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10 Μύθοι για... μια ιστορία

1. Η θεραπεία του βρογχικού άσθματος είναι εύκολη υπόθεση…

2. Το omalizumab μειώνει μόνο τις παροξύνσεις που σχετίζονται με αλλεργιογόνα

3. Τα επίπεδα της IgE και η παρουσία έντονης ευαισθητοποίησης σε κάποια 
αλλεργιογόνα είναι προγνωστικοί παράγοντες ανταπόκρισης στο omalizumab

4. Το Mepolizumab μειώνει τα Εο αίματος και πτυέλων, μειώνει τις παροξύνσεις 
αλλά δεν βελτιώνει την πνευμονική λειτουργία

5. Ο Εο φαινότυπος συνήθως συμπίπτει με τον ατοπικό φαινότυπο

6. Ο προσδιορισμός των Εο στα πτύελα απαιτεί εξέταση πτυέλων

7. Δεν υπάρχουν άλλοι βιολογικοί παράγοντες έναντι της IL-5

8. Οι αντι-TNF-α πάράγοντες είναι αποτελεσματικοί στο άσθμα

9. Όλες οι βιολογικές θεραπείες στο άσθμα είναι μονοκλωνικά αντισώματα

10. Τα ονόματα των βιολογικών παραγόντων είναι ακαταλαβίστικα και τυχαία….



Μύθος: Η θεραπεία του βρογχικού άσθματος είναι 
εύκολη υπόθεση…

Η θεραπεία του άσθματος είναι συγχρόνως εύκολη και δύσκολη υπόθεση…

Είναι εύκολη, γιατί η πλειοψηφία των ασθενών χρειάζονται «μικρή» θεραπεία για να
οδηγηθούν σε «μεγάλη» βελτίωση…

…Η θεραπεία του άσθματος γίνεται δύσκολη υπόθεση όταν ο έλεγχος της νόσου δεν
επιτυγχάνεται με την πρώτη επιλογή του ιατρού σε ρυθμιστικά φάρμακα…και όταν
εξακολουθεί να μην επιτυγχάνεται με την τροποποίηση ή την αύξηση αυτής της πρώτης
ρυθμιστικής αγωγής…

…και κάπου εδώ δημιουργείται η ανάγκη για πιο εξατομικευμένη θεραπεία των
ασθενών…

Erika von Mutius
Jeffrey M. Drazen



Brusselle G et al Nat Med 2013

IgE-specific Abs:
•Omalizumab

IL-13 specific Abs:
• Lebrikizumab
• Tralokinumab
• Anrukizumab

IL-4 therapies:
• Pascolizumab
• Pitrakinra
• Altakincept
• AMG317
•Dupilumab

IL-5 specific Abs:
•Mepolizumab
• Reslizumab
• Benralizumab

TNF-α therapies:
• Etanercept
• Infliximab
•Golimumab

DP1/CRTh2 
therapies:
• AMG-853
• ARRY-502
•QAW039

TLR7/9 therapies:
•QbG10

• Imiquimod
• Resiquimod

GATA3-specific 
DNAzyme

IL-17 specific Abs:
• Brodalumab

RTK therapies:
•Masitinib



Προτεινόμενη 
ρυθμιστική 
θεραπεία

2η επιλογή 
ρυθμιστικής 
θεραπείας

Ανακουφιστική 
θεραπεία

Βιολογικοί παράγοντες… όταν ο μύθος γίνεται 
πραγματικότητα

Eg
tiotropium

anti-IgE
anti IL-5

Add tiotropium, 
High dose ICS+ 

LTRA (or + 
theophylline)

GINA 2016



Omalizumab

 To omalizumab είναι ένα ανθρωποποιημένο ανασυνδυασμένο IgG1
αντίσωμα έναντι της ελεύθερης IgE

 Συνδέεται στο Fc τμήμα της ελεύθερης IgE και παρεμποδίζει τη
σύνδεση της με τους υποδοχείς FcεRΙ και FcεRΙΙ (στην μεμβράνη των
μαστοκυττάρων, βασεοφίλων και Β λεμφοκυττάρων) ανακόπτοντας
έτσι τον φλεγμονώδη καταρράκτη προφυλάσσοντας έτσι από την
εμφάνιση συμπτωμάτων αλλεργικού άσθματος

