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Uus peatükk kroonilise
obstruktiivse kopsuhaiguse ravis:
LABA ja LAMA kombinatsioon
Alan Altraja1, 2
Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK ) on üldlevinud haigus, mille ravi tõhustamisel ei ole liigne ükski jõupingutus. Järjest laieneva kasutusega ravimirühmaks on
osutunud ülipika ja pika toimeajaga 2-agonistide ja antikolinergiliste ainete fikseeritud kombinatsioonravimid. Ülevaates on käsitletud KOKi ravi peamisi põhimõtteid,
bronhodilatatsiooni tagamaid, bronhodilatatsiooni mehhanisme, sh 2-agonistide ja
antikolinergiliste ainete koostoime üksikasju molekulaarsel tasandil ning ülipika- ja
pikatoimeliste 2-agonistide ja antikolinergiliste ainete fikseeritud kombinatsioonravimite kohta eri tüüpi ja raskusastmega KOKi ravis, sh hiljuti avaldatud ravijuhtnöörides. Samuti on antud ülevaade seni kasutatavate või kasutusele tulevate fikseeritud kombinatsioonide indakaterooli-glükopürrooniumi, vilanterooli-umeklidiini,
olodaterooli-tiotroopiumbromiidi ja formoterooli-aklidiini võrdlusuuringutest muu
aktiivraviga, enamasti monokomponentidega.
K roon i l i ne obstr u k ti iv ne kopsu ha ig us
( KOK ) on v ä g a le v i nu d h a ig u s , m i d a
iseloomustab püsiv või ü k snes v ä hesel
määral pöörduv õhuvoolutakistus hingamisteedes ehk obstruktsioon (1). Kuigi see
on välditav ja osaliselt ka ravitav haigus, on
KOK üldjuhul progresseeruv. Haiguse teke
ja püsiobstruktsiooni progresseerumine on
tingitud tugevnenud kroonilisest põletikulisest vastusest sissehingatud kahjulikele
osakestele või gaasidele, praktikas peamiselt
sigaretisuitsule, mille tulemusena tekib
väikeste hingamisteede püsiv ahenemine
koos kroonilise ülemäärase limaproduktsiooniga (nn hingamisteede tüüpi KOK) ja/
või kopsuparenhüümi ensümaatilise destruktsiooniga (nn emfüseemi tüüpi KOK) (2).
KOK on maailmas tõusvalt juhtiv haigestumise ja surmade põhjus ning KOKi ägenemised ja kaasuvad haigused, nagu kardiovaskulaarsed haigused, diabeet, depressioon, mõjutavad suures ulatuses KOKi
raskusastet ning haige elukvaliteeti (3).
KOKi-puhused muutused hingamisteedes
on pöördumatud ning rav i eesmärgiks
s a ab see tõt t u ol l a ü k snes 1) s ü mpto mite leevendamine ja 2) tulevikuriskide
maandamine ( haiguse progresseerumise
pidurdamine, ägenemiste ärahoidmine ja
suremuse vähendamine) (1).
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( IKS) toime suhtes (4). Seepärast kuulub
KOKi farmakoteraapias põhiline koht pikatoimelistele (toime kestusega vähemalt
12 tundi ja seega annustamissagedusega
2 korda ööpäevas) ja ülipikatoimelistele
(toime kestusega vähemalt 24 tundi ja
annustamissagedusega 1 kord ööpäevas)
bronhodilataatoritele (5). Pika- ja ülipikatoi mel i s tes t br on ho d i l at a ator ites t on
kasutusel kahte suurde rühma kuuluvad
bron hod i lataator id, a nt i kol i nerg i l ised
ained ja 2-adrenoretseptoritesse toimivad
agonistid (2-agonistid). Esmapilgul võib
tunduda, et bronhodilataatorid on suutelised üksnes piiratud ulatuses laiendama
kroonilisest põletikust rigiidseid perifeerseid hingamisteid, ometi ulatuvad nende
rav imite toimed spiromeetrilise kopsufunktsiooni parandamisest ja sümptomite
leevendamisest märksa kaugemale (5 ),
hõlmates soodsat mõju ägenemistele ja
elukvaliteedile (6).
