.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΟ ΑΝΤΙ-IgE ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ελευθέριος Ζέρβας
Πνευμονολόγος, Επιμελητής A΄ ΕΣΥ

Συντονιστής Ομάδας Άσθματος ΕΠΕ
7η Πνευμονολογική Κλινική
ΓΝΝΘΑ « Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

 Ποιες οι επίσημες ενδείξεις για τη χρήση anti-IgE?
Σε ποιούς ασθενείς θα σκεφτώ να χορηγήσω Xolair?

 Παρουσίαση περιστατικών υπό anti-IgE θεραπεία σε
διάφορους φαινότυπους σοβαρού άσθματος.

 Χρήση anti-IgE εκτός ενδείξεων. Υπάρχει?

 Ερωτήματα προς συζήτηση γύρω από τη χρήση του
Xolair. Ανταπόκριση? Διάρκεια και δοσολογία? Ασφάλεια?

 Ποιες οι επίσημες ενδείξεις για τη χρήση anti-IgE?
Σε ποιούς ασθενείς θα σκεφτώ να χορηγήσω Xolair?

ΕΥΡΩΠΗ - ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ XOLAIR
Θεραπεία για τη βελτίωση του ελέγχου του σοβαρού αλλεργικού
άσθματος, το οποίο δεν ανταποκρίνεται παρά τη χορήγηση των μέγιστων
δόσεων εισπνεομένων κορτικοστεροειδών και βρογχοδιασταλτικών
 IgE > 30 και ως 1500 IU/ml
 FEV1 < 80%
 ηλικία > 6 ετών
 οι ασθενείς εμφανίζουν πολλαπλές παροξύνσεις
 συχνά συμπτώματα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας
 θετικοί σε δερματική δοκιμασία ή in vitro αντίδραση σε ένα χρόνιο
αερομεταφερόμενο αλλεργιογόνο

Xolair λοιπόν στο δύσκολα ελεγχόμενο αλλεργικό άσθμα...

Xolair στο δύσκολα ελεγχόμενο άσθμα.....

Ορισμός ΑTS

– AJRCCM 2000

Refractory asthma (1 μείζων + 2 ελάσσονα)
ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
• Θεραπεία με από του στόματος στεροειδή > 50% του χρόνου
• Υψηλές δόσεις εισπνεόμενων στεροειδών
ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΤΙΤΗΡΙΑ
•

Καθημερινή χρήση LABA, θεοφυλλίνης ή αντιλευκοτριενικών

•

Καθημερινά συμπτώματα με χρήση ανακουφιστικής αγωγής

•

Μόνιμη απόφραξη (FEV1 < 80% αναμ.) / διακύμανση PEF > 20%

•

>1 επισκέψεις στα ΤΕΠ λόγω παρόξυνσης άσθματος

•

> 3 ώσεις στεροειδών τον προηγούμενο χρόνο

•

Σημαντική επιδείνωση στη προσπάθεια μείωσης στεροειδών ≥ 25%

•

Παρ’ ολίγον θανατηφόρα παρόξυνση άσθματος το προηγούμενο χρόνο

Xolair στο δύσκολα ελεγχόμενο άσθμα .....

ERS/ΑTS Taskforce on severe asthma (..coming soon)
Severe - difficult to control asthma is…

1. asthma which requires treatment with high dose ICS plus a
second controller (and/or systemic CS) to prevent it from
becoming uncontrolled or
2. which remains uncontrolled despite this therapy
This definition therefore includes treatment resistant asthma and severe asthma that
persists due to inability to effectively treat confounders/co-morbidities, such as severe
sinus disease or obesity. This definition does not include untreated severe asthma

Δύσκολα ελεγχόμενο άσθμα λοιπόν.....

TENOR study: η μεγαλύτερη μελέτη στο severe asthma

Δύσκολα ελεγχόμενο άσθμα λοιπόν.....

