uppföljning – läkemedel
Astma?
eller
EOS ≥ 0,4/ul
eller
EOS ≥ 0,1/ul
och
GOLD C/D

Exacerbationer
LABA eller
LAMA

LABA och LAMA

Pneumoni?
Ingen indik. för ICS?
Ingen effekt av ICS?

LABA + ICS

LABA+LAMA
+ICS
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KOL – GOLD D

Vid kronisk bronkit, ≥2 exacerbationer per år och FEV1 <50% av
förväntat, tillägg av
Specialiserad vård

roflumilast

Daxas tablett

Klokt råd
2019

KOL

Behandla KOL efter symtom och
exacerbationsfrekvens.
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