Kuigi nii pikatoimelistel M-kolinoretseptoritesse toimivatel 2-agonistidel (LongActing Beta-Agonists, LABA) kui ka antikolinergilistel ainetel (Long-Acting Muscarinic
Antagonists, LAMA) on ka monoteraapiana
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soodne, tihti kliinilises praktikas isegi
piisav toime KOKi-haigetele (ülevaateks
vt (7)), võimaldab LAMA ja LABA kombineerimine rünnata obstruktsiooni kahe
erineva mehhanismiga. Patsiendi vaatevinklist aitab fikseeritud LABA ja LAMA
kombinatsioonrav im mõlemat eelnimetat ud rav ieesmärk i parem ini täita ( 7 ).
Nüüdisaegsete seisukohtade järgi (6) võib
erineva toimemehhanismi ja -ajaga bronhodilataatoreid põhimõtteliselt kombineerida
suhteliselt vabalt, kui üks bronhodilataator
ei anna piisavalt tulemusi (8). Erandiks on
siinjuurse üksnes LAMA kombineerimine
lühitoimeliste antikolinergiliste ainetega
(Shor t-Ac t ing Mu scar inic Antagoni st s,
SA M A), kuna sellise variandi korral on
täheldatud kõrvaltoimete, sh urotrakti obstruktsiooni ülemäärast võimendumist (9).
LABA ja LAMA kombinatsiooniga seevastu
saav utatakse KOKi püsiravis suhteliselt
soodsam kõrvaltoimete profiil võrreldes
sa ma toi mer ü h ma r av i m ite k asuta m isega (1, 7).
LABA ja LAMA kombinatsiooni aditiivse ja
sünergilise toime molekulaarseid aluseid on
viimastel aastatel põhjalikumalt selgitatud.
Teatav ast i i n h ibeer iv ad a nt i muska r i nergilised ained (sh LAMA) atsetüülkoliini
bronhokonstriktoorset toimet juhtehingamisteedes ganglionaarse ülekande eest
vastutavate M1-kolinoretseptorite ning
silelihasrakkudel paiknevate M3-kolinoretseptorite blokaadi kaudu (10). Lisaks
esinevad nii M1- kui ka M3-kolinoretseptor id k a bron h i n ää r me tel n i ng nende
blokeerimise tulemuseks on sekretsiooni
pidurdumine (11). 2-retseptorite aktivatsioon bronhioolides põhjustab stimuleeriva
G-proteiini kaudu adenülaadi tsüklaasi (AC)
aktivatsiooni, mille tulemusena suureneb
rakus tsüklilise adenosiinmonofosfaadi
(cAMP) sisaldus (12). Järgneb proteiinkinaasi ( PK ) aktivatsioon ning tulemuseks
on silelihase relaksatsioon ning bronhodilatatsioon (12). 2-retseptoreid leidub
kolinergiliste lõppsünapside läheduses, kus
nende stimulatsioon pidurdab atsetüülkoliini vabanemist (11). Selliselt avaldavad
2-agonistid antikolinergilistele ainetele
sünergistlikku toimet.
Lisaks aga astuvad mängu M2-kolinergilised retseptorid, millel on vähemalt kaks
vastuolulist funk tsiooni. Nad toimivad
tagasiside inhibiitoritena postganglionis
ning nende stimulatsioon vähendaks atse84

tüülkoliini vabastamist, vältides liigset silelihaskontraktsiooni, blokaad aga töötaks
vastu LAMA oodatavatele toimetele. Teiselt
poolt inhibeerivad M2-retseptorid silelihasraku membraanil ACd ja seeläbi cAMP
sünteesi, mille tagajärjeks on vastutoime
2-agonistidele – relaksatsiooni inhibeerimisele (13). Veel aktiveerib atsetüülkoliin
M3-retseptorite kaudu proteiinkinaasi C
( PKC ) ning tulemuseks on 2-retseptori
signaalraja lahtiseondumine AC aktivatsioonilt ja bronhokonstriktsioon (10).