TENOR study: η μεγαλύτερη μελέτη στο severe asthma

GINA: Πότε δίνουμε Anti-IgE?
Θεραπευτικά βήματα
Μείωση
Βήμα 1

SABA κατ'
επίκληση

Επιλογές
ρυθμιστικών
φαρμάκων

Βήμα 2

Αύξηση
Βήμα 3

Βήμα 4

Βήμα 5

β2-διεγέρτης βραχείας δράσης κατ' επίκληση
Επιλέξτε ένα

Επιλέξτε ένα

Προσθέστε ένα ή
περισσότερα

Προσθέστε ένα ή και τα
δύο

Χαμηλή δόση
ICS

Χαμηλή δόση ICS
+ LABA
Εάν <6 ετών:
Μέτρια δόση ICS

Μέτρια ή Υψηλή
δόση ICS + LABA

CS από το στόμα
(ελάχιστη δόση)

LTRA

Μέτρια ή Υψηλή
δόση ICS

LTRA

Anti-IgE

Χαμηλή δόση ICS
+ LTRA

Θεοφυλλίνη SR

Χαμηλή δόση ICS
+ Θεοφυλλίνη SR
SABA: β2-διεγέρτης βραχείας δράσης, LABA: β2-διεγέρτης μακράς δράσης, ICS: εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, LTRA:
ανταγωνιστές υποδοχέων λευκοτριενίων, CS: κορτικοστεροειδή, SR: βραδείας αποδέσμευσης
Ανακουφιστικά: SABA, anticholinergics, formoterol, short-acting oral β2-agonists, short-acting theophylline

NAEPP: Πότε δίνουμε Anti-IgE?
Θεραπευτικά βήματα

 Παρουσίαση περιστατικών υπό anti-IgE θεραπεία σε
διάφορους φαινότυπους σοβαρού άσθματος.

Φαινότυποι άσθματος

Wenzel S. Lancet 2006

1. Άσθμα με συχνούς παροξυσμούς
(Exacerbation-prone asthma)
Αποτελεί το 40% των ασθενών με δύσκολα ελεγχόμενο άσθμα (SARP)
Προδιαθεσικοί παράγοντες :
-χαμηλή FEV1,
-κάπνισμα
-αφρικανική φυλή,
-πρώιμη έναρξη νόσου,
-παχυσαρκία
-ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ (ΓΟΠ, παραρινοκολπίτιδα /ιγμορίτιδα)
-ιστορικό παροξύνσεων μετά από ασπιρίνη ή ΜΣΑΦ, ή πριν τα έμμηνα,
-ψυχιατρικές διαταραχές (κατάθλιψη ή αγχώδης συνδρομή)
-Ιογενείς λοιμώξεις επί ατοπίας
Doughertyw & Fahy. Clinical and Experimental Allergy, 2009.

1. Άσθμα με συχνούς παροξυσμούς
(Exacerbation-prone asthma)
Comorbodities

Adjusted OR*

(95% CI)

Psychological dysfunctioning

10.8

1.1 – 108.4

Recurrent respiratory tract infections

6.9

1.9 – 24.7

Gastro-oesophageal reflux

4.9

1.4 – 17.8

Severe chronic sinus disease

3.7

1.2 – 11.9

Obstructive sleep apnoea

3.4

1.2 – 10.4

Hormonal influences

2.8

0.5 – 15.8

Comorbodities
5 co-morbid factors
5%
4 co-morbid factors
8%

3 co-morbid factors
39%

1 co-morbid factor
13%

2 co-morbid factors
35%

ten Brinke A et al., Eur Respir J 2005

Περίπτωση 1
• Σ.Μ 48 ετών, γυναίκα, μη καπνίστρια, έμπορος. Παρακολουθείται στο
Ιατρείο Άσθματος από 3ετίας
• Άσθμα από παιδική ηλικία. Ρινίτιδα + πολύποδες
• Ατομικό αναμνηστικό: ΣΔ, ΑΥ.
• Δερματικά τεστ: + ακάρεα, ελιά και περδικάκι
• Αγωγή: Symbicort 9/320mcg 2 x 3, Singulair 10mg 1 x 1, χρήση Aerolin
4-5 φορές την εβδομάδα

