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Behandling med biologiska läkemedel vid kronisk rinosinuit med 

näspolyper (CRSwNP) med typ 2-inflammation 

 

Näspolypos drabbar ca 3% av befolkningen i Sverige (1). Hur många av dessa som har en typ 

2 inflammation är inte känt, men sannolikt majoriteten. Bilaterala näspolyper förekommer 

också vid typ 1 och typ 3 inflammation, vilket är vanligare i asiatiska länder. Det är angeläget 

att driva diagnostiken av vilken typ av inflammation (endotyp/ inflammationsuttryck) som är 

bakomliggande för den enskilda patienten, då det har stor betydelse för behandlingen. Inte 

minst gäller det patienter med mycket uttalade symtom och svår sjukdom. 

Idag finns bara indirekta indikatorer i kliniken på typ 2 inflammation som eosinofili i blod eller 

polypvävnad och förhöjt total IgE i blod, men sannolikt kommer man att kunna mäta 

förekomsten av specifika interleukiner (IL) för typ 2 inflammation (till ex., IL-4, -5, -13, -33) 

nasalt eller specifika markörer i serum (till ex., periostin) i framtiden (2-4). Ytterligare stöd för 

diagnosen kan vara komorbiditet som hypo- eller anosmi, astma och behov av upprepade 

perorala kortisonkurer. 
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Behandlingen av näspolypos med typ 2 inflammation (fig. 1) bygger på koksaltsköljning och 

kortikosteroider (nasala och orala) i första hand, kompletterad med endoskopisk sinuskirurgi 

(ESS) vid behandlingssvikt. Ett komplement i behandlingsarsenalen är de nya biologiska 

läkemedlen som finns registrerade med indikation kronisk rinosinuit med näspolyper 

(CRSwNP): Xolair® (omalizumab - monoklonal antikropp mot fritt IgE), Dupixent® (dupilumab 

- monoklonal antikropp mot IL-4 och IL-13) och Nucala® (mepolizumab - monoklonal antikropp 

mot IL-5). En metaanalys av effekterna av omalizumab, dupilumab och mepolizumab har 

publicerats som ger en bild av de tre läkemedlens olika profiler (5). Flera andra biologiska 

läkemedel finns i ”pipeline” och kan bli aktuella. Det gäller till exempel monoklonala 

antikroppar mot IL-5 receptor (Fasenra®/benralizumab) och mot thymic stromal 

lymphopoietin (TSLP) (Tezspire®/tezepelumab), vilka idag används vid svår (eosinofil) astma 

som tilläggsbehandling vid terapisvikt. Det pågår även fas 2 studier med antikroppar mot IL-

13 (tralokinuab) och IL-33 (REGN3500) för samma indikation. 

Basbehandlingen vid näspolypos, utöver koksaltsköljning, är lokala kortikosteroider antingen 

som nässpray eller -droppar. Det förekommer också behandling med lokal steroid som 

blandas i koksaltlösning som man sköljer näsan med. Några mindre studier har framförallt gett 

stöd för god effekt av detta postoperativt (6). Peroral kortisonbehandling är mycket effektivt 

men har ingen långtidseffekt och en hel del besvärande biverkningar, som till ex. agitation, 

sömnsvårigheter och diabetes. Däremot är risken sannolikt liten för skelettpåverkan, 

åtminstone vid två kortisonkurer per år (7).  

Annan medicinsk behandling som diskuterats är antibiotika mot stafylokocker, men som 

sannolikt har en begränsad plats i praktiken (8). Detsamma gäller för leukotrienantagonister 

(Singulair®) (9). Hos patienter med NSAID-intolerans finns även erfarenheter av 

desensitisering (10). 

Det finns ingen konsensus för när det är lämpligt att erbjuda kirurgisk behandling och det finns 

heller ingen enighet om hur omfattande ingreppet bör vara. ESS kan dock anses vara en säker 

och effektiv operation även om långtidseffekterna varierar och flera patienter kommer att 

behöva flera operationer. Tidpunkten för operation/ reoperation styrs av patientens symtom 

vid optimal behandling och önskan om att begränsa antalet av perorala steroidkurer. Data 

tyder också på att man riskerar att patienten utvecklar astma om man väntar med operation 

(11). Vilken typ av ESS som har bäst effekt finns inga data på, men mycket talar för att 



omfattande/ extensiv kirurgi, s.k. Fullhouse ESS – där man öppnar till samtliga bihålor och 

Reboot ESS – där man också avlägsnar all slemhinna i sinussystemet, ger bättre resultat än 

mindre omfattande ingrepp (12, 13). Dessa operationer (Fullhouse ESS eller Reboot ESS) är att 

betrakta som adekvat ESS vid typ 2 inflammation. För att avgöra omfattning av tidigare 

operation rekommenderas en CT sinus. 

 

Vid svår typ 2 inflammation, dvs när ovanstående behandling inte leder till en adekvat 

symtomlindring finns idag biologiska läkemedel att tillgå (se ovan). Platsen för dessa 

läkemedel i behandlingsstrategin är inte helt klar, men European Position Paper on 

Rhinosinusitus and Nasal Polyps (EPOS 2020) rekommenderar att ett antal kriterier skall vara 

uppfyllda för att behandling skall vara aktuell (14). Det finns idag begränsade möjligheter att 

laboratoriemässigt skilja mellan olika typer av typ 2 inflammation och därmed så är det svårt 

att välja mellan de olika preparat som finns tillgängliga. För att klargöra detta är det viktigt att 

så noga som möjligt karaktärisera och följa patienterna. Vidare omfattas inte monoklonala 

antikroppar på näspolyposindikation av högkostnadsskyddet ännu, vilket innebär ett stort 

ekonomiskt engagemang för förskrivande enheter. Sammantaget är det därför lämpligt att 

behandling, åtminstone inledningsvis sker på enheter med stor erfarenhet av behandling och 

utvärdering av patienter med svår CRSwNP. 

 

Svensk Rinologiskt Sällskap (SRS) har i samarbete med Svensk Rinologisk Forsknings Allians 

(SRFA), sammanställt ”Kriterier för behandling med monoklonala antikroppar vid CRSwNP” 

(fig 2) samt underlag som kan användas för dokumentation vid behandling (startbesök/dok 1 

samt uppföljning/dok 2) och patientinformation (dok 3). En uppföljning med evaluering av 

behandlingsrespons ska göras efter 4 månader för att ta ställning till om fortsatt behandling 

är indicerad. Därefter kan längre intervall väljas beroende på compliance, biverkningar och 

effekt. Denna dokumentation kan vid behov vidareutvecklas vid skapande av ett framtida 

näspolyposregister i Sverige.   

 



 
 
Figur 1. Modifierad efter EPOS 2012 och 2020. Evidens-baserat handläggnings-/ flödesschema 
för vuxna med kronisk rinosinuit med näspolypos (Typ 2). Diagnostiken av typ 2 inflammation 
finns diskuterat tidigare i texten. VAS indelningen bygger på EPOS 2012, återfinns inte i EPOS 
2020, men är en kliniskt enkel metod att sortera patienter. Man kan också använda SNOT-22 
där score >20 är den nivå som anses vara lägsta gräns för kirurgi (15).  
 
 



  
Figur 2. Kriterier för behandling med monoklonala antikroppar vid näspolypos med typ 2 
inflammation modifierad efter EPOS 2020. Bakgrundsmaterial och definition av förkortningar 
finns i kompletterande appendix.  
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