Ent olukord on veelgi keerulisem. PKC
võib inhibeerida 2-retseptori toimet kokku
kolme mehhanismiga:
1) 2-retseptori otsese fosforüülimise teel;
2) sti mu leer iv a G-protei i n i -a laü h i k u
fosforüülimise kaudu, mis resulteerub
 2 -r e t s e p t o r i l a h t i s e o n d u m i s e s j a
signaalraja katkemises ning
3) G-proteiiniga seotud kinaasi 2 aktivatsiooni teel, mis fosforüülib omakorda
2-retseptori ja mille tulemuseks on
seondumine -arrestiiniga ja edasise
signaalraja inhibeerimine (14).
Seega on ka 2-retseptori signaalsüsteemi edukaks toimimiseks vajalik ennekõike M3-, osalt ka M2-kolinoretseptor ite bloke e r i m i ne. L i s a k s e r i ne v ate le
mehhanismidele pakuvad M-kolinergilised
antagonistid ja 2-agonistid bronhodilatatsiooni hingamisteede eri osades erisug usel määral. Põhjus seisneb vastavate
retseptorite erinevas kontsentratsioonis.
Kol i nerg i l i sed re t septor id si lel i ha stel
esi ne v ad kõi k ja l ju hteh i nga m isteedes,
ent suurem tihedus on si isk i suurema
kaliibriga hingamisteedes. Seevastu on
2 -retseptorite üldine kontsentratsioon
suurem perifeerias, kuid silelihasel paiknevate retseptorite tihedus on ühtlane
kõik idel juhtehingamisteede tasemetel
(15, 16).
Lühidalt kokku võttes on LAMA ja LABA
kombi neer i m ise edu taga maad seot ud
järgmiste asjaoludega: 1) nad n-ö katavad
er i ne v a id meh h a n i sme, 2 ) nei l on n i i
aditiivne kui ka sünergistlik toime ning
3) nad töötavad erinevates juhtehingamisteede osades veidi erinevalt ja teineteist
täiendavalt (erinevad toimepaikmed).
Järjest suurenev uuringute hulk annab
kinnitust, et LABA ja LAMA kombinatsioon
annab võimaliku maksimaalse bronhodilatatsiooni. Siiski ei saa üldjuhul loota,
et kui üks (esimesena kasutatud, kindla
Eesti Arst 2015; 94(2):83–88
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toimemeh han ism iga) bron hodilataator
on oma toime avaldanud, siis teise lisam i ne k a he kor d i s t a k s e si me s e toi me t
(17–19). Põhjusi on nii mehhaanilisi kui
ka farmakoloogilisi. Esiteks on bronhidel
( haigusest tulenevalt) oma maksimaalne
laienemiskapatsiteet (nn lagi). Esimesena
rav iskeem i rakendatud ja optimaalselt
doseeritud dilataator n-ö haarab suure
osa laienemiskapatsiteedist ja teine dilataator suudab mõjutada vaid seda osa, mis
esimene oma omaduste tõttu dilateerimata
jättis. Kolmanda bronhodilataatori efekt,
kui selline leiduks, oleks absoluutskaalas
veelgi väiksem jne. Erandolukordades võib
aga mõnel isikul üht tüüpi dilatatsioonimehhanism mingil põhjusel mitte toimida
või toimida eeldatust piiratumalt ning
sellisel juhul n-ö katab teise mehhanismiga
bronhodilataator puuduva efekti. Lisaks
võib ülipikatoimelistel ravimitel olla mõni
integ raalse iseloomuga t ulemusnäitaja
(näiteks FEV1 AUC 0–24 ) parem kui teistel,
tihedamat annustamist nõudvatel rav imitel. Tagatipuks on teada, et isegi ühe ja
sama bronhodilataatori toime varieerub
samal indiviidil päevast päeva (20).
Praegu on maailmas kasutusel või kasutusele tulemas neli LABA ja LAMA fikseeritud kombinatsioonravimit: indakaterool
ja glükopürroonium, vilanterool ja umeklidiin, olodaterool ja tiotroopiumbromiid
ning formoterool ja aklidiin. Kolm esimest
neist on üks kord päevas manustatavad
ülipikatoimelised ravimid, millega tehtud
võrdlusuuringutest muu aktiivraviga on
alljärgnevalt antud lühiülevaade.