Schulman E et al AJRCCM 2001



Asthma symptom score

Hannania N et al Annals Int Med 2011

Συνολικές παροξύνσεις

Σοβαρές παροξύνσεις

p=0.008

Χρήση ανακουφιστικού φαρμάκου

Αποτελεσματικότητα του omalizumab

Humbert M et al Allergy 2005

Ποιότητα ζωής

p=0.042



Αποτελεσματικότητα του omalizumab

Rodrigo GJ et al, Chest 2011



Μύθος: Το omalizumab μειώνει μόνο τις παροξύνσεις 
που σχετίζονται με αλλεργιογόνα 

Busse WW et al. N Engl J Med 2011



Ιογενείς λοιμώξεις σαν αίτια παροξύνσεων άσθματος

Holt PG et al Nature Med 2012



Μειωμένη παραγωγή IFN-α από τα δενδριτικά
κύτταρα σε ασθενείς με άσθμα

Gill MA et al J Immunol 2010



Teach S J et al JACI 2015

Run in period 4-9 μήνες: 
βελτιστοποίηση αγωγής 

για την επίτευξη 
ελέγχου

Τυχαιοποίηση
• Omalizumab
• Placebo
• ICS boost

Διάρκεια θεραπείας 4-6 weeks πριν 
την έναρξη του σχολείου και για 90 

ημέρες μετά την έναρξή του 

Αποτελεσματικότητα του omalizumab στην πρόληψη των 
παροξύνσεων κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς 

• Ασθενείς 6-17 ετών
• Διάγνωση άσθματος >1 έτος
• 1 παρόξυνση (OCS ή νοσηλεία) τους τελευταίους 19 μήνες
• Ένα θετικό δερματικό αλλεργικό τεστ 
• Συνολική IgE και ΒΣ ικανά για τη λήψη omalizumab



Αποτελεσματικότητα του omalizumab στην πρόληψη των 
παροξύνσεων κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς 

Teach S J et al JACI 2015



Αντι-IgE θεραπεία και αντι-ιική δραστηριότητα 

Lommatzsch Μ et al Thorax 2014



Μύθος: Τα επίπεδα της IgE και η παρουσία έντονης ευαισθητοποίησης 
σε κάποια αλλεργιογόνα είναι προγνωστικοί παράγοντες ανταπόκρισης 

στο omalizumab

Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε
Omalizumab (n 542) ή placebo (n 528)

Διάρκεια μελέτης 16 εβδομάδες

Bousquet J et al Chest 2004



Παράγοντες πρόβλεψης της ανταπόκρισης στο omalizumab

Hanania NA et al AJRCCM 2013



Mepolizumab- Ο ρόλος της IL-5
Η IL-5 στα Εο επάγει την
• Ανάπτυξη
• Διαφοροποίηση
• Ωρίμανση
• Μετανάστευση
• Επιβίωση

• Φυσιολογικά στον πνεύμονα δεν υπάρχουν Εο
• Η παρουσία τους σχετίζεται με παραγωγή 

προφλεγμονωδών μορίων  

Mukjerjee M et al WAOJ 2014

• Βλάβη επιθηλίου
• Σύσπαση ΛΜΙ
• Αύξηση βλέννης
• Αγγειοδιαστολή
• Οίδημα βλεννογόνου

• Major basic protein
• ECP
• Eo derived endotoxin
• Eo peroxidase 
• Λεκοτριένια



Προτεινόμενη 
ρυθμιστική 
θεραπεία

2η επιλογή 
ρυθμιστικής 
θεραπείας

Ανακουφιστικ
ή θεραπεία

Eg
tiotropiu
manti-IgE
anti IL-5

Add tiotropium, 
High dose ICS+ 

LTRA (or + 
theophylline)

Mepolizumab (anti IL-5)

• Μονοκλωνικό ανθρωποποιημένο αντίσωμα έναντι της IL-5

GINA 2016

• Ενδειξη χορήγησής: Ασθενείς με ηωσινοφιλία στο περιφερικό αίμα >150κ/μl στην 
παρούσα μέτρηση  ή >300k/μl τους τελευταίους 6 μήνες

• Τρόπος χορήγησης SC

• Δόση χορήγησης: 100mg ανά 4 εβδομάδες



Η ιστορία της ανάπτυξης του mepolizumab

Σε ασθενείς με ήπιο αλλεργικό άσθμα (IV 2.5mg/kg, 10mg/kg, placebo)
Μείωση στον αριθμό των Εο στο αίμα και στα πτύελα αλλά χωρίς μεταβολές στην BHR και τη LAR

