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Sammanfattning 

 
Introduktion Astma är en folksjukdom som påverkar individen och samhället i 
form av till exempel personligt lidande och förlorad arbetstid. En stor del i 
astmaproblematiken är den förebyggande behandlingen som skulle kunna betyda en 
viktig förbättring. Syftet med det här arbetet är att göra en litteraturstudie för att 
studera den senaste forskningen vad gäller effekten och säkerheten av de nya 
tilläggsbehandlingarna montelukast en antileukotrien och omalizumab en 
humaniserad monoklonal anti-IgE antikropp och jämföra dem med placebo, med 
varandra och med den på marknaden redan effektiva standarden, inhalationssteroid 
(ICS) och långverkande beta-2-agonist (LABA) vid underhållsbehandling av astma. 
 
Metod Sökningar av databaserna Medline/Pubmed och Cochrane genomfördes i 
syfte att hitta de nyaste tilläggsbehandlingarna och studera den senaste forskningen 
vad gäller evidensen för effekt och säkerhet. Fem studier med montelukast och fem 
studier med omalizumab valdes ut för en undersökning. 
 
Resultat Vid genomgången av dessa tio studier upptäcktes generellt positiva resultat 
för effekt och säkerhet av montelukast och omalizumab. 
 
Diskussion Då studierna ändå har skillnader och svagheter behövs fler studier för 
att säkerställa fördelar och nackdelar med dessa två nya strategier. Montelukast och 
omalizumab verkar båda ha en plats som förstahandsval vid tillägg jämfört med den 
redan på marknaden effektiva standarden, ICS och LABA. Det som får avgöra vid 
varje behandlingsval är en individuell bedömning av patienten. 
 
Nyckelord asthma, maintenance therapy, control, montelukast, omalizumab 
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1. Introduktion 

 
Astma är en folksjukdom som drabbar en stor andel av befolkningen i världen och det 
är dessutom en sjukdom som fortsätter att öka. Den har ökat från mitten av 1950-
talet men ökningen är mest markant de senaste 20 åren och särskilt bland barn och 
ungdomar.  I Sverige är prevalensen av astma cirka 10 % och varje år dör cirka 60 
personer under 50 år av sjukdomen (1, 2, 3). 
 
Astma är en kronisk inflammatorisk luftvägssjukdom och karaktäristiskt är andnöd, 
pipande och väsande andning samt hosta, speciellt nattetid. Symtomen kommer i 
perioder och orsakas oftast av ett nedsatt luftflöde som är reversibelt, spontant eller 
efter behandling. Andra besvär kan vara långvarig hosta vid förkylning och 
återkommande andnöd och hosta vid ansträngning (2, 3, 4). 
 
Mekanismen bakom uppkomst av astma hos vissa personer och varför astma ökar, är 
inte helt klarlagd men det finns en del teorier, såsom arv och miljö. Risken att 
utveckla astma är störst hos barn och om en förälder eller syskon har det, ökar risken 
med två till fem gånger och om båda föräldrarna är drabbade är risken ännu större. 
En annan teori är hygienhypotesen som innebär att den västerländska livsstilen med 
alltför ren miljö gör att barn i tidiga år inte utsätts för retningar. Immunförsvaret 
tränas då inte utan kan senare överreagera mot ett vanligt ämne i miljön som pollen. 
Vidare finns teorier om atopisk konstitution, sensibilisering och rinit som 
riskfaktorer för uppkomst av astma. Det innebär att vissa personer redan har en 
större benägenhet att utveckla astma till exempel om man har eksem eller annan 
överkänslighet. Ytterligare faktorer som har lyfts fram som betydande för uppkomst 
av astma är luftföroreningar, inomhusmiljö med tobaksrök och fuktskador, faktorer 
under graviditet, livsstilsfaktorer som kost, rökning, övervikt och socioekonomisk 
status samt yrkesexponering för exempelvis isocyanater, svetsrök, lösningsmedel och 
miljö-, pappers- eller textildamm (1, 2, 3, 4). 
 
Astma är ett syndrom och ett samlingsnamn för flera olika varianter – fenotyper som 
kan ge likartade symtom men av olika orsaker och bakomliggande processer. Astma 
är en heterogen sjukdom och kan bero av många faktorer och kan variera för en och 
samma person såväl som mellan individer. Även symtom och förlopp kan skilja sig 
mycket från person till person. Vissa får endast enstaka besvär medan andra har 
besvär ständigt trots behandling (1, 2, 3, 4).  
 
Det finns två olika huvudgrupper av astma – allergisk, som är vanligast hos barn och 
icke allergisk, som dominerar hos vuxna. Symtomen vid allergisk astma kan utlösas 
av olika allergener, utlösande ämnen som personen är överkänslig emot, till exempel 
pollen, pälsdjur eller kvalster. Vid icke allergisk astma är det andra faktorer som 
utlöser symtom såsom luftvägsinfektion, fysisk ansträngning, kall luft, rök, avgaser 
och andra irriterande ämnen som parfymer samt läkemedel som acetylsalisylsyra, 
andra NSAID och betablockerare (1, 2, 3, 4). 
 
Den fysiologiska orsaken till sjukdomen är en inflammation i luftvägsslemhinnan 
som underhålls av neutrofila och eosinofila granulocyter samt lymfocyter. Detta 
resulterar i en slemhinna som är hyperreaktiv för olika stimuli. En inflammatorisk 
process startar och lymfocyter, mastceller och eosinofila granulocyter frisätter olika 
ämnen som cytokiner, bland annat histamin, leukotriener (LTs) som LTB4 och 
cysteinyl-leukotriener (cysLTs) som LTC4, LTD4 och LTE4. Resultatet blir att 
slemhinnan svullnar, den glatta muskulaturen dras samman och celler rekryteras. 
Det produceras även mer och segare slem som bidrar till en luftrörsobstruktion och 
medföljande symtom. För en bild på förändrade luftrör vid astma, se figur 1. Vid 
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allergisk astma är det antikroppar av IgE typ på till exempel mastceller, eosinofiler 
och basofiler som reagerar på allergenet och startar den allergiska reaktionen med 
inflammation och astma som följd. Det finns en typ av snabb reaktion som kommer 
redan efter 20 minuter och en annan som är långsammare och dröjer fem till sex 
timmar. Den allergiska sensibiliseringen sker genom att ett antigen presenteras av en 
antigenpresenterande cell (APC), till exempel en dendrit, för T – lymfocyter som 
utvecklas till T hjälpar lymfocyter (Th0) som sen differentierar vidare till Th2 – 
lymfocyter. Dessa i sin tur aktiverar B – lymfocyter som omvandlas till plasmaceller 
och börjar producera IgE antikroppar mot allergenet (2, 3, 4, 5). 
 
 
 

 
 
Figur 1. Förändring av luftrör vid astma. Omarbetad från referens (5). 

 
 
 
Astma diagnostiseras med hjälp av anamnes, klinisk undersökning och prov som 
Peak Expiratory Flow (PEF), spirometri, reversibilitetstest, steroidtest, 
ansträngningstest, test av luftrörens känslighet, kväveoxid (NO) och allergitest 
genom pricktest eller blodprov. PEF – mätning innebär att utandningsluftens 
hastighet mäts och ger en bild av om utandningen är försvårad. Diagnosen astma 
sätts om PEF-värdet varierar mer är 20 % under en till två veckor i skillnaden mellan 
bästa och sämsta värde. När PEF – värdet är under 85 % av en persons optimala 
värde kan medicineringen behöva ses över. Spirometri mäter snabbheten och de 
volymer som kan andas ut och in. Ett annat mått är vitalkapaciteten (VC) som 
vanligen är sänkt vid astma. VC är den volym luft som andas ut efter en maximal 
inandning och visar den användbara lungvolymens storlek. FEV1 (Forced Expiratory 
Volume på en sekund) mäter hur mycket luft som kan andas ut den första sekunden 
efter en maximal inandning. Vid astma är FEV1 sänkt och ger en bild av 
svårighetsgraden. Eftersom astmasjukdomen är reversibel används reversibilitetstest 
för att se om symtomen förbättras efter medicinering. Först mäts FEV1, sen ges 
inhalerad beta-2-agonist och FEV1 mäts igen. Vid astma är FEV1 reversibiliteten 
minst 12 %. Slutligen, halten kväveoxid i utandningsluften används som mått på 
antalet eosinofila granulocyter i luftvägarna och kan påverkas av till exempel rökning 
och infektioner (2, 3). 

1.1 Behandling 
Eftersom astma kan vara förknippat med många problem som personligt lidande, 
försämrad livskvalitet och kostnader är behandling av största vikt. Sjukdomen kan 
innebära begränsningar i familjeliv och vardagsliv, till exempel om speciella 
utlösande faktorer måste undvikas, samt belastning för anhöriga. Den kan vara orsak 
till förlorad arbetsinkomst, sjukvårdskostnader, sjuklighet och dödlighet. 
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Vad gäller behandling idag, finns ännu inte någon bot. Den går istället ut på att lindra 
symtomen genom att till exempel dämpa inflammationen och reaktiviteten samt 
minska ödemet och slembildningen. Målen kan vara att slippa begränsningar och 
besvär i vardagen, sova bättre, orka mer, undvika försämrad lungfunktion, minimera 
användningen av kortverkande beta-2-agonist (SABA) och minska risken för akuta 
anfall med komplikationer. 
 
Många som medicineras uppnår inte behandlingsmålen för god astmakontroll. 
Terapirekommendationerna vid astma följer en trappa där olika behandlingar läggs 
till efterhand, se figur 2. Standarden idag för underhållsbehandling av astma, vid 
besvär mer än två gånger i veckan, är inhalationssteroid (ICS) och eventuellt tillägg 
av långverkande beta-2-agonist (LABA). Därefter är det mer oklart när olika 
tilläggsbehandlingar ska användas men målet är en så effektiv farmakologisk 
behandling som möjligt. Att välja på finns antileukotriener, monoklonala antikroppar 
och immunterapi. En av svårigheterna med astmabehandling ligger i att det finns 
många olika genotyper och fenotyper vilket gör det svårt att identifiera och förutsäga 
vilka som har nytta av olika behandlingar. Det gäller att hitta de som är mest 
mottagliga för en viss behandling innan den påbörjas istället för att som i dagsläget 
ofta prova i månader för att sen upptäcka effekt. Ett annat problem med detta är om 
patienter slutar för tidigt på grund av utebliven effekt när effekten kanske kommer 
först efter ytterligare någon månads behandling. Det är viktigt att inte behandla i 
onödan men också att inte sluta med en behandling som senare kan visa sig effektiv.  
Vidare finns andra substanser som undersöks för behandling av astma både hos barn 
och vuxna såsom magnesium, fettsyror, probiotika, olika antioxidanter och vitaminer 
som C- och D-vitamin, cytostatika, makrolider och statiner. Vad gäller de flesta av 
dessa finns dock lite dokumenterat och med motstridiga resultat (6). 