Inda k aterool i ja glü kopü r roon iu m i
kombinatsioon on osutunud KOKi-haigetel
spiromeetrilise kopsufunktsiooni parandamisel (17, 21–26), sümptomite skoori
kahandamisel (26) ja hooravimite kasutuse
vähendamisel (26) tõhusamaks kui tema
monokomponendid üksinda või tiotroopiu mbrom i id. Dü spnoe lee vend a m i sel
osutus indakaterooli-glükopürrooniumi
kombinatsioon ühes uuringus tiotroopiumbromiidist efektiivsemaks, kusjuures indakaterooli ega glükopürrooniumiga võrreldes
erinevust ei ilmnenud (17). Eriti oluline on
indakaterooli-glükopürrooniumi kombinatsiooni ajas püsivalt parem efekt KOKi
ägenemiste ärahoidmisel võrreldes tiotroopiumbromiidi monoteraapiaga (17, 24).
Indakaterooli ja glükopürrooniumi kombinatsioon on osutunud tõhusamaks ka võrdEesti Arst 2015; 94(2):83–88

luses LABA-IKSi kombinatsiooni salmeterooli-flutikasoonpropionaadiga (27). Efekt
sei snes kog u päe v a kops u f u n k t sioon i
(FEV1 AUC 0–12 ) parandamises, aga ka hooravimi kasutamise ja düspnoe vähendamises
(27 ). Käimas on mitmed uuringud, kus
võrreldakse indakaterooli-glükopürroon iu m i kombi natsioon i n i ng L A BA-IKSi
võimet vähendada ägenemisi (28).
V i l a nte r o ol i ja u me k l id i i n i kombin at sio on on os ut u nud ü he s uu r i ng u s
spiromeetrilise kopsufunktsiooni parandamist silmas pidades efektiivsemaks nii
v ilanteroolist monoteraapiana (18, 19)
kui ka umeklidiinist (18, 19). Ent võrdlused umeklidiiniga on kopsufunktsiooni
ja elu k v a l iteed i pa r a nda m isel, sa mut i
sü mptom ite ägenem iste v ä henda m isel
nä ida nud k a st at ist i l iselt m it teolu l ist
erinevust (29). Samuti ei ole vilanterooliumeklidiini kombinatsioon alati osutunud
efektiivsemaks umeklidiinist monoteraapiana düspnoe leevendamises (19). Teises
uuringus parandas vilanterooli-umeklidiini
kombi n at sio on kop s u f u n k t sio on i ag a
mõlema komponendiga võrreldes eraldi
manustatuna (30). Düspnoe ja hooravimi
kasutamise võrdluses osutusid vilanterooliumeklidiini kombinatsioon ja vilanterool
ühtviisi tõhusaks (19, 29, 31). Võrdluses
tiotroopiumbromiidiga monoteraapiana
parandas vilanterooli-umeklidiini kombinatsioon spiromeetrilist kopsufunktsiooni
oluliselt enam (29–32). Sarnast erinevust
on leitud ka sümptomite skoori (32) ja
dü spnoe ( 33), ent m it te elu k v a l iteed i
näitajate (29) parandamise osas. L ABAIKSi kombinatsiooni salmeterool-f lutikasoonpropionaat võrdluses vilanterooli ja
umek lidiini kombinatsiooniga paraneb
spiromeetriline kopsufunktsioon oluliselt
paremini viimasega (33).
Olodaterooli ja tiotroopiumbromiidi
kombi natsioon on võr reldes v astav ate
monokomponentidega osutunud tõhusamaks sümptomite vähendamisel ja kopsufunktsiooni parandamisel (34). Käimas
on ol o d at e r o ol i-t i ot r o o p iu m b r om i i d i
kombinatsiooni võrdlusuuring LABA-IKSi
kombinatsiooni salmeterooli-f lutikasoonpropionaadiga (7).
Kaks korda päevas manustatav formoterooli-aklidiini kombinatsioon on osutunud
tõhusamaks võrreldes mõlema monokomponendiga spiromeetrilise kopsufunk tsiooni parandamisel (5).