Leckie MJ et al the Lancet 2000

Σε ασθενείς με ήπιο αλλεργικό άσθμα ) (IV 750mg, placebo)
Μείωση στον αριθμό των Εο στο αίμα και στα πτύελα μείωση σε δείκτες του remodeling αλλά χωρίς μεταβολές
στην BHR και στον FEV1

Flood-Page P et al the AJRCCM 2002
Flood-Page P et al the JCI 2003

Σε ασθενείς με επιμένον άσθμα (όχι σοβαρό-όχι ηωσινοφιλικό) (IV 250mg, 750mg, placebo)
Μείωση στον αριθμό των Εο στο αίμα και στα πτύελα, χωρίς μεταβολή στον FEV1 τάση μείωσης των παροξύνσεων

Flood-Page P et al the AJRCCM 2007

O’Byrne PM et al the AJRCCM 2007



Η ιστορία της ανάπτυξης του mepolizumab
Σε ασθενείς με επιμένον ηωσινοφιλικό άσθμα (IV 750mg, placebo)
Κριτήρια εισαγωγής 
• Eo πτυέλων >3% (σε μια τουλάχιστον μέτρηση τα τελευταία 2 έτη) 
• Θεραπεία με υψηλή δόση ICS
• 2 τουλάχιστον παροξύνσεις το τελευταίο έτος

Haldar P et al NEJM 2009
Nair P et al NEJM 2009



Η ιστορία της ανάπτυξης του mepolizumab

Μελέτη DREAM: 621 ασθενείς με άσθμα (IV 75, 
250, 750mg, placebo) για 12 μήνες

Κριτήρια εισαγωγής: 

Σοβαρό επιμένον άσθμα 

2 τουλαχιστον παροξύνσεις το τελευταίο έτος

1 από τα παρακάτω
• Εο πτυέλων >3%
• FeNO >50ppb
• Eo αίματος >300/μL
• Απώλεια του ελέγχου του άσθματος όταν τα OCS

μειώνονται κατά 25%

Pavord ID et al Lancet 2012

Hashimoto S et al Lancet 2012



Η ιστορία της ανάπτυξης του mepolizumab
Κριτήρια εισαγωγής: 

Σοβαρό επιμένον άσθμα 

2 τουλαχιστον παροξύνσεις το τελευταίο έτος

1 από τα παρακάτω
• Eo αίματος >150/μL κατά την ένταξη ή 300/μL

οποιαδήποτε στιγμή το τελευταίο έτος

Δοκιμάζεται και η ΥΔ χορήγηση 100mg

p=0.04

p=0.004

Bel E et al NEJM 2014



Μύθος: Το Mepolizumab μειώνει τα Εο αίματος και πτυέλων, 
μειώνει τις παροξύνσεις αλλά δεν βελτιώνει την πνευμονική 

λειτουργία

Κριτήρια εισαγωγής: 

 Σοβαρό επιμένον άσθμα 

 2 τουλαχιστον παροξύνσεις το τελευταίο έτος

Λήψη υψηλών δόσεων ICS

 1 από τα παρακάτω
• Eo αίματος >150/μL κατά την ένταξη ή 300/μL

οποιαδήποτε στιγμή το τελευταίο έτος

Ortegra HG et al NEJM 2014 -MENSA study

Οι ασθενείς έλαβαν 75mg IV ή 100mg SC ανά 4w για 8 μήνες

p=0.02
p=0.03



Μύθος: Ο Εο φαινότυπος συνήθως  συμπίπτει με τον 
ατοπικό φαινότυπο

ILC (Ιnnate Lymphoid Cell) 

• Σε μη ατοπικούς ασθενείς τα ILC-2 
κύτταρα παράγουν μεγάλες 
ποσότητες IL-5 και IL-13

• Δεν παράγουν IL-4

• Αποτελούν ενορχηστρωτές της μη 
ατοπικής ηωσινοφιλικής φλεγμονής 
των αεραγωγών  

Brusselle G et al Nat Med 2013



Το 50% των ασθενών με ηωσινοφιλικό άσθμα ΔΕΝ είναι ατοπικοί

Pavord ID et al Lancet 2012

Κριτήρια εισαγωγής 

• Εο πτυέλων >3%

• FeNO >50ppb

• Eo αίματος >300/μL



Μύθος: Ο προσδιορισμός των Εο στα πτύελα απαιτεί εξέταση πτυέλων

p<0.01

Green R.H. et al Lancet 2002GINA 2016
Berry M. A. et al Clin Exp Allergy 2005

R2=0.26 (p<0.001)