 
 
 

Astmatrappan 
Steg 1 Steg2 Steg3 Steg4 Steg5 
Vid behovsbehandling med kortverkande beta- 2- agonist 

 Lågdos ICS Låg-medelhög 
dos ICS + LABA 
 
 

Medelhög- 
hög dos ICS 
+ LABA 

Orala kortiko- 
steroider och/ 
eller omalizumab 

 Möjligen ICS + 
LTRA 

Eventuellt 
ytterligare 
tillägg med 
LTRA och/eller 
teofyllin  

 
 
 
 

 

Figur 2. Terapirekommendationer för underhållsbehandling av astma. ICS = 
inhalationssteroid, LTRA = leukotrienreceptorantagonist, LABA = långverkande beta-2-
agonist. Omarbetad från referens (6). 

 
 
 
Verkningsmekanismerna för astmaläkemedlen inte är helt klarlagda men ICS har en 
allmänt inflammationsdämpande effekt och verkar på mastceller, eosinofiler och T - 
lymfocyter. De hindrar till exempel frisättningen av histamin, produktionen av 
eosinofiler och differentieringen från Th0- till Th2 lymfocyter. I jämförelse har 
antileukotriener en mer specifikt riktad inflammationsdämpande effekt. Målen för 
dessa läkemedel är att blockera effekterna av de leukotriener som frisätts från 
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exempelvis eosinofiler och mastceller och därmed hämma produktionen och 
rekryteringen av celler, minskar blodkärlens permeabilitet, slemsekretionen, 
bronkokonstriktionen och epitelskadan. Det finns två olika typer av antileukotriener 
– leukotriensynteshämmare (zileuton i USA) och leukotrienreceptorantagonister 
(pranlukast i Japan, zafirlukast i USA, Finland med flera länder och montelukast, 
under namnet Singulair, i Sverige), se figur 3. Zileuton utövar sin effekt på proteinet 
5-lipoxyoxygenas och montelukast verkar på cysLT1-receptorn. Det kan också 
nämnas att det har framkommit biverkningar hos ungdomar i form av aggression, 
hallucinationer, ångest, depression, sömnproblem och självmordstankar av dessa 
preparat. Den humaniserade monoklonala antikroppen godkänd i Sverige är 
omalizumab (Xolair). Det är en anti-IgE antikropp som utövar sin effekt på kroppens 
egna IgE antikroppar. Läkemedlet binder till dessa och hindrar dem från att fästa på 
mediatorcellerna, vilket till exempel resulterar i att mastceller stabiliseras och 
basofilernas receptorer nedregleras. På detta sätt förhindras den IgE medierade 
allergiska reaktionen (2, 3, 4, 7). 
 
 
 
 

 
Figur 3. Översikt över astmabehandlingar och läkemedel 
 
 
 
Syftet med det här arbetet är att göra en litteraturstudie för att jämföra nya strategier 
med gamla vid förebyggande läkemedelsbehandling av astma och undersöka den 
senaste forskningen vad gäller evidens för effekt och säkerhet för de två nyaste 
läkemedlen på marknaden, montelukast - en leukotrienreceptorantagonist (1998) 
och omalizumab – en humaniserad monoklonal anti-IgE antikropp (2005). 
Intressant är att jämföra dem med placebo, med varandra och med den existerande 
standarden vid underhållsbehandling av astma och titta på var i behandlingstrappan 
de hör hemma och hur framtiden inom området ser ut. 
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2. Metod 

Detta arbete är en litteraturstudie som baseras på en genomgång av kliniska 
prövningar som undersöker de två läkemedlen montelukast respektive omalizumab 
vid underhållsbehandling av astma. 
 
Artikelsökningen gjordes i databaserna Pubmed och Cochrane mellan 12-03-30 och 
12-04-19. Arbetet baseras på 10 originalartiklar som använts till resultatdelen och 
som underlag till diskussionsdelen. Artiklarna valdes ut med kriterierna Randomized 
Clinical Trial (RTC), senast publicerade, relevant frågeställning och syfte och 
välrenommerade tidskrifter. 
 
Sökorden som användes i MeSH- och fritextsökning var: 
 

• asthma AND prophylaxis 
• asthma AND control 
• asthma AND management 
• asthma AND new drugs 
• asthma AND new strategies 
• asthma AND antileukotrienes 
• asthma AND monoclonal antibodies 
• asthma AND montelukast 
• asthma AND omalizumab 
• asthma AND montelukast NOT rhinitis 
• asthma AND omalizumab NOT rhinitis 
• asthma AND montelukast NOT urticaria 
• asthma AND omalizumab NOT urticaria 
• montelukast AND therapeutic use 
• omalizumab AND therapeutic use 
• montelukast AND pharmacology 
• omalizumab AND pharmacology 
• montelukast AND adverse effects 
• omalizumab AND adverse effects 
• montelukast AND effectiveness 
• omalizumab AND effectiveness 

 
Sökningarna ovan kombinerades med varandra och även med begränsningarna 
 

• clinical trial 
• English 
• published in the last 3 years 

 
Vid ett par tillfällen användes även begränsningarna 
 

• humans  
• major topic 
• all adult 

 
 
Till bakgrunden söktes information i böckerna Fass, Läkemedelsboken, Medicinska 
Sjukdomar, Terapirekommendationer och Pharmacology. Fakta söktes även via 
sökmotorn Google och på hemsidorna för Landstingen, Läkemedelsverket, 
Internetmedicin, SBU, Socialstyrelsen och FDA. 
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3. Resultat 

 
10 originalartiklar samlades för att studera effekt och säkerhet för montelukast och 
omalizumab och jämföra med standardbehandlingen vid astma, översikt finns i tabell 
1. För tydlighetens skull behandlar de fem första artiklarna montelukast och de fem 
senare omalizumab. För alla studierna bedömdes p-värden < 0,05 vara statistiskt 
signifikanta om inte annat anges. 
 
 
 
Tabell 1. Översikt av de huvudsakliga effektmått som redovisas i originalartiklarna mellan 
behandlingsgrupperna (läkemedel vs placebo). + visar en signifikant förbättring. = betyder att 
ingen signifikant skillnad noterades mellan grupperna. Fetstil visar primära effektmått. 
 

 
 
3.1 Antileukotrien – montelukast 

3.1.1 Inhalerad montelukast vid kronisk astma – olika doser 

I en artikel från 2010 av Philip et al i tidskriften ”Journal of Asthma” beskrivs en 
studie från 2008 (8). Studien var en 4 veckor lång, dubbelblind, multicenter, 
crossover, adaptive design RTC. För att titta på andra administreringsvägar för 
montelukast var syftet att undersöka olika doser av inhalerad montelukast vad gäller 
effekt på bronkdilatation och säkerhet, vid kronisk astma. 
 
Sammanlagt deltog 68 personer i studien som pågick från augusti till december 2008 
vid sex olika studiecentra i USA. Inklusionskriterier var ålder 15-65 år, kronisk astma 
i minst ett år, FEV1 50-85% utan SABA och reversibel luftvägsobstruktion minst 12 % 
efter SABA. Exklusionskriterier var akutbesök vid astma inom 4 veckor före, 
inläggning inom 2 månader före, luftvägsinfektion inom 4 veckor före, antibiotika 

 

Effektmått Montelukast Omalizumab 
Ref #8 
(n=68) 

1 

Ref #9 
 (n= 134) 

2 

Ref #10 
 (n=31) 

3 

Ref #11 
 (n=88 ) 

4 

Ref #12 
 (n= 103) 

5 

Ref #13 
 (n=271) 

6 

Ref #14 
 (n=850) 

7 

Ref #15 
 (n=275) 

8 

Ref #16 
 (n=811) 

9 

Ref #17 
 (n=59) 

10 

Lungfunktion 
(FEV1) 

+ + +   =   +  

Inflammatoriska 
celler 

 +  + =      + 

Astmasymtom   +    = +  +  

PEF  =         

SABA-
användning 

 =    = +  +  
 
 

Astmaförsämring  +    + +  +  

Astmakontroll  +    =     

Annan 
självuppskattning 

 +    = +  +  

FeNO       +    

SAR        +   
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inom 2 månader före, BMI (body mass index) <18.5 eller >40 kg/m2, annan 
lungsjukdom eller andra mediciner än ICS t.o.m. 1 timme före besök och SABA 6 
timmar före besök. 
 
Patienterna randomiserades att få 3 olika doser montelukast med DPI (dry powder 
inhaler) eller placebo under fyra olika behandlingsperioder. Besöken skedde på 
morgonen och det var en 4- 7 dagar washout period mellan doserna. Fem olika 
styrkor av montelukast studerades – 25, 100, 250, 500 och 1000 mikrogram och 
resultaten mättes genom spirometri vid 10, 20, 30, 45 och 60 minuter samt 2, 3, 8, 
och 24 timmar efter administration och jämfördes med värdet 5 minuter innan 
administration. Dessutom gavs blindad albuterol eller placebo 4 timmar efter 
montelukast och resultat mättes vid 15, 30, 60, och 90 minuter. 
 
Det primära effektmåttet var skillnaden i FEV1 jämfört med baseline under de 4 
första timmarna efter administration. Detta beräknades som ett medelvärde, ΔFEV1 
[0-4 timmar] och det högsta värdet av de tre bästa försöken registrerades. Andra 
effektmått var tiden till och varaktigheten av bronkdilatation samt effekt i FEV1 av ett 
tillägg av albuterol till montelukast jämfört med montelukast och placebo. Säkerhet 
utvärderades med hjälp av klinisk undersökning och status av vitala tecken samt 
adverse experiences (AEs). 
 
65 av 68 personer slutförde studien och de flesta var kaukasiska, över hälften var 
män, nästan hälften använde ICS och medelåldern var 39.1 år. Resultaten visade att 
doserna 100 mikrogram (0,13L; p≤0,001), 200 mikrogram (0,10L; p < 0,01) och 
1000 mikrogram (0,12L; p ≤0,001) signifikant förbättrade ΔFEV1 jämfört med 
placebo. Den största skillnaden mellan montelukast och placebo i ΔFEV1 var vid 100 
mikrogram och vid den dosen nådde också effektiviteten av montelukast en platå. 
Vad gäller tillslag var doserna 1000 mikrogram (0,03L; p < 0,05) och 250 mikrogram 
(0,02L; p < 0,05) effektivast med en tid på 20 minuter jämfört med placebo (-0,05L) 
medan dosen 100 mikrogram (0,09L; p < 0,05) tog 2 timmar jämfört med placebo (o, 
01L). Varaktigheten visade signifikanta skillnader vid 24 timmar för doserna 100 
mikrogram (0,10L; p < 0,05) och 1000 mikrogram (0,09L; p < 0,05) jämfört med 
placebo (0,02L). Vad gäller ytterligare bronkdilatation med tillägg av albuterol visade 
alla doserna signifikanta skillnader i ΔFEV1 [0-90 min], (0,34L) jämfört med 
montelukast och placebo (0,15L; p < 0,05), och en signifikant skillnad sågs redan 15 
minuter efter dosering. 
 