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Huvipakkuv küsimus on, kuidas LABA ja
LAMA kombinatsioonravimid kui bronhodilataatorid vähendavad KOKi ägenemisi.
On välja pakutud, et 1) nad n-ö seadistavad
ümber sümptomite ja kopsufunktsiooni
lävend i, m il le juures ägenem ine tek ib;
2) püsiv bronhodilatatsioon, samuti kopsude
hüperinf latsiooni ja düspnoe vähenemine
muudab patsiendid ägenemiste vallandajate suhtes vähem haavatavaks ning 3) on
olemas otsesed ja kaudsed mehhanismid,
mille kaudu LABA ja LAMA kombinatsioonravimid mõjutavad põletikku kopsudes ja
süsteemselt (viimase kliiniline tõendus on
vähene, ent siiski olemas) (35).
LABA ja LAMA kombinatsioonravimid ei
ole kasutatavad kõikidel KOKiga patsientidel. Siiski on nad leidnud oma kindla
koh a pr aeg u k a s ut u sel ole v ates KOK i
ravi- või käsitlusjuhtnöörides. Nn Global
Initiative for Chronic Obstructive Lung
Disease’i (GOLD) juhtnöörides on LABA ja
LAMA kombinatsioonravimid esmavaliku
rav imitena ainult kõige raskema k lassi
patsientidel (D-klass ehk rohkete sümptomitega patsiendid koos suure ägenemisriskiga) (1). B-klassi (rohkete sümptomitega
patsiendid, kuid väikse ägenemisriskiga) ja
C-klassi (väheste sümptomitega, kuid suure
ägenemisriskiga) kuuluvatele patsientidele
on LABA ja LAMA kombinatsioonravimid
alternatiivne valik ning A-klassis (väheste
sü mptom ite ja v ä i k se ägenem isr isk iga
patsientidel) ei ole L ABA ja L AMA kooskasutamine vajalik (1).
KOKi fenotüüpe arvestavates juhtnöörides ( Hispaan ia, 2012–2014) (36 ), k us
patsiendid jaotatakse 1) mitteägenejateks,
2) ägenejateks emfüseemiga, 3) ägenejateks kroonilise bronhiidiga ja 4) astma ja
KOKi koosesinemise sündroomiga (ACOS)
patsientideks ja kõik fenotüübid omakorda
nelja raskusastmesse, on L ABA ja L AMA
kombinatsioonravimid näidustatud ühe või
enama ravimina kõikides rühmades, kuid
alates II raskusastmest (ACOSi korral alates
III raskusastmest). Soome äsja avaldatud
juhtnöörides, kus on loobutud A–D klassifikatsioonist ja kus patsiendid jaotuvad
1) väikse ägenemisriskiga, 2) suure ägenemisriskiga ja 3) ACOSiga patsientideks,
on LABA ja LAMA kombinatsioonravimid
näidustatud ainult suure ägenemisriskiga
KOKiga haigetel. ACOSi käsitlusega seoses
tuleb rõhutada, et ravides mis tahes sünd-
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roomi, mille koostisse kuulub ühe haigusena püsiastma, peab igal juhul raviskeemi
kuuluma IKS (37).
V i i d a t u d KO K i r a v i j u h t n ö ö r i d e s t
joonistub selgesti välja patsientide profiil,
kellele IKSi raviskeemi lisamisest on kasu
ja seda ikka koos bronhodilataatoritega,
sest KOKi korral ei ole IKS monoteraapiana
näidustatud (1, 37 ). Nendeks on sümptomaat i l ised ja suu re ägenem isr isk iga
patsiendid või niisugused, kellel esineb
kaasuvana astma (ACOS). Sellest hoolimata võib KOKiga haigetel, kellel ei kaasne
astmat, kohata IKSi sisaldavate raviskeemide liigset kasutamist. Hiljuti avaldatud
suuremahulisest rahvusvahelisest uuringust selgus, et GOLDi järgi A, B, C ja D
klassi patsientidel kasutati IKSi sisaldavaid
raviskeeme vastavalt 33%-l, 38%-l, 54%-l ja
51%-l (38). Küllaltki sageli eiratakse LABAIKSi ordineerimisel maailmas ka sagedase
ägenemise nõuet (39).