Το FeNO επηρεάζεται από
•Κάπνισμα
•Αλλεργική ρινίτιδα
•ICS

A: sensitivity 65%, specificity 79%
για την παρουσία Εο >3% στα πτύελα

41 ppb 

Στους ενήλικες ασθματικούς ασθενείς η
τροποποίηση της θεραπείας μπορεί να γίνει
με βάση τα Eo των πτυέλων σε ειδικά κέντρα

Schleich F.N.  et al Thorax 2010 



R=0.191
p=0.002

Hastie AT et al JACI 2014

Για την πρόβλεψη Εο>3%
AUC: 0.66 
Cut off 300cells/μl
• Sensitivity 59% 
• Specificity 65% 
• Accuracy 63% 
• PPV 50% 

Σχέση Εο Αίματος και πτυέλων ELEN index

score 1: 
-9.5243 + [70.0975 x eosinophil/lymphocyte] -
[3.7790 x natural log (eosinophil/neutrophil)]

score 2:
-14.5853 + [101.2198 x eosinophil/lymphocyte] -
[3.9567 x natural log (eosinophil/neutrophil)]

Αν score 1 > score 2: τότε δεν υπάρχει 
σημαντική Ηωσινοφιλία στα πτύελα

Khatry DB et al JACI 2015



ELEN index

Khatry DB et al JACI 2015



Μύθος: Δεν υπάρχουν άλλοι βιολογικοί παράγοντες 
έναντι της IL-5

Reslizumab (Ception therapeutics):

Aνθρωποποιημένο IgG4 Ab έναντι 
της IL-5 (FDA approval 23/3/2016)

Benralizumab: 
Aνθρωποποιημένο Ab έναντι 
της a αλύσου του IL-5R

Amini-Vaughan ZJ et al Curr Allergy Asthma Rep 2012



Reslizumab
IV χορήγηση 

Δόση 3mg/kg ανά 4 εβδομάδες

Bjermer J et al Chest 2016
Corren J et al Chest 2016



Benralizumab SC χορήγηση ανά 4 w για τις πρώτες 3 δόσεις και μετά ανά 8 w

Castro M et al Lancet Resp Med  2014

FEV1
ACQ-7



Μύθος: Οι αντι-TNF-α πάράγοντες είναι 
αποτελεσματικοί στο άσθμα

Brightling C et al JACI 2008



Βιολογικοί παράγοντες έναντι του TNF-α στο άσθμα

• Etanercept

• Infliximab

• Adalimumab

• Golimumab

SC Etanercept 2 x week σε ασθενείς με ήπιο-μέτριο άσθμα 

Berry Μ et al NEJM 2006

Wenzel S et al AJRCCM 2009

SC Golimumab ανά 4 w σε ασθενείς με σοβαρό άσθμα 

Αύξηση λοιμώξεων (πνευμονία-σήψη)
Αναζωπύρωση ΤΒ
Κακοήθειες
1 θάνατος



Dupilumab

Ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του υποδοχέα α της IL-4 (όπου επιδρούν η IL-4 και η IL-13)

Σε ασθενείς με μέτριο/σοβαρό άσθμα και αυξημένα επίπεδα ηωσινοφίλων

2 εβδομάδες 12 εβδομάδες 8 εβδομάδες

Wenzel S et al NEJM 2013



Dupilumab

Wenzel S et al NEJM 2013



Dupilumab

Wenzel S et al NEJM 2013



Dupilumab

Wenzel S et al Lancet Resp Med 2016



Lebrikizumab (αντι-IL-13)

Kraft M NEJM 2011

IL-13 στο άσθμα
• Αυξάνει την επιβίωση και τη μετανάστευση των Εο
• Ενεργοποιεί τα Β λεμφοκύτταρα να παράγουν IgE
• Αυξάνει τον τόνο των ΛΜΙ των αεραγωγών 
• Αυξάνει την αγγειακή διαπερατότητα στο επιθήλιο
• Αυξάνει την παραγωγή βλέννης



Lebrikizumab (Anti IL-13 ) και βρογχικό άσθμα

Corren J et al. NEJM 2011

p=0.02

p=0.03 p=ns



Brodalumab
• anti-IL-17, χορήγηση SC

Busse W et al AJRCCM 2013



Μύθος: Όλες οι βιολογικές θεραπείες στο άσθμα είναι μονοκλωνικά
αντισώματα 

Brusselle G et al Nat Med 2013



GATA3 DNAzyme

Krug Ν et al NEJM 2015



• Διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη

• 40 ασθενείς με αλλεργικό ηωσινοφιλικό άσθμα που εμφάνιζαν πρώιμη και όψιμη αλλεργική απάντηση στην 
πρόκληση με αλλεργιογόνα

• Φάρμακο σε εισπνεόμενη μορφή μια φορά/ημέρα !!!!!