Förekomsten av biverkningar var låg och likartade för alla behandlingar. 4 patienter 
(6 %) drabbades av besvär efter placebo, 1 (2,4 %) vid dosen 25 mikrogram, 3 (4,5 %) 
vid 250 mikrogram, 3 (12 %) vid 500 mikrogram och 0 (0 %) vid 100- och 1000 
mikrogram. Inga allvarliga eller läkemedelsrelaterade biverkningar rapporterades. 
De vanligaste besvären var nasopharyngit och eksem vid dosen 500 mikrogram och 
nästäppa vid 25 mikrogram men ingen biverkning förekom hos mer än en patient vid 
varje behandling. 
 

3.1.2 Inhalerad montelukast tillsammans med inhalerad mometason jämfört 

med enbart mometason 

I ytterligare en artikel i tidskriften ”Journal of Asthma” av Philip et al 2011, 
analyseras en studie från 2009 (9). Studien var en 8 veckor lång dubbelblind 
crossover RTC som genomfördes vid 25 internationella center. Huvudsyftet var att 
jämföra ett tillägg av inhalerad montelukast en gång dagligen till inhalerad 
mometason en gång dagligen med placebo och mometason vid kronisk astma. 
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134 personer deltog i studien som pågick mellan maj 2008 och februari 2009. 
Inklusionskriterier var ålder 15-85 år, kronisk astma i ett år, FEV1 50-80%, 12 % 
reversibilitet efter SABA, använt SABA inom 4 veckor före, samt icke rökare. 
Exklusionskriterier var akutbesök vid astma inom 4 veckor före, sjukhusinläggning 
inom 2 månader före, luftvägsinfektion inom 4 veckor före, antibiotika inom 2 
månader före, BMI <19 och >35 kg/m2 eller andra luftvägsläkemedel än ICS, 
ICS/LABA och SABA t.o.m. 6 timmar före besök. 
 
Före studien fick alla personer inhalerad mometason 220 mikrogram med DPI en 
gång dagligen i två veckor, följt av mometason samt placebo med två olika DPI i en 
vecka. Under denna run-in period skulle patienterna ha över en viss poäng för astma 
symtom samt behöva minst 1 inhalation per dag av SABA. Därefter randomiserades 
de att få inhalerad montelukast 1 mg eller placebo samt mometason en gång dagligen 
på kvällen i en vecka, följt av en wash-out period med endast placebo och mometason 
i två veckor. Avslutningsvis fick de endast inhalerad montelukast eller inhalerad 
placebo under 2 veckor. 
 
Det primära effektmåttet var skillnaden i FEV1 mätt med spirometri, från baseline, 
för montelukast tillsammans med mometason jämfört med placebo och mometason. 
Det högsta av de tre bästa värdena registrerades. Sekundära effektmått var skillnaden 
i astma symtom dagtid – mätt med fyra frågor om astmafrekvens med poäng 0-6, och 
nattetid - mätt med en fråga om frekvensen av uppvaknanden på grund av astma. 
Andra effektmått var SABA användning, PEF, procent dagar med astma försämring, 
procent dagar med astma kontroll, astma försämringar, astma attacker, totala 
eosinofiler i blod och användning av olika åtgärder på grund av astma. De 
självuppskattade måtten baserades på patienternas dagböcker. Säkerhet analyserades 
med hjälp av fysisk undersökning och värdering av vitalstatus, labb tester och AEs – 
speciellt svamp i munhåla och heshet. 
 
125 av 134 personer slutförde studien och medelåldern var 40,9 år med lite mer än 
hälften kvinnor, lite mindre än hälften kaukasiska och ungefär hälften med ICS 
medicinering vid screening. Resultaten visade att inhalerad montelukast tillsammans 
med inhalerad mometason var signifikant mer effektivt än placebo och mometason 
(0,22L vs. 0,17L; p=0,033). En analys av undergrupper visade en skillnad som 
innebar bättre effekt för män jämfört med kvinnor vad gäller behandling med 
montelukast och mometason jämfört med placebo och mometason. Signifikanta 
skillnader mellan montelukast samt mometason och placebo samt mometason sågs 
också för astma symtom dagtid (p=0,005), nattetid (p=0,015), procent dagar med 
astmaförsämring (p≤ 0,001), procent dagar med astma kontroll (p=0,004) och totala 
eosinofiler i blod (p=0,013). SABA användning och PEF mätning visade inga 
signifikanta skillnader. 
 
Båda behandlingarna var väl tolererade och vad gäller AEs sågs ingen betydelsefull 
skillnad mellan grupperna. En läkemedelsrelaterad AE – artralgi uppkom under 
montelukast – mometason behandlingen. Fyra allvarliga AEs rapporterades för tre 
personer men ingen ansågs vara läkemedelsrelaterad. Ingen candida-infektion eller 
heshet förekom och de vanligaste biverkningarna var lika mellan behandlingarna och 
bestod av nasopharyngit (6,2 %) och astma (5,4 %). 
 

3.1.3 Effekten av oralt montelukast som tillägg till inhalerad kortikosteroid 

som skydd mot luftvägsobstruktion 

I tidskriften ”Clinical Experimental Allergy” 2010 beskrivs en studie med oralt 
montelukast studie av Ulrik och Diamant (10). Studien var en 12 veckor lång, 
dubbelblind, parallell-grupp RTC som genomfördes i Danmark. Syftet var att jämföra 
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effekten av ett tillägg av oralt montelukast till en inhalerad kortikosteroid som skydd 
mot luftvägsförträngning vid mild till måttlig astma. 
 
Sammanlagt deltog 31 personer i studien och inklusionskriterier var ålder 18-50 år, 
icke rökare minst ett år före, stabil mild till måttlig astma, FEV1 >70%, PD20 <3,9 
mikromol metakolin, daglig ICS dos motsvarande ≤ 1000 mikrogram BPD, stabil dos 
under minst 12 veckor före och SABA. Exklusionskriterier var luftvägsinfektion inom 
sex veckor före, hjärtkärlsjukdom, malign sjukdom inom 5 år före eller lungsjukdom. 
 
Först pågick en run-in period med placebo i två veckor och därefter randomiserades 
personerna till antingen oralt montelukast 10mg eller placebo en gång dagligen på 
kvällen i 12 veckor. Studien innehöll också en wash-out period på 2 veckor med 
placebo. Luftvägsförträngningen framkallades av det bronksammandragande ämnet 
metakolin och en dos-respons kurva för inhalerat metakolin registrerades under run-
in vid veckorna -2, -1 och 0, efter behandling vid veckorna 4, 8 och 12, samt efter 
wash-out vid vecka 14. 
 
Det primära effektmåttet var skillnaden i maximal svarsplatå mellan 
behandlingsgrupperna mätt i FEV1. Sekundära effektmått var skillnaden från 
baseline till 12 veckor mätt i maximalt FEV1 svar, PD(20)Mtc och FEV1 innan 
metakolin till samma tid för de två behandlingsgrupperna. Svaret till metakolin 
uttrycktes i procentuell minskning i FEV1 från baseline värdena. 
 
Samtliga 31 personer slutförde studien och det fanns ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna vid baseline. Resultaten för reaktivitet i luftvägarna visade att 
montelukast signifikant minskade den maximala svarsplatån för metakolin jämfört 
med placebo (medelskillnad 9,4 % p<0,05) och signifikant förbättrade nedgången i 
FEV1 jämfört med placebo (medelskillnad 2,1 % vs. -0,8 %, p<0,05). Vad gäller 
lungfunktion visade resultaten att ingen av grupperna påverkade baseline FEV1 
(p=0,62) medan montelukast signifikant ökade PD(20) metakolin jämfört med 
placebo. (medelskillnad 5,3 vs. 1,4 p<0,001). Ingen av försökspersonerna upplevde 
några kliniskt relevanta biverkningar. 
 

3.1.4 Montelukast och bronkial inflammation vid astma 

En studie från 1995 om bronkial inflammation analyseras av Ramsay et al i 
”Respiratory Medicine” 2009 (11). Studien var en 6 veckor lång dubbelblind, 
multicenter, parallellgrupp RTC som genomfördes vid fem olika studiecentra i 
Storbritannien, Finland, Chile, Peru och Guatemala. Syftet var att undersöka effekten 
av oralt montelukast på förekomsten av inflammatoriska celler (eosinofiler och 
mastceller) i bronkialslemhinnan vid mild till måttlig astma. 
 
88 personer ingick i studien och inklusionskriterier var ålder 18-45 år, icke rökare 
minst ett år före, mild astma i mer än ett år, FEV1 ≥70 % och histamin 
hyperreaktivitet med PC (20) ≤4mg/mL. Exklusionskriterier var regelbunden 
steroidbehandling i någon form eller inhalerad cromolyn, nedocromil eller ketotifen 
inom 3 månader före eller som engångsdos 6 veckor före, oralt teofyllin 2 veckor före, 
LABA 1 vecka före, eller andra betydelsefulla sjukdomar eller mediciner förutom 
SABA upp till 6 timmar före varje besök. 
 
Patienterna genomgick undersökning med tester och randomiserades därefter att få 
antingen oralt montelukast 10mg per dag eller placebo i 6 veckor. Resultaten mättes 
med bronkoskopi före behandling samt efter 6 veckor. 
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Det primära effektmåttet var skillnaden från baseline i antalet aktiverade eosinofiler 
(EG2+) per area av bronkialbiopsin hos de som fick montelukast i 6 veckor jämfört 
med de som fick placebo. Sekundära effektmått var totala antalet enosinofiler 
(chromotope 2R+) och antalet mastceller (AA1 tryptase+) i biopsiproverna. 
 
75 av 88 försökspersoner genomförde studien och det fanns inga kliniskt 
betydelsefulla skillnader mellan de två behandlingsgrupperna vid baseline. 
Resultaten visade en signifikant minskning inom gruppen för montelukast av antalet 
EG2+ celler från 13,54 celler/mm vid baseline till 0,79 celler/mm vid 6 veckor (p < 
0,05). Inom placebogruppen sågs ingen statistiskt signifikant minskning -  6,70 
celler/mm till 6,34 celler/mm. Skillnaden i antalet EG2+ celler från baseline mellan 
de som fick montelukast och de som fick placebo ansågs inte statistiskt signifikant 
(p=0,13). Däremot, en annan analysmodell (ZIP) som i efterhand ansågs mer 
passande visade att montelukast minskade antalet EG2+ celler med 80,3% efter 
behandling jämfört med placebo (p<0,0001). 
 