Kokku võttes võib väita, et L A M A ja
L ABA kombinatsioonil on eelised üksikkomp onent ide ees t ä nu ad it i i v s ele ja
sünergistlikule toimele, samuti vastavate
retseptorite erinevale kontsentratsioonile
juhtehingamisteede eri osades. LAMA ja
L A BA kombinatsioonrav imitel on efek t
sümptomitele, kopsufunktsioonile, elukvaliteedile ja ägenemistele, neil on soodsam
ohutusprof iil ning nende osakaal KOKi
ravijuhendites tulevikus pigem kasvab kui
väheneb. On olemas otsesed ja kaudsed
mehhanismid, mille kaudu LAMA ja LABA
mõjutavad ägenemisi ning (ilmselt) ägenemiste kasvavat raskusastet (24, 35). Ka
sümptom ite paremat kontrolli KOK iga
patsientidel, sh LABA ja LAMA kombinatsioonrav imitega, ei saa alahinnata. Kui
patsientidel on palju sümptomeid, siis võib
see mõjutada ägenemisi, ägenemiste kasvav
sagedus aga on kindlalt seotud läheneva
surmaga (40). Hiljutises uuringus näidatigi,
et GOLDi järgi B ja C klassi patsientidel on
sarnane suremus (B-klassil isegi kõrgem kui
C-l), ehkki B-klassi patsientidel on parem
kopsufunktsioon ja vähem ägenemisi (41).
Järelikult võib osutuda tõeks, et suremust
määrab pigem sümptomaatilisus kui kopsufunktsioon. Samuti on patsientidel kahest
sü mptom aat i l i sem a st k la ssi st (GOL Di
järgi B ja D) rohkem kaasuvaid haigusi
ja süsteemset põletikku, ka seetõttu on
neil rohkem hospitaliseerimisi ja suurem
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suremus (41). Miks siis ei võiks L ABA ja
L A M A kombi natsioon rav i m itega saada
vähendada ka suremust? Täpse vastuse
annavad tuleviku-uuringud.
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A new chapter in management of
chronic obstructive pulmonary
disease: LABA/LAMA combination
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Bec au s e of t he pr og r es si ve n at u r e of
chronic obstructive pulmonar y disease
(COPD), almost no effort is redundant to
upgrade the means of its treatment. The
use of fixed combinations of ultra-longand long-acting 2-agonists and anticholinergic drugs in the treatment of COPD
has become increasingly widespread. This
rev iew focuses on the major principles
of management of COPD, background of
bronchodilation, molecular mechanisms
of interactions and synergy between the
bronchodilators, as well as the rationale
of combining and the place for combining
these two classes of drugs in the management of COPD of various degrees of severity
in the context of the recently published
COPD g u i d e l i n e s . C om p a r i s on of t h e
available fixed combinations indacaterol/
glycopyrronium, vilanterol/umeclidinium,
olodaterol/tiotropium bromide, and formoterol/aclidinium with the monocomponents
or other active comparators is reviewed
in particular.
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Erratum
Eesti Arsti 2015. aasta jaanuarinumbris avaldatud artikli „Perekondlik adenomatoosne
polüpoos: ülevaade ja ühe perekonna haigusjuht“ joonisel 2 on mõned puudujäägid.
Sugupuus oli ära jäänud nool, mis tähistas
probandi ehk esmaselt konsulteeritud isikut.
Lisaks olid sugupuu joonisel ekslikult
ühendatud kokku kolme pere järeltulijad.
Avaldame alljärgnevalt korrektse joonise.
Toimetus palub autoritelt vabandust.
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Joonis 2. Perekondliku adenomatoosse polüpoosiga perekond. Ruut tähistab
meessugu, ring naissugu. Numbrid sümbolite juures märgivad isiku praegust
vanust või surnud isikutel kasvajasse haigestumise vanust. Noolega on
tähistatud proband ehk esmaselt uuritud isik. Läbikriipsutatud isikud on
surnud.
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