Krug Ν et al NEJM 2015

GATA3 DNAzyme στη θεραπεία του άσθματος

SB010

placebo



Masitinib, c-kit/PDGF receptor tyrosine kinase inhibitor

• Διάρκεια 16 εβδομάδες- 44 ασθενείς (33masitinib, 11 placebo) 

• Χορήγηση masitinib 3, 4.5, 6 mg/Kg per os/ ημέρα

• Χωρίς μεταβολή στη δόση των OCS

• Χωρίς μεταβολή στον FEV1

Humbert M et al Allergy 2009



Toll-like receptor stimulators

Drake M et al Inflamm Allergy Drug Targets. 2012 

TLR-7 agonists
• Imiquimod
• Resiquimod

Υποδοχείς στα μακροφάγα και δενδριτικά κύτταρα που αναγνωρίζουν τα παθογόνα και επάγουν την ανοσιακή απάντηση 
Βασικοί ρυθμιστές της επίκτητης ανοσίας
Ανταγωνιστές της Th2 απάντησης

Μελέτες σε ποντίκια
Μειώνουν την παραγωγή 
IL-4, IL-5 και IL-13



TLR-9 agonists

Μελέτες σε ποντίκια
Μειώνουν την παραγωγή IL-4, IL-5 και IgE
Αύξανε την παραγωγή IL-10

Beeh et al JACI 2013

Aryan Z et al Int Arch All Immun 2014

Toll like receptor stimulators

Ασθενείς με καλό έλεγχο του άσθματος



Μύθος: τα ονόματα των βιολογικών παραγόντων είναι 
ακαταλαβίστικα και τυχαία….



Μονοκλωνικά αντισώματα

• -mab : monoclonal antibody

• -mo-:Ab ποντικιού (mouse)

• -xi- : chimeric Ab

• -zu-: humanized

• -u-: human

-ki-: Ab έναντι κάποιας ιντερλευκίνης

-li-: Ab με ανοσοτροποποιητική δράση

The use of stems in the selection of International Nonproprietary 
Names (INN) for pharmaceutical substances, WHO 2009

π.χ. 
• Infliximab
• Omalizumab
• Mepolizumab
• Dupilumab

Κατάληξη

Παραλήγουσα

Πρόπαραλήγουσα



Ονοματολογία άλλων βιολογικών παραγόντων

• -cept: μόρια που προσομοιάζουν σε υποδοχείς (receptor molecules) 

• Η παραλήγουσα εκφράζει το στόχο
• -ner- Tumour Necrosis Factor (TNF) receptors

• -nib= inhibitor
• -tinib: αναστολείς τυροσινικής κινάσης (tyrosine kinase inhibitor)

π.χ.etanercept

π.χ. masitinib

• -imod: ανοσοτροποποιητικά (immunomodulators), both stimulant/suppressive 
and stimulant

π.χ. Imiquimod, Resquimod
The use of stems in the selection of International Nonproprietary 

Names (INN) for pharmaceutical substances, WHO 2009

Κατάληξη

Κατάληξη

Κατάληξη



Συμπεράσματα- Η πραγματικότητα των βιολογικών 
θεραπειών στο βρογχικό άσθμα

• Πολλές βιολογικές θεραπείες έχουν δοκιμαστεί ή δοκιμάζονται για τη 
θεραπεία του άσθματος

• Κάποιες ήδη έχουν περάσει στις κατευθυντήριες οδηγίες και κάποιες 
ακόμη βρίσκονται υπό εξέλιξη

• Σημαντικότερη από ποτέ είναι η αναγνώριση των φαινοτύπων των 
ασθενών για την επιλογή της καταλληλότερης βιολογικής θεραπείας

• Μόνο όταν κερδίσουμε το στοίχημα κόστους-οφέλους για κάθε ασθενή η 
θεραπεία του άσθματος θα αποτελεί μια πραγματικά εύκολη υπόθεση 
για τον κλινικό ιατρό

Τελικά η θεραπεία του άσθματος είναι εύκολη;



Ευχαριστώ!!!