•

3 παροξύνσεις τον τελευταίο χρόνο + 1 νοσηλεία, ACT: 16

• FEV1 73%, FVC 89%, FEV1/FVC 71%

Περίπτωση 1 (.... συνέχεια)
• HRCT θώρακος – CT σπλαχνικού κρανίου : κ.φ
• Δεν αναφέρει συμπτωματολογία ΓΟΠ (Efficacy of esomeprazole for treatment of
poorly controlled asthma. N Engl J Med. 2009 Apr 9;360(15):1487-99)

• Μη παχύσαρκη – χωρίς συμπτωματολογία ΣΑΥΥ – Epworth score 2

• IgE: 520 IU ml

Βάρος 63 κιλά

Έναρξη Xolair
Δόση 375 mgr ανά 15μερο
(2 x 150mgr + 1 x 75mgr)

Περίπτωση 1 (…. 4 μήνες μετά)
• Χωρίς παρόξυνση το τελευταίο τετράμηνο
• Χρήση ανακουφιστικής αγωγής < 2 φορές την εβδομάδα
• ACT: 20
• Αγωγή: Symbicort 9/320mcg 2 x 3, Singulair 10mg 1 x 1
• FEV1 77%, FVC 91%, FEV1/FVC 73%

Ανταπόκριση στο Xolair?
ΝΑΙ

Περίπτωση 1 (…. 2 χρόνια μετά)
• 1 παρόξυνση με OCS μετά την έναρξη θεραπείας με Xolair
• Χρήση ανακουφιστικής αγωγής < 2 φορές το μήνα
• ACQ: 0,9

ACT: 23

• Αγωγή: Μείωση από έτους σε Symbicort 9/320mcg 2 x 2, διακοπή
Singulair
• FEV1 85%, FVC 95%, FEV1/FVC 77%

Ανταπόκριση στο Xolair?
ΝΑΙ

Xolair: Μείωση παροξύνσεων
Μετανάλυση: Eight studies met the inclusion criteria and were selected for analysis
(a total of 3,429 patients,1,883 receiving omalizumab and 1,546 placebo)

Rodrigo G. et al. Chest 2011

Xolair: Μείωση παροξύνσεων (στη κλινική πράξη)
 Data were obtained by questionnaire from the physicians whose patients
(147) had received omalizumab from July 2003 to January 2006 (France)

M. Molimard et al Resp. Med. 2008

Xolair: Μείωση παροξύνσεων (στη κλινική πράξη)
 A non-interventional, observational “real-life” study. 60 patients with severe
persistent allergic asthma from 5 South-Eastern Mediterranean centres
from Crete and Cyprus were evaluated at 4 months, 1 and 4 years.

Tzortzaki et al, Pulm Pharm Therap 2012

Xolair: Μείωση δόσης ICS
Number of
trials (n)

Omalizumab
plus steroid

Placebo
plus
steroid

RRR/RBI (95% CI) NNT (CI)

Asthma exacerbations at 12–28 wk
during stable steroid phase

6 (2151)

16%

25%

RRR: 38% (26 to
48)

12 (8 to 17)

Inhaled steroid withdrawal during
steroid tapering phase

4 (1634)

40%

21%

RBI: 85% (42 to
116)

6 (5 to 8)

Inhaled steroid reduction (achieving
4 (1634)
50% reduction in steroid dose)

76%

56%

RBI: 35% (26 to
45)

5 (5 to 7)

Asthma exacerbations during steroid
tapering phase

5 (1726)

19%

32%

RRR: 40% (30 to
50)

8 (6 to 12)

Hospital admission

3 (1405)

0%

2%

RRR: 89% (53 to
97)

50 (34 to 100)

Asthma exacerbations

1 (211)

30%

45%

RRR: 33% (3 to
53)

7 (4 to 50)

RRR, RBI, NNT, and CI calculated from data in article using a fixed effects model.

Walker S et al. Evidence-Based Medicine 2007

Xolair: Μείωση δόσης ICS (στη κλινική πράξη)
Data were obtained by questionnaire from the physicians whose patients
(147) had received omalizumab from July 2003 to January 2006 (France)

M. Molimard et al Resp. Med. 2008

Xolair: Μείωση δόσης ICS (στη κλινική πράξη)
 A non-interventional, observational “real-life” study. 60 patients with severe
persistent allergic asthma from 5 South-Eastern Mediterranean centres
from Crete and Cyprus were evaluated at 4 months, 1 and 4 years.