Vad gäller de sekundära effektmåtten sågs en signifikant minskning inom gruppen 
för montelukast av antalet chromotrop+ celler från 3,89 celler/mm vid baseline till 
1,13 celler/mm vid 6 veckor (p<0,05). Inom placebogruppen var minskningen 2,80 
till 2,17 celler/mm och inte statistiskt signifikant. Skillnaden från baseline i antalet 
chromotrop+ celler mellan montelukast- och placebogruppen var inte signifikant 
(p=0,115). Med den andra analysmetoden blev det en signifikant minskning med 
54,4% (p<0,001). Minskningen av antalet tryptas+ mastceller var signifikant, 164,64 
celler/mm till 98,83 celler/mm inom montelukastgruppen (p<0,05) och inte 
signifikant, 129,57 till 101,35 celler/mm inom placebogruppen. Skillnaderna mellan 
grupperna ansågs signifikant med ZIP analysen och innebar en minskning av antalet 
tryptas+ mastceller med 12,1% för montelukast- jämfört med placebogruppen 
(p<0,0001). 
 

3.1.5 Montelukast som tillägg till flutikason påverkar inte inflammation eller 

resultat 

I en artikel i tidskriften ”Respiratory Medicin” 2010 av Djukanovic et al analyseras en 
studie om oralt montelukast som tillägg till ICS (12). Studien var en 12 veckor lång, 
dubbelblind, multicenter, parallellgrupp RTC som genomfördes vid 11 olika 
studiecentra. Syftet var att undersöka den kliniska och anti-inflammatoriska effekten 
av oralt montelukast som tillägg till flutikason jämfört med endast flutikason vid mild 
till måttlig astma. 
 
103 personer deltog i studien och inklusionskriterier var mild till måttlig astma med 
symtom trots behandling med SABA och i behov av tillägg med ICS enligt existerande 
riktlinjer. Andra kriterier för att ingå i studien var astma i minst 6 månader före, 
användning av SABA i minst 6 veckor före och FEV1 >60%. Exklusionskriterier var 
ICS eller andra läkemedel som antileukotriener, cromolyn, nedocromil, teofyllin, 
antikolinergika eller kombinationsprodukter inom 6 veckor samt LABA inom 48 
timmar före screening. Andra exklusionskriterier var luftvägsinfektion inom 2 veckor 
före randomisering (vid 2:a besöket) samt astmaförsämring. 
 
Efter en 24 dagars run-in period randomiserades försökspersonerna till att få 
antingen inhalerad flutikasonpropionat (FP) diskus 100 mcg två gånger dagligen 
samt oral montelukast (MON) 10 mg kapsel en gång dagligen eller inhalerad 
flutikasonpropionat diskus 100 mcg två gånger dagligen samt oral placebo en gång 
dagligen. För att uppskatta behandlingens effekt på luftvägsinflammation gjordes 
endobronkial biopsi och bronkoalveolar lavage (BAL) före randomisering och efter 
behandling i 12 veckor. Andra resultat som användes för att uppskatta grad av 
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astmakontroll var PEF, salbutamol användning och astma symtom. Detta gjordes 
efter 4, 8 och 12 veckors behandling. 
 
Som primärt effektmått för grad av inflammation användes antalet eosinofiler i 
submukosan. Andra mått var antalet mastceller och CD3+, CD4+, CD8+ samt CD25+ 
T-lymfocyter i submukosan och i luftvägsepitelet. Även inflammationsmarkörer i 
BAL och tjocklek av kollagenet undersöktes. 
 
Sammanlagt genomgick 144 personer screening varav 103 uppfyllde kraven för 
deltagande. 89 av dessa slutförde studien och 88 genomgick den sista bronkoskopin 
vid 12 veckor efter behandling. Det var ingen betydelsefull skillnad mellan 
behandlingsgrupperna vid baseline. 82 personer hade matchande par av biopsiprover 
som kunde analyseras för inflammationsmarkörer i slemhinnan. Resultaten visade en 
signifikant minskning från baseline inom gruppen av antalet eosinofiler i 
submukosan för båda behandlingarna (p<0,001) och ingen skillnad sågs mellan 
grupperna. En signifikant minskning i submukosan från baseline inom gruppen för 
båda behandlingarna sågs också av antalet mastceller och CD3+, CD4+, CD8+ samt 
CD25+ T-lymfocyter. Minskningen av mastceller var större i FP+MON gruppen än i 
FP+placebo gruppen men annars sågs inga signifikanta skillnader mellan de båda 
behandlingarna. Båda behandlingarna resulterade i signifikanta skillnader inom 
gruppen men inte mellan grupperna vad gäller minskning av de flesta 
inflammatoriska celler i epitelet (p≤0,035). Inga signifikanta skillnader sågs mellan 
behandlingarna vad gäller inflammationsmarkörer i BAL eller tjockleken av 
kollagenet i sub-epitelet. Dock sågs en signifikant minskning från baseline inom 
gruppen av antalet eosinofiler och neutrofiler i FP+MON gruppen. 
 
För måtten på astmakontroll – PEF, FEV1, SABA användning och SABA fria dagar 
sågs signifikanta och likartade förbättringar för båda behandlingsgrupperna. 
 

3.2 Humaniserad monoklonal antikropp - omalizumab 

3.2.1   Effekten av omalizumab på astmakontroll 

I en artikel från 2012 av Bardelas et al i tidskriften ”Journal of Asthma” 2012 beskrivs 
en 26 veckor lång dubbelblind multicenter RTC (13). Huvudsyftet var att undersöka 
effekten av omalizumab på astmakontroll vid måttlig till svår, ofullständigt 
kontrollerad, allergisk astma. 
 
271 försökspersoner deltog i studien som genomfördes vid olika studiecentra. 
Inklusionskriterier var ålder ≥12 år, ofullständigt kontrollerad, persistent, allergisk 
astma underhållsbehandlad med steg 4 eller mer enligt nationella riktlinjer. 
Underhållsbehandling vid steg 4 innebär medeldos ICS samt LABA eller medeldos 
ICS samt LTRA, zileuton eller teofyllin. Ofullständigt kontrollerad astma definierades 
med hjälp av Asthma Control Test (ACT) poäng ≤19 och en eller fler av följande 
händelser inom 4 veckor före screening: symtom mer än 2 dagar per vecka, 
uppvaknanden nattetid minst 1 gång per vecka, SABA användning mer än 2 dagar per 
vecka samt FEV1 ≤80%. Andra inklusionskriterier var astma i minst ett år, påvisad 
allergi mot minst en luftvägsallergen det senaste året, totalt serum IgE 30-700 
(IU/mL), vikt ≤150kg och icke rökare minst ett år före. Exklusionskriterier var 
intubering eller anafylaktisk chock, systemiska steroider vid astma försämring inom 
4 veckor före, andra lungsjukdomar, andra mediciner som betablockerare och 
metotrexat inom 3 månader före, andra orsaker till förhöjda IgE-värden. 
 
Efter en 2 veckor lång screening period randomiserades de 271 personer som 
uppfyllde kraven till att få subkutana injektioner av antingen omalizumab eller 
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motsvarande placebo som tillägg till tidigare underhållsbehandling. Dosering och 
intervall för omalizumab beräknades efter vikt och baseline serum IgE enligt 
produktinformationen. Doserna gavs i 150 eller 300 mg var fjärde vecka eller 225, 
300 eller 375 mg varannan vecka. 
 
Det primära effektmåttet var skillnad från baseline i total ACT poäng enligt 
patienternas egna uppskattningar. Testet innehåller 5 frågor som poängsätts från 5-
25 och av den totala poängen ansågs en skillnad på 2 poäng vara kliniskt 
betydelsefull. Som sekundärt effektmått användes ”The Investigator’s Global 
Evaluation of Treatment Effectiveness” (IGETE) som består av en fråga som 
poängsätts från 1-5 och visar utredarnas uppskattning av läkemedlet och dess effekt 
på astmakontroll och symtom. Ett annat effektmått var ”Work Productivity and 
Activity Impairment Questionnaire-Asthma (WPAI-A) som visar effekten av astma på 
yrkesförmåga utifrån patienternas syn. Som ytterligare effektmått användes en 
självuppskattning av astmasymtom dagtid, uppvaknande nattetid, SABA användning, 
orala kortikosteroider (OCS) och mätningar av FEV1. Resultat registrerades vid 
screening samt vid 8, 12 och 24 veckor. Säkerhet bedömdes genom adverse events 
och serious adverse events (SAEs). Andra mått på säkerhet var labbtester som 
hematologi, blodkemi, och urin samt bedömning av vitalstatus, fysiskt kondition och 
vikt. 
 
De 271 personer som randomiserades ingick i analysen men 242 av dem slutförde 
studien, 88,2% i omalizumabgruppen och 90,4% i placebogruppen. Anledning till 
avhopp var likartade i båda grupperna men fler i omalizumabgruppen var inte med 
vid uppföljning. Inga stora skillnader sågs mellan grupperna vid baseline. 
Studiedeltagarna var övervägande vita kvinnor i 40-års åldern med dåligt 
kontrollerad astma. Resultaten för det primära effektmåttet visade ingen statistiskt 
signifikant skillnad även om en större förbättring sågs inom omalizumabgruppen än 
inom placebogruppen och skillnaden var som störst vid vecka 24. Vad gäller det 
sekundära effektmåttet (IGETE) av övergripande behandlingseffekt vid vecka 24 sågs 
inte heller någon statistiskt signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna. Det 
var dock fler i omalizumabgruppen (20,5%) jämfört med i placebogruppen (14,5%) 
som fick bedömningen excellent och 55,1% i omalizumabgruppen jämfört med 48,1% 
i placebogruppen fick bedömningen excellent eller good på behandlingseffekt. Ingen 
signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna sågs för WPAI-A, astmasymtom 
dagtid, SABA användning eller FEV1 men uppvaknande nattetid var signifikant 
bättre för de behandlade med omalizumab jämfört med placebo (p=0,019). En annan 
skillnad som sågs var att de i omalizumabgruppen behövde färre orala 
kortikosteroiddoser än de i placebogruppen. 
 
En subgruppsanalys av de med sämst ACT poäng (≤15) visade däremot en signifikant 
förbättring med omalizumab jämfört med placebo vad gäller både ACT poäng och 
IGETE vid 24 veckor. Ingen skillnad sågs för subgruppsanalysen av de med FEV1 
≤80% vid baseline. 
 
Vad gäller säkerheten var förekomsten av AEs likartade i båda grupperna. De 
vanligaste besvären var astma, övre luftvägsinfektion, sinuit, bronkit och huvudvärk. 
Inga dödsfall eller allvarliga läkemedelsrelaterade AEs förekom. I 
omalizumabgruppen upplevde 11 personer (8,1 %) läkemedelsrelaterade AEs jämfört 
med 4 personer (3,0 %) i placebogruppen. Exempel på kliniskt intressanta AEs var 
malignitet, anafylaktisk chock, överkänslighetsreaktioner, serum-förtjockning, 
Churg-Strauss syndrom, trombocytopeni, blödningsrelaterade händelser och 
parasitinfektion. Endast en AE – ökat antal blodplättar ansågs relaterad till 
omalizumab. 



13 
 

3.2.2 Effekten av omalizumab vid allvarlig allergisk astma otillräckligt 

kontrollerad med standardbehandling 

I en artikel från 2011 av Hanania et al i tidskriften ”Annals of Internal Medicine” 
analyseras en 48 veckor lång dubbelblind, multicenter, parallellgrupps RTC som 
genomfördes vid 193 studiecentra i USA och 4 i Kanada (14). Syftet var att undersöka 
effekt och säkerhet av omalizumab vid otillräckligt kontrollerad svår astma hos 
personer som behandlades med högdos ICS samt LABA med eller utan ytterligare 
tilläggsbehandling. 
 
850 patienter deltog och inklusionskriterier var ålder 12-75 år, svår allergisk astma i 
minst ett år, otillräckligt kontrollerad astma trots underhållsbehandling med högdos 
ICS och LABA med eller utan ytterligare tillägg. Detta innebar minst ett uppvaknande 
per vecka och SABA användning i minst 2 dagar per vecka under 4 veckor före 
screening. Andra inklusionskriterier var minst en astmaförsämring det senaste året, 
högdos ICS samt LABA minst 8 veckor före screening, bevisad allergi mot minst en 
aeroallergen det senaste året, FEV1 40-80%, serum IgE 30-700 (IU/mL) och vikt 30-
150kg. Exklusionskriterier var intubering, astmaförsämring, behandling med 
systemiska kortikosteroider 30 dagar före, lungsjukdom, förhöjt lgE av annan orsak, 
rökning eller andra läkemedel som antibiotika och metotrexat. 
 
Efter en run-in period på 2-4 veckor randomiserades försökspersonerna att få 
subkutana injektioner av antingen omalizumab eller placebo som tillägg till deras 
standardbehandling med högdos ICS och LABA, och eventuellt annat tillägg, i 48 
veckor. Dosering och intervall för omalizumab beräknades efter vikt och totalt serum 
lgE vid baseline enligt produktinformationen. 
 
Som primärt effektmått användes förekomsten av astmaförsämringar, definierade 
som förvärrade astmasymtom som behövde behandlas med systemiska 
kortikosteroider under minst 3 dagar. Sekundära effektmått var skillnaden från 
baseline i Total Asthma Symtom Severity Score (TASS) som inkluderade astma 
symtom nattetid, dagtid och på morgonen, skillnaden från baseline till 48 veckor i 
antal SABA doser per dag och skillnaden i Asthma Quality of Life Questionnaire 
(AQLQS) poäng. Ytterligare ett effektmått var skillnaden från baseline i FeNO i 
utandning. Resultat mättes vid 16, 32 och 48 veckor. Som mått på säkerhet användes 
förekomst och svårighetsgrad av AEs, dödsfall och labb tester. AEs av särskilt intresse 
var anafylaktisk chock, cancer, urtikaria, överkänslighetsreaktioner, reaktioner vid 
injektionsstället, trombocytopeni och blödningsrelaterade händelser. 
 
673 av de 850 deltagarna slutförde studien och bortfallen var likartade för båda 
behandlingsgrupperna till vecka 24 men därefter var bortfallet högre i 
omalizumabgruppen. Demografiska och kliniska egenskaper var likartade i de båda 
behandlingsgrupperna förutom att det var fler kvinnor i placebogruppen (70 % 
jämfört med 61 %). Det primära effektmåttet – förekomst av astma försämringar var 
signifikant lägre i omalizumab- jämfört med placebogruppen och dessutom var tiden 
till den första försämringen längre för dem behandlade med omalizumab. En 
subgruppsanalys antydde en större behandlingseffekt för de med endast ICS samt 
LABA eller ICS samt LABA och ett tillägg som underhållsbehandling jämfört med 
dem med ICS samt LABA och OCS. För de sekundära effektmåtten – TASS poäng, 
antal SABA doser per dag och AQLQS poäng visade de som fick omalizumab en större 
förbättring jämfört med de som fick placebo. Omalizumabgruppen visade även en 
större minskning av FeNO i utandning än placebogruppen. 
 
Förekomsten av AEs, SAEs och AEs av speciellt intresse var likartade i båda 
behandlingsgrupperna. Antal patienter som hoppade av på grund av 
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behandlingsbiverkningar var högre i omalizumabgruppen (16; 3,7 %) än i 
placebogruppen (10; 2,4 %). Inga onormala labbtester registrerades.                         

3.2.3 Effekten av förbehandling med omalizumab på tolerans av specifik 

immunterapi vid allergisk astma 

I tidskriften ”Journal of Clinical Immunology” 2010 beskriver Massanari et al en 26 
veckor lång dubbelblind, multicenter, parallellgrupps RTC (15). Syftet var att 
utvärdera effekten av förbehandling med omalizumab på systemic allergic reactions 
(SARs) av allergen-specific immunotherapy (SIT) hos patienter med minst måttlig, 
symtomatisk, persistent astma, otillräckligt kontrollerad med inhalerade 
kortikosteroider. 
 
275 personer deltog i studien och inklusionskriterier var ålder 18-55 år, minst måttlig 
persistent allergisk astma otillräckligt kontrollerad med ICS, påvisad allergi mot 
minst en aeroallergen det senaste året och FEV1 minst 75 %. Exklusionskriterier var 
instabil astma baserat på symtom och PEF och astma försämring med behov av 
systemiska kortikosteroider inom 3 månader före eller sjukhusinläggning inom 6 
månader före. 
 
Studien bestod av 4 perioder: screening 2 veckor, behandling med omalizumab eller 
placebo 16 veckor, SIT (18 injektioner) 4 veckor, inklusive en 3 veckor överlappning 
med omalizumab eller placebo, och underhålls SIT i 7 veckor. Patienterna 
randomiserades att få subkutana injektioner av omalizumab eller matchande placebo 
och stratifierades i grupper beroende på om de hade sensitivitet för en eller flera 
allergener. En dos av minst 0,016 mg/kg/IgE (IU/mL) omalizumab per månad gavs 
var fjärde eller varannan vecka och beräknades av vikt och serum IgE enligt 
produktinformationen. 
 
Det primära effektmåttet var en SAR inom 1 timme efter en injektion av SIT och den 
bedömdes enligt en 4-poängs skala: 1 – hud, 2 – gastrointestinal, 3 – respiratorisk 
och 4 – kardiovaskulär. Sekundära effektmått var allvarlighetsgrad av den första SAR 
av SIT, uppnådd måldos för underhållsbehandling med SIT, antal besök för att 
slutföra SIT-behandlingen och antal doser tilläggsmedicin för kontroll av reaktioner 
av SIT. Innan varje SIT injektion och 30 minuter efter samt 60 minuter efter den 
sista injektionen för dagen mättes PEF och vitalstatus – puls, blodtryck och 
andningsfrekvens. 
 
248 personer slutförde studien och fler i placebogruppen (53; 39 %) än i 
omalizumabgruppen (34; 24,5%) hoppade av och den vanligaste orsaken var SAR. 
Fler kvinnor än män deltog men de båda grupperna var likartade vid baseline. Det 
primära effektmåttet SAR inom i timme upplevdes av 32 personer (26,2%) i 
placebogruppen jämfört med 17 personer (13,5%) i omalizumabgruppen och 
skillnaden var signifikant (p=0,017). Dessutom, på 14:e dagen av SIT-behandlingen 
hade 13 personer i placebogruppen jämfört med 3 personer i omalizumabgruppen 
upplevt en SAR och skillnaden var signifikant (p=0,007). 30 av 49 patienter som 
upplevde en SAR hade respiratoriska symtom. 24 av dem tillhörde placebogruppen 
och 6 tillhörde omalizumabgruppen. Skillnaden i antal mellan grupperna var kliniskt 
signifikant men inte allvarlighetsgraden. Fler patienter i omalizumabgruppen (110; 
87,3%) jämfört med i placebogruppen (88; 72,1%) nådde måldosen för 
underhållsbehandling med SIT och färre antal besök behövdes (p=0,004). Ytterligare 
resultat visade att behandling med omalizumab minskade andelen patienter i behov 
av minst en akutmedicinering under SIT (10,3 % för omalizumab vs. 24,6 % för 
placebo). Av 126 doser av akutmedicin gavs 89 stycken till patienter i placebogruppen 
och av 31 doser av adrenalin gavs 22 stycken till patienter i placebogruppen. Vad 
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gäller lokala reaktioner vid stickstället av SIT sågs ingen större skillnad mellan 
omalizumab- och placebogruppen. 
 
Resultaten visade även att omalizumab var väl tolererad och de vanligaste 
biverkningarna för båda behandlingsgrupperna var olika reaktioner vid 
injektionsstället. Förekomsten av dessa var likartade i båda grupperna men antalet 
astmaförsämringar och sinuiter var fler i placebogruppen än i omalizumabgruppen. 
Av de 7 allvarliga biverkningar som rapporterades ansågs ingen vara 
läkemedelsrelaterad.  

3.2.4 Effekten av omalizumab vid måttlig till svår allergisk astma orsakad av 

katt 

I tidskriften ”Allergy Asthma Proceedings” 2009 av Massanari et al beskrivs poolade 
data från två studier (16). De var 28 veckor långa dubbelblinda RTC som 
genomfördes i USA. Syftet var att undersöka effekten av omalizumab som 
tilläggsbehandling vid måttlig till svår persistent astma och kattallergi. 
 
Inklusionskriterier var ålder 12-75 år, måttlig till svår astma i minst ett år före, 
otillräckligt kontrollerad med ICS, påvisad allergi för minst en aeroallergen, totalt 
serum lgE ≥30 till ≤700 IU/mL, vikt ≤150kg, FEV1 ≥40% till ≤80% och ≥12% ökning 
efter medicinering, en viss poäng för astmasymtom och underhållsbehandling med 
ICS. Exklusionskriterier var behandling med omalizumab eller andra astma 
mediciner, luftvägsinfektion inom 4 veckor före, andra lungsjukdomar, förhöjt IgE av 
andra orsaker, läkemedelsrelaterad astma och ändring i ICS dos en månad före. 
 
Patienterna var randomiserade att få subkutana injektioner av omalizumab eller 
matchande placebo. Av sammanlagt 1071 försökspersoner i den poolade gruppen 
hade 811 kattallergi (påvisad känslighet för Fel d 1). Dosen omalizumab var minst 
0,016 mg/kg/IgE (IU/mL) var fjärde vecka administrerad varannan eller var fjärde 
vecka. 
 
Effektmått var antal akuta försämringsepisoder definierade genom behov av 
systemiska kortikosteroider, skillnad från baseline i astmasymtom, skillnad från 
baseline i lungfunktion (FEV1), antal doser SABA per dag och Global evaluation of 
treatment effectiveness (GETE) utförd av patienter och utredare. Som ett mått på 
säkerhet registrerades alla AEs. 
 
De olika behandlingsgrupperna var likartade vid baseline. Resultaten visar att antalet 
astmaförsämringar var signifikant färre i omalizumabgruppen än i placebogruppen 
(0,6 vs 1,3; p<0,001). De i omalizumabgruppen hade även en signifikant bättre 
astmasymtom poäng än de i placebogruppen. Omalizumab förbättrade också 
lungfunktionen signifikant jämfört med placebo och bidrog till en större minskning 
av SABA användning än placebo. En högre andel av både patienter och utredare 
bedömde behandling med omalizumab bättre än behandling med placebo. 
 
Förekomsten av AEs var likartade i omalizumab- och placebogruppen och de 
vanligaste var reaktion på stickstället, virusinfektioner, övre luftvägsinfektioner, 
sinuit, huvudvärk och faryngit. Av patienterna allergiska mott katt upplevde fler i 
omalizumabgruppen (6,3 %) jämfört med i placebogruppen (5,3 %) AEs som ansågs 
vara läkemedelsrelaterade. Ingen av de allvarligare AEs ansågs vara 
läkemedelsrelaterade. Inga kliniskt betydelsefulla förändringar i labbvärden eller 
vitalstatus noterades vid omalizumabbehandling. 
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3.2.5 Storleken av andelen sjukdomsrelevant IgE i relation till totalt IgE 

förutsäger effekten av anti IgE behandling – omalizumab 

I en artikel i tidskriften ”Allergy” 2009 av Johansson et al beskrivs en 16 veckor lång 
dubbelblind RTC som genomfördes i Sverige (17). Syftet var att undersöka effekten av 
rekommenderade doser omalizumab hos IgE-sensitiserade patienter med kattallergi i 
en grupp med hög andel av IgE antikroppar av totalt IgE jämfört med i en grupp med 
låg andel IgE antikroppar av totalt IgE. 
 
Sammanlagt 59 personer deltog och inklusionskriterier var rino-konjunktivit 
och/eller astma och påvisade IgE antikroppar mott katt. Exklusionskriterier var 
andra läkemedel och tidigare immunterapi mot katt. 
 
Försökspersonerna delades in i två grupper baserat på andelen katt IgE antikroppar 
av totalt IgE – en låg (L) (≤1 %) och en hög (H) (≥3,8 %) grupp. De randomiserades 
sen att få antingen omailzumab eller placebo i 16 veckor. Dosen omalizumab 
beräknades av totalt IgE och vikt enligt produktinformation och gavs varannan eller 
var fjärde vecka. 
 
Effekten av omalizumab på IgE-medierad inflammation mättes före och efter 
behandling genom basofil allergen tröskel sensitivitet (CD-sens). Det primära 
effektmåttet var skillnad i CD-sens från baseline mellan behandlingsgrupperna. 
Andra labbvärden var basofil reaktivitet, IgG4, allergen binding activity (ABA) och 
IgE molekyler samt FcεRI receptorer per basofil. Vid det sista besöket tillfrågades 
också patienterna om deras allergi hade blivit bättre, sämre eller oförändrad.  
 
Det var ingen signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna vid baseline. 
Resultaten visade en signifikant minskning i CD-sens under behandlingen för båda 
behandlingsgrupperna jämfört med placebo (p<0,001) och störst skillnad sågs för L-
gruppen. Efter behandlingen sågs endast en signifikant minskning för L gruppen 
jämfört med placebo (p<0,05). Fler personer i L-gruppen än i H gruppen var CD-sens 
negativa med omalizumabbehandling. En signifikant minskning i basofil reaktivitet 
sågs i båda grupperna jämfört med placebo (p<0,01). Båda behandlingsgrupperna 
visade också en signifikant minskning jämfört med placebo i antalet IgE molekyler 
och FcεRI receptorer per basofil men skillnaden mellan grupperna var inte 
signifikant. I patienternas egen skattning av allergi sågs ingen skillnad mellan 
behandlingsgrupperna och placebo. 
 

4. Diskussion 

Vad gäller användningen av de nyare läkemedlen montelukast och omalizumab 
jämfört med den äldre standarden vid underhållsbehandling av astma framkommer i 
dessa studier intressant information om effekt och säkerhet som kan vara till hjälp 
för att välja rätt och individuell behandling till varje person. 
 
För att undersöka den senaste forskningen inom området användes till denna 
litteraturstudie 10 av de nyaste artiklarna med relevant frågeställning. Då det finns 
många studier gjorda inom området kan dessa artiklar inte ses som heltäckande för 
området men som en representation av aktuell forskning. 

4.1 Studieupplägg 
Samtliga studier är randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade kliniska 
prövningar vilket ger dem hög tillförlitlighet. En begränsning är dock att de är relativt 
korta från 4-48 veckor vilket i vissa fall kan vara för kort tid för att uppleva full effekt 
och för att upptäcka skillnader i effekt och säkerhet och problem efter 
långtidsbehandling. Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom som ofta kräver 
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underhållsbehandling i flera år och det är därför viktigt att utvärdera effekt och 
säkerhet efter lång tid. En annan begränsning är att studierna innehöll få deltagare 
vilket gör att det kan vara svårt att generalisera resultaten till större grupper i 
verkligheten. Inklusionskriterierna innebar en relativt homogen grupp och hög intern 
validitet men lägre extern validitet i det att många personer i verkliga livet med astma 
också är rökare, har en annan ålder än de i studierna, har en annan etnicitet och har 
andra sjukdomar och läkemedel. Ytterligare en faktor att vara medveten om är att 
studierna till stor del har finansierats av olika läkemedelsföretag. 
 
Vad gäller resultaten av studierna kan inga direkta jämförelser göras eftersom de 
innehåller olika läkemedel - montelukast och omalizumab, olika doser samt olika 
administreringsvägar – injektion, oral tillförsel och inhalation. De innehåller 
dessutom olika resultatmått och inklusionskriterier som till exempel varierande grad 
och typ av astma och underhållsbehandling innan studien. Det är många gånger inte 
etiskt försvarbart att uppmana patienter med svår astma att avstå eller byta 
underhållsbehandling innan studien. Jämförelser mellan studierna kan dock ändå 
vara intressanta med tanke på effekt och säkerhet samt när tilläggsbehandling ska 
användas och vilka som kan ha nytta av den. 

4.2 Effekt och säkerhet 

4.2.1 Montelukast 

Den första studien (8) är intressant eftersom den undersöker inhalerad montelukast. 
Många äldre studier har undersökt effekt och säkerhet av oralt montelukast och det 
är den beredningen som är godkänd för behandling i Sverige. Studien visar att 
inhalerad montelukast är signifikant bättre än baseline och placebo vad gäller det 
primära effektmåttet FEV1 och tiden till samt varaktigheten av bronkdilatationen. 
Detta är betydelsefullt eftersom inhalerad montelukast kan vara ett viktigt alternativ 
till oral montelukast för vissa patienter som föredrar inhalationsläkemedel framför 
oral administrering. Det kan till exempel gälla personer med sväljsvårigheter eller de 
som upplever biverkningar eftersom risken för detta minskar med ett lokalt verkande 
läkemedel jämfört med ett som verkar systemiskt. Dessutom framkommer i denna 
studie som jämför olika doser montelukast med placebo att en högre dos av detta 
preparat verkar sammantaget fördelaktigt vad gäller effekt, tillslag och varaktighet 
och att detta inte medför fler eller värre biverkningar än med en lägre dos. Med till 
exempel dosen 1000 mikrogram är effekten delta FEV1 0,12L signifikant jämfört med 
placebo, varaktigheten 24 timmar, lika lång som för oralt montelukast och tillslaget 
20 min, snabbt. Dessutom består biverkningarna av till exempel nasofaryngit, eksem 
och nästtäppa, vilka är vanliga besvär med denna substans och därför inte 
förvånande. Inga allvarliga biverkningar rapporterades, vilket tyder på att inhalerad 
montelukast är ett väl tolererat preparat med effekt på FEV1, längd och tillslag av 
bronkdilatation och kan användas som alternativ vid underhållsbehandling av astma. 
Intressant skulle dock vara andra studier som direkt jämför inhalerad montelukast 
med oral montelukast. 
 
Likaså visar den andra studien (9) att inhalerad montelukast är effektivt och här i en 
direkt jämförelse med den existerande standarden ICS. Intressant med denna studie 
är att den högsta dosen i den förra studien 1000 mikrogram inhalerad montelukast 
används och jämförs med mometason. Studien visar att behandlingen ger en 
förbättring av det primära effektmåttet FEV1 och de sekundära effektmåtten 
astmasymtom, astmaförsämring, astmakontroll samt totala antalet eosinofiler i blod 
och att resultatet är signifikant jämfört med baseline och mometason. Eftersom 
mometason är en ICS som är godkänd som förstahandsval för underhållsbehandling 
vid astma och har bevisad effekt, kan man dra slutsatsen att en 
kombinationsbehandling med ett tillägg av inhalerad montelukast har en ytterligare 
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effekt på många olika parametrar vid underhållsbehandling av astma. Detta kan till 
exempel vara av nytta för dem med okontrollerad astma trots ICS behandling. 
Däremot visade kombinationsbehandlingen inga signifikanta förbättringar i SABA 
användning och PEF mätning. Detta kan dock bero på att dessa resultat fås genom 
patienternas egna dagboksanteckningar som kan vara subjektiva och en källa till fel. 
Det kan till exempel också vara svårt att komma ihåg att anteckna SABA användning 
och om de personerna finns i kontrollgruppen med mometason kan det bidra till ett 
lågt svar och ingen skillnad i effekt mellan grupperna. Ett annat fel som kan uppstå är 
om SABA användning blir till en vana mer än ett behov och puffar av vana bidrar till 
ett högt svar i behandlingsgruppen och därmed ingen skillnad jämfört med 
mometason. Slutligen kan PEF mätning i sig vara tekniskt svårt för patienterna och 
bidra till missvisande resultat om det görs på fel sätt. Intressant med denna studie är 
också att en subgruppsanalys visade bättre effekt för män än för kvinnor av 
kombinationsbehandlingen jämfört med singelbehandlingen. Detta måste utredas i 
fler studier och kan vara av betydelse för val av behandling vid astma. Ingen 
betydelsefull skillnad mellan grupperna noterades vad gäller biverkningar, vilket 
tyder på att kombinationsbehandling är lika väl tolererad som behandling med 
endast mometason. Dock uppstod en händelse av artralgi i montelukast-mometason 
gruppen men eftersom det kan ses som en mindre vanlig biverkning behöver det inte 
betyda att detta behandlingsalternativ ska uteslutas. 
 
Den tredje studien (10) skiljer sig eftersom den jämför oralt montelukast med ICS. 
Intressant med denna är att de använder metakolin för att utlösa en 
bronkokonstriktion och mäter behandlingseffekt i FEV1. Studien visar att 
montelukast signifikant minskar metakolins sammandragande effekt och förbättrar 
FEV1 jämfört med endast ICS. I linje med den förra studien tyder detta på att 
antileukotriener och ICS utövar bronkdilatation på olika sätt och därför kompletterar 
varandra vilket resulterar i en bättre sammanlagd effekt. Viktigt är också att 
kunskapen om de två läkemedlens olika verkningsmekanismer, som ser ut att 
komplettera varandra, kan leda till att fler angreppspunkter för läkemedelseffekt 
hittas och att fler studier görs för att hitta en effektiv underhållsbehandling vid 
astma. En svaghet med denna studie är att inga biverkningar omnämns, vilket kan ge 
en överdrivet positiv bild av resultaten. 
 
Den fjärde studien (11) behandlar den viktiga aspekten av montelukasts effekt på 
inflammatoriska celler. Bronkialbiopsi visade att det primära effektmåttet, antalet 
aktiverade eosinofiler, minskade signifikant jämfört med baseline och även med 
placebo när analysmodellen ZIP användes. Även de sekundära effektmåtten totala 
antalet eosinofiler och antalet mastceller minskade signifikant jämfört med baseline 
och placebo med ZIP analys. Eftersom astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom 
och behandling delvis syftar till att hämma inflammation är resultaten från denna 
studie av stor vikt. Det är av betydelse att se en effekt på inflammationsmarkörer och 
kunna jämföra med vad som är känt om standardbehandlingen ICS eftersom den har 
en bevisad antiinflammatorisk effekt (2, 3). Intressant är också att studien belyser 
montelukasts verkan i kroppen. Den visar till exempel att montelukast har störst 
verkan på antalet aktiverade eosinofiler, följ av totala antalet eosinofiler och sist 
antalet mastceller. Detta kan ha betydelse för vidare forskning om vilka genotyper 
och fenotyper av astma som har nytta av behandling med antileukotriener. En 
nackdel med studien kan vara att, trots övervägande positiva resultat för 
montelukasts effekt på inflammation i luftrören behöver det inte betyda att 
montelukast har effekt på FEV1 och astmasymtom. Astmasymtom uppstår av en 
komplicerad inflammatorisk process som kan bero av andra orsaker än dessa 
inflammationsceller. Det är därför också viktigt med andra mått för att visa effekt och 
förbättrad livskvalitet. Vid behandling med läkemedel är en del effekt på mätvärden 
och en annan del patienternas självupplevda effekt och nytta vid sin sjukdom. Båda 
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dessa resultatmått behöver sammanfogas för att se helheten av nyttan och kunna 
välja rätt behandling till rätt patient. Det hade därför varit intressant även med 
astmasymtom och andra resultatmått i denna studie för att kunna se om de stämde 
överrens med de inflammatoriska markörerna. En svaghet med också denna studie är 
att inga biverkningar redovisas. 
 
Den femte studien av montelukast (12), jämför i likhet med den tredje studien (10), 
montelukast och ICS med enbart ICS. I motsats till den tredje studien ses här ingen 
signifikant förbättring av effekten av ett tillägg av oral montelukast jämfört med 
endast ICS. Studien visar således ingen ytterligare fördel för kombinationsbehandling 
jämfört med singelbehandling. En styrka med studien är att effekten mäts både med 
tanke på inflammatorisk och klinisk nytta och att resultaten understödjer varandra 
och pekar åt samma håll. Detta behöver dock inte betyda att dubbelanvändning som 
helhet är ineffektiv utan resultaten kan bero av många olika orsaker. Till exempel, 
eftersom studien har ett lågt deltagarantal kan det påverka om personerna som 
deltog har speciella genotyper eller fenotyper som inte är hjälpta av antileukotriener. 
Det kan också vara så att de personer som ingick i studien redan hade bra effekt av 
ICS och inte tillräckligt svår astma för att få en ytterligare effekt av ett tillägg av 
montelukast. Inklusionskriterierna var till exempel astma i minst 6 månader innan, 
inte 1 år innan, och symtom precis över gränsen för ICS enligt riktlinjer. Detta är 
behandling enligt steg 2 i astmatrappan och kan vara för lindrig och sporadisk astma 
för vissa personer att få effekt om de redan behandlas med ICS. Det vill säga, 
utrymmet för förbättring är inte lika stort som för dem med svårare eller mer 
frekventa problem. Detta är en viktig upptäckt för att inte ge 
antileukotrienbehandling i onödan. Slutligen kan det vara så att ingen skillnad sågs 
mellan grupperna för att montelukast påverkar andra inflammationsmarkörer eller 
parametrar av astmasjukdom än de som mättes i denna studie. Intressant angående 
verkningsmekansimen för antileukotriener och för vidare forskning var att 
montelukast och ICS minskade antalet mastceller mer än endast ICS. Detta kan ha 
betydelse för personer vars astma domineras av mastceller och deras cytokiner. 

4.2.2 Omalizumab 

Av de fem studierna med omalizumab visar den första (13) att patienterna 
genomgående förbättrade det primära effektmåttet astmakontroll jämfört med 
baseline. Dock var inte skillnaden signifikant jämfört med placebo. Det kan bero på 
att patienterna i placebogruppen också upplevde en betydande förbättring i 
astmakontroll jämfört med baseline. Det höga placebosvaret, som till exempel kan 
komma av en positiv psykisk och fysisk effekt av att aktivt ingå i en studie med 
optimerad basbehandling och följsamhet, kan i sin tur göra att resultaten felaktigt 
inte pekar på någon övervägande effekt för omalizumabgruppen jämfört med 
placebo. Detta visar att följsamhet kan ha betydelse och att patienter ska utredas med 
tanke på följsamhet av deras ordinarie underhållsbehandling för att optimera 
effekten av den innan tillägg sätts in för att inte behandla utan anledning och för att 
hitta de som har mest nytta av tilläggsbehandling. Intressant är också att en 
subgruppsanalys visade att omalizumab har bättre effekt på de med svårare astma. 
Det kan bero på att definitionen för dem som ingick i studien var ACT poäng under 
eller lika med 19, vilket gör att förbättringspotentialen inte är lika stor som för dem 
med svårare astma ≤15. Det kan vara så att en svårighetsgrad på ≤19 är för lite för att 
få effekt av läkemedlet och en viktig upptäckt för att inte ge monoklonala antikroppar 
i onödan, vilket inte är bra för patienten och inte heller ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv. En annan orsak till liten skillnad mellan omalizumab och placebo kan 
vara att de personer som ingick i studien hade för bra lungfunktion. I linje med andra 
studier kanske det behövs en lungfunktion på ner under 65 % FEV1 för att 
omalizumab ska ha klar effekt. Detta kan vara intressant att utforska i fler studier. 
Ytterligare en felkälla kan vara att astma för dem som ingick i studien baserades på 
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en läkares subjektiva diagnos istället för objektiva mått, vilket kan innebära att 
studiepopulationen innehöll patienter feldiagnostiserade med astma. Detta skulle 
också kunna bidra till en missvisande sämre effekt av omalizumab. 
 
En svaghet med studien kan också vara att en självuppskattad ACT poäng användes 
som mått på astmakontroll och primärt effektmått istället för till exempel objektiva 
FEV1 värden som vanligtvis används och detta subjektiva mått kan vara en källa till 
fel. Även det sekundära effektmåttet är subjektivt då det är utredarnas egen skattning 
av effekten vilket gör resultaten mindre tillförlitliga. För att få en bättre helhetsbild 
skulle det också vara intressant att fokusera på objektiva mått på lungfunktion som 
komplement och för att se om de är i linje med de subjektiva resultaten. Omalizumab 
ansågs i denna studie vara väl tolererad men det bör observeras att 
behandlingsrelaterade biverkningar upplevdes av fler i omalizumab- än i 
placebogruppen, 8,1 % mot 3,0 %, även om de flesta bestod av reaktioner vid 
stickstället och kan ses som lindriga och inte behöver inverka på behandlingsnytta. 
 
I motsats till den första studien visar den andra studien (14) att omalizumab hade 
signifikant effekt på det primära måttet astmaförsämringar och förbättrade även de 
sekundära effektmåtten AQLQs poäng, astmasymtom och daglig SABA användning 
jämfört med placebo. Här är dock skillnaden att personerna som ingick i studien var 
alla diagnostiserade med svårare astma, steg 5 eller 6 och inte steg 4. Det kan bidra 
till de övervägande positiva resultaten för behandlingseffekt av omalizumab. Detta är 
viktigt ur behandlingssynpunkt och tyder ytterligare på att omalizumab passar bäst 
som tillägg i steg 5 och 6. Positivt med studien är längden på 48 veckor vilket kan 
tyda på att det behövs en lång behandlingstid för att uppleva effekt och att den förra 
studien på 24 veckor kanske var för kort för att notera full effekt. Det är möjligt att 
behandlingsgruppen i den förra studien kunde ha fortsatt att förbättra sina resultat 
jämfört med baseline och placebo efter 24 veckor. I studien framkommer också att 
omalizumab har bättre effekt på dem med ICS och LABA eller ICS, LABA och tillägg, 
jämfört med dem med ICS, LABA och OCS. Detta hjälper till att belysa nyttan av 
omalizumab och att patienter som redan behandlas med orala kortikosteroider 
kanske inte har så stor nytta av ett tillägg av monoklonala antikroppar. De verkar inte 
ha lika stort utrymme för förbättring. Däremot kan tänkas att ett tillägg med 
omalizumab kan ersätta orala kortikosteroider och ge likvärdig effekt men utan de 
systemiska biverkningar som är nackdelen med dessa preparat. En svaghet även om 
det är vanligt i vetenskapliga studier, är att studien har finansierats av 
läkemedelsföretag – Genentech och Novartris. Blindning är då av största vikt men 
det går inte att helt bortse ifrån att intressekonflikter kan ha betydlese för resultaten. 
 
Förekomsten av AEs var likartade i båda grupperna men det är värt att notera att fler 
i omalizumabgruppen än i placebogruppen 16 stycken 3,7 % mot 10 stycken 2,4 % 
hoppade av studien på grund av biverkningar. Det visar att vissa patienter upplevde 
biverkningarna som så besvärande att de hellre avstod omalizumab. Detta faktum 
kan vara viktigt att ta hänsyn till vid behandlingssituationer i verkliga livet när det 
gäller att väga nyttan mot besvären för att kunna ge rätt läkemedel till rätt patient. En 
svaghet vad gäller biverkningar är att studien är för liten för att upptäcka sällsynta 
sådana som anafylaxi och cancer, vilket gör att fler studier behövs. 
 
Den tredje studien (15) är intressant eftersom den undersöker omalizumabs effekt vid 
förbehandling inför specifik immunoterapi. Studien visar att de som behandlades 
med omalizumab innan SIT upplevde signifikant färre systemiska allergiska 
reaktioner än de som fick placebo. Dessutom hade de färre andningsrelaterade 
systemiska allergiska reaktioner och nådde i högre utsträckning måldosen för SIT 
underhållsterapi. Eftersom de allergiska reaktionerna har varit en stor begränsning 
för SIT behandling överhuvudtaget och även för att tolerera en så hög och effektiv 
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måldos som möjligt framkommer i denna studie en intressant upptäckt. Studien är 
betydelsefull eftersom det innebär ett nytt användningsområde för monoklonala 
antikroppar, i det här fallet möjligen genom att minska antalet IgE molekyler och 
därmed den IgE medierade allergiska reaktionen som annars kan uppkomma av SIT 
och effektivisera behandlingen. omalizumab tros också kunna minska uttrycket av 
FcεRI på basofiler och dendriter vilket kan vara intressant att undersöka i andra 
studier. Studien betonar i alla fall nyttan av att kombinera olika behandlingar med 
olika verkningsmekanismer och angreppspunkter för att nå så bra effekt som möjligt 
för personer med astma. 
 
Den fjärde studien (16), med poolade data, mäter liksom studie 2 (14) omalizumabs 
effekt på astmaförsämringar. Även resultaten är i linje med studie 2 och visar att 
omalizumab signifikant minskar antalet astmaskov som behöver behandlas med 
orala kortikosteroider jämfört med placebo. Studien visar också att behandling med 
omalizumab minskar astmasymtom och SABA användning samt förbättrar 
lungfunktion, FEV1 jämfört med placebo. Genom att både patienter och utredare 
även skattar behandlingen effektiv jämfört med placebo understödjer detta de 
positiva objektiva resultaten vilket resulterar i en studie med starka bevis för effekten 
av omalizumab som tillägg. En fördel med denna studie är de många resultatmåtten 
som hjälper till att ge en bred bild av omalizumabs effekt. Det är intressant och 
betydelsefullt att få både subjektiva och objektiva resultat i en och samma studie. Till 
exempel, hur patienterna själva upplever effekten är viktigt att sammanfoga med 
andra objektiva resultat och jämföra för att se om de pekar åt samma håll eller är 
motstridiga. Det är, dessutom, i slutänden patienterna själva som ska vara nöjda nog 
med sin behandling att kunna genomföra den i dagliga livet där den gör nytta. En 
annan fördel med studien är att den belyser nyttan med omalizumab mot en specifik 
allergi – katt, som kan orsaka många problem, och hjälper till att definiera 
användningsområden där ett tillägg av omalizumab gör nytta jämfört med 
standardbehandling med ICS. En aspekt att hålla uppsikt över är dock AEs även om 
de endast upplevdes av 6,3 % i omalizumabgruppen jämfört med 5,3 % för placebo 
och de vanligaste var reaktion vid stickstället, infektioner, inflammationer (sinuit och 
faryngit) och huvudvärk. 
 
Som helhet visar studien att omalizumab kan vara ett effektivt tillägg till 
standardbehandling för personer med okontrollerad astma. Viktigt är också att 
omalizumab kan minska användningen av orala kortikosteroider genom att minska 
behovet vid astmaskov vilket kan komma många patienter till nytta till exempel 
eftersom risken för biverkningar är större med högre dos och frekvens.  
 
Den femte studien (17) visar att effekten av omalizumab på IgE medierad 
inflammation är olika för personer med olika hög andel av katt specifika IgE av totalt 
IgE.  I studien ses en signifikant skillnad jämfört med placebo i det primära 
effektmåttet basofil känslighet - CD sens och en större effekt ses för personer med låg 
andel IgE antikroppar mot katt jämfört med för personer med hög andel katt-IgE. 
Studien belyser också problemet med att kunna förutsäga de som är hjälpta av 
tilläggsbehandling och att andel specifika allergen-IgE kan ha betydelse för 
behandlingseffekt istället för totalt IgE, vikt, pricktest och sjukdomshistoria som 
vanligtvis används. Denna studie visar också en signifikant minskning av antalet IgE 
molekyler och FcεRI på basofiler jämfört med placebo. Resultaten är i linje med de i 
studie 3 och talar starkt för omalizumabs effekt vid IgE medierad inflammation. 
Studien kan bidra med viktig kunskap för att identifiera personer som är bäst hjälpta 
av tilläggsbehandling och ge information om var i behandlingstrappan omalizumab 
hör hemma samt i vilken dos det ska användas. Dessutom tyder denna studie på att 
fler studier kan behövas för att prova olika doser av omalizumab eftersom det kan 
vara så att personer med hög procent katt-IgE inte blir hjälpta av nuvarande 
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dosrekommendationer i produktinformationen. Dock är resultaten motstridiga 
eftersom det finns andra studier som tidigare inte har påvisat någon koppling mellan 
specifika allergen IgE och behandlingseffekt med omalizumab. En notering med 
denna studie kan också vara hur väl basofil känslighet verkligen mäter effekten på 
IgE medierad inflammation som studien ytterst avser att mäta. Dessutom, inga mått 
på patienternas symtom ingick i studien förutom en fråga om de upplevde dem som 
värre, oförändrade eller bättre, och ingen skillnad sågs mellan aktiv behandling och 
placebo. Nackdelarna ovan gör att fler studier behövs inom dessa områden. 
 
Gemensamt för alla studierna ovan är att de generellt visar positiva resultat vad gäller 
effekt och säkerhet för dessa två nya strategier för underhållsbehandling av astma. 
Detta gäller både jämfört med placebo och jämfört med den äldre standarden vid 
underhållsbehandling – ICS med eventuell kombination av LABA. Fördelarna med 
effekten verkar tydligt överväga de negativa biverkningarna. Det finns dock svagheter 
i studierna såsom lågt deltagarantal, relativt kort tid, snävt åldersintervall, korta run-
in och wash-out perioder med möjlig carry-over effekt, intressekonflikter och en del 
tvetydiga resultat vilket gör att fler studier kan behövas för att säkerställa effekt och 
tolerans hos dessa preparat samt förutsäga vilka som har nytta av behandling. 

4.3 Slutsats 
Sammanfattningsvis verkar båda dessa preparat montelukast och omalizumab ha god 
effekt vid underhållsbehandling av astma utan att orsaka alltför svåra problem med 
biverkningar. På det stora hela pekar resultaten av de nämnda studierna åt samma 
håll och är i linje med andra tidigare genomförda studier inom området. Även om 
montelukast verkar passa för lindrig till måttlig astma och omalizumab för måttlig till 
svår astma skulle det vara intressant att i en framtida studie se en direkt jämförelse 
mellan montelukast och omalizumab till exempel vid behandling av måttlig astma. 
Vad gäller var i behandlingstrappan och val av intervention för varje enskild individ 
verkar det som att de med sämst kontrollerad astma, de med lokala eller systemiska 
biverkningar av ICS, eller de med oförmåga att använda inhalation har bäst nytta av 
en ny tilläggsbehandling eller ersättningsbehandling. Både montelukast och 
omalizumab verkar ha en kortisonsparande effekt och kan vara aktuella istället för, 
eller för att kunna använda en mindre dos av ICS eller OCS. Det kan även tänkas att 
till exempel montelukast kan vara ett alternativ som förstahandsval vid tillägg till ICS 
istället för LABA för den subgrupp som har problem med toleransutveckling, tremor, 
hjärtklappning, huvudvärk eller hyperglykemi vid diabetes av LABA. Intressant i 
framtida studier skulle också vara att utvärdera effekten av trippelbehandling med 
LTRA, LABA och ICS jämfört med endast LTRA och ICS eller LABA och ICS. En 
större tilläggseffekt är möjlig av montelukast vid trippelbehandling än med endast 
montelukast och ICS eller med standarden LABA och ICS. Det vill säga, LTRA och 
LABA i kombination med ICS kan ha en synergistisk effekt som kan vara till nytta för 
många patienter i ett tidigare skede i behandlingstrappan än idag. 
 
Vidare angående preparatval för behandling måste varje patient bedömas 
individuellt. En faktor kan vara att det framkommit en liten risk för biverkningar som 
Churg - Strauss syndrom eller självmordstankar hos ungdomar vid tidigare 
användning. Till exempel kan montelukast tänkas passa för dem som inte har den 
allra svåraste graden av astma och de som inte är ungdomar eller ungdomar med 
psykiska symtom. Dessutom kan montelukast vara ett alternativ för dem som 
föredrar ytterligare en inhalationsmedicin eller peroral tillförsel framför injektioner. 
Fördelen med en tablett som verkar systemiskt kan vara en antiinflammatorisk effekt 
i hela kroppen som till exempel kan göra att små luftvägsförgreningar långt ner i 
lungorna, som inte nås med ICS, påverkas. Det är däremot möjligt att biverkningarna 
av montelukast blir mindre med inhalation som verkar lokalt, än oral administrering 
med systemisk verkan, och kan påverka val av behandling för till exempel ungdomar, 
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men fler studier behövs. Omalizumab däremot kan passa för patienter som har 
svårare astma, har kattallergi, ska behandlas med SIT, är ungdomar, har psykiska 
besvär, har sväljsvårigheter eller har problem med följsamheten och inte vill 
medicinera med ytterligare en inhalation eller tablett varje dag utan väljer en 
injektion som sen står sig i veckor efteråt. 
 
Genom dessa studier har också framkommit ny kunskap och vikten av att i framtiden 
bättre kunna identifiera och förutse vilka som är hjälpta av tillägg med montelukast 
eller omalizumab. Med tanke på den komplicerade process som ligger bakom astma 
kan framtida studier även ytterligare belysa olika orsaker till astma sjukdom, 
astmaläkemedels verkningsmekanismer, nya angreppspunkter för vidare forskning 
och läkemedel samt bidra till att identifiera och förutse behandlingsnytta. I framtiden 
kan arbetet med att hitta ännu mer specifika mål i linje med antileukotriener och anti 
lgE antikroppar jämfört med ICS fortsätta. Faktum är att många olika substanser mot 
specifika mål har provats i djurförsök med lovande resultat men dessa har inte varit 
överförbara på människor. Exempel på nya angreppspunkter kan vara cytokiner som 
interleukin (IL) 4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12, IL-13, IL-17, IL-25, IL-27, IL-33, TNF-alfa, 
IFN-gamma och GM-CSF. Fler mål kan vara andra inflammationsceller, mediatorer, 
byggstenar eller olika nyckelvägar. Det kvarstår också att undersöka olika 
substansers sjukdomsförändrande egenskaper till exempel effekt på 
luftvägsremodellering vid astma och för det behövs troligen en studielängd på 1-2 år. 
Slutligen kan konstateras att ytterligare forskning får komplettera med mer 
information som kan göra det ännu lättare att välja rätt preparat och dos till rätt 
patient vid underhållsbehandling av astma. Data i dessa studier pekar på att i 
framtiden i större utsträckning rekommendera montelukast som komplement till ICS 
och att öka användningen av omalizumab, gärna i kombination med SIT. Detta skulle 
kunna resultera i att fler blir hjälpta och att andelen personer med okontrollerad 
astma minskar. 
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