Tzortzaki et al, Pulm Pharm Therap 2012

Xolair: Βελτίωση πνευμονικής λειτουργίας
In total, 164 patients (omalizumab, n = 115; control, n = 49) were receiving
high dose ICS plus a LABA

R. Niven et al. Resp. Med 2008

Xolair: Βελτίωση πνευμονικής λειτουργίας (στη κλινική πράξη)
A non-interventional, observational “real-life” study. 60 patients with
severe persistent allergic asthma from 5 South-Eastern Mediterranean
centres from Crete and Cyprus were evaluated at 4 months, 1 and 4 years.

Tzortzaki et al, Pulm Pharm Therap 2012

Περίπτωση 1

ΣΧΟΛΙΑ ??? – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ???

2. Άσθμα με μόνιμη απόφραξη
 Χαρακτηρίζεται από σημαντικού βαθμού μόνιμη απόφραξη των

αεραγωγών.
 Οφείλεται σε μείωση, από την νεαρή ηλικία αλλά και αυξημένη έκπτωση
κατά την ενήλικο ζωή, της πνευμονικής λειτουργίας.
 Μόνο προοπτικές μελέτες θα μπορούσαν να απαντήσουν αν η έκπτωση
της πνευμονικής λειτουργίας γίνεται σταδιακά ή αν χαρακτηρίζεται από

οξέα επεισόδια επιδείνωσης.
 Γενετική προδιάθεση που έχει συνδεθεί με το γονίδιο ADAM33

Anneke ten Brinke Curr Opin in Allergy and Clinical Immun 2008

2. Άσθμα με μόνιμη απόφραξη
Παράγοντες κινδύνου
 Άσθμα με έναρξη κατά την ενήλικο ζωή (associated with an increased
decline in lung function possibly related to persistent infection)
 Γυναικείο φύλο (female sex hormones, airway geometry, differences in
deposition of ICSs, or genetic factors)
 Κάπνισμα (airway inflammation, with a predominance of neutrophils)
 Λοιμώξεις (Chlamydophila Pneum, Mycoplasma pulmonis, adenoviral inf)
 Ο φαινότυπος των συχνών παροξύνσεων
 Επαγγελματική έκθεση
 Αυξημένη Βρογχική υπεραντιδραστικότητα
 Ηωσινοφιλική φλεγμονή

Anneke ten Brinke Curr Opin in Allergy and Clinical Immun 2008

Περίπτωση 2
• B.Μ 37 ετών, γυναίκα, πρώην καπνίστρια (διακοπή προ 3ετίας, 10 πακέτα/έτη),
δημ. υπάλληλος. Παρακολουθείται στο Ιατρείο Άσθματος από 3ετίας

• Άσθμα από 10ετίας. ΟΧΙ ρινίτιδα
• Δερματικά τεστ: + ακάρεα οικιακής σκόνης, περδικάκι, γάτα

• Παχύσαρκη: Βάρος 110 κιλά, ΒΜΙ 37.
•

Υποθυροειδισμός υπό Τ4 175 mg. ΓΟΠ υπό esomeprazole

• 2 παροξύνσεις τον τελευταίο χρόνο με OCS, 1 νοσηλεία
• Επηρεασμένη ποιότητα ζωής και κοινωνικές σχέσεις λόγω άσθματος (άσκηση,
παιχνίδι με το παιδί της, δουλειές σπιτιού)

Περίπτωση 2 (.... συνέχεια)
• Αγωγή: Seretide 50/500 mcg 1 x 2, χρήση Aerolin σχεδόν καθημερινά
• Σπιρομέτρηση: FEV1 65%, FVC 108%, FEV1/FVC 52%. Ανταπόκριση στη
βρογχοδιαστολή 4% ή 90ml (ίδιες τιμές την τελευταία 2ετία)
• ACT: 17

• Μελέτη ύπνου: αρνητική.
• Στατικοί όγκοι: αύξηση RV, διάχυση κ.φ
• IgE: 214 IU ml

Βάρος 110 κιλά

• Έναρξη Xolair, δόση 300 mgr /15 μέρες

Περίπτωση 2 (…. 4 μήνες μετά)
• Χωρίς παρόξυνση το τελευταίο τετράμηνο
• Χρήση ανακουφιστικής αγωγής < 2 φορές το μήνα
• ACT: 20
• Αγωγή: Αμετάβλητη
• Υποκειμενική βελτίωση
• Σπιρομέτρηση: FEV1 64%, FVC 107%, FEV1/FVC 53%

Ανταπόκριση στο Xolair?
ΝΑΙ

Περίπτωση 2 (…. 2 χρόνο μετά)
• 1 παρόξυνση με χρήση στεροειδών μετά την έναρξη θεραπείας με Xolair
• Η ασθενής αναφέρει βελτίωση στα συμπτώματα του άσθματος αλλά κυρίως
στη ποιότητα της ζωής της. Κάνει πράγματα που πριν θεωρούσε αδύνατα –
βελτίωση ψυχολογίας
• ACT: 23
• Αγωγή: Αμετάβλητη (στην προσπάθεια μείωσης επιδείνωση νόσου).
Σπάνια χρήση Aerolin
• Σπιρομέτρηση: FEV1 66%, FVC 105%, FEV1/FVC 54% (αμετάβλητη)

Xolair: Βελτίωση συμπτωμάτων και ποιότητας ζωής
In total, 164 patients (omalizumab, n = 115; control, n = 49) were receiving
high dose ICS plus a LABA

R. Niven et al. Resp. Med 2008

Xolair: Βελτίωση ποιότητας ζωής (στη κλινική πράξη)
 A non-interventional, observational “real-life” study. 60 patients with severe
persistent allergic asthma from 5 South-Eastern Mediterranean centres
from Crete and Cyprus were evaluated at 4 months, 1 and 4 years.

Tzortzaki et al, Pulm Pharm Therap 2012

Περίπτωση 2

ΣΧΟΛΙΑ ??? – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ???

3. Άσθμα ανθεκτικό στη Θεραπεία –
Κορτικοεξαρτώμενο άσθμα


Πρόκειται για άσθμα με αντοχή ή εξάρτηση από τα κορτικοειδή



Πολλοί και διαφορετικοί λόγοι:

-Abnormalities in histone deacetylation pathways,
-overexpression of the non-functional glucocorticoid receptor β,
-or transcription-factor interference with corticosteroid binding to the functional
glucocorticoid receptor α.


Οι ασθενείς δεν απαντούν είτε επειδή δεν έχουν φλεγμονή (π.χ. απουσία
ηωσινοφίλων) , είτε επειδή έχουν διαφορετικό τύπο φλεγμονής (π.χ.
ουδετερόφιλα) που δεν απαντά ή απαντά ελάχιστα στα στεροειδή.



Φτωχή απάντηση στα κορτικοστεροειδή των καπνιστών ασθενών με
άσθμα (υψηλά επίπεδα ουδετερόφιλων)

Περίπτωση 3
• Τ.Ι 48 ετών, άνδρας, μη καπνιστής, αγρότης. Παρακολουθείται στο Ιατρείο
Άσθματος από 4ετίας

• Άσθμα από 18ετίας. ΟΧΙ ρινίτιδα
• Δερματικά τεστ: + ακάρεα οικιακής σκόνης, περδικάκι, grass

•

Χωρίς συνοδά νοσήματα

• 2 παροξύνσεις τον τελευταίο χρόνο με OCS
• Επηρεασμένη ποιότητα ζωής και δυσκολίες στην εργασία του. Προβλήματα
και στη σεξουαλική του ζωή

Περίπτωση 3 (.... συνέχεια)
• Αγωγή: Mifnonide 200mcg 2 x 4, Foradil 2 x 2, Prezolon 5-10mg (από
6μήνου), Aerolin 2-3/εβδ.
• Σπιρομέτρηση: FEV1 70%, FVC 92%, FEV1/FVC 67%.
• ACT: 15
•

Στατικοί όγκοι: κ.φ, διάχυση: κ.φ

• IgE: 320 IU ml

Βάρος 78 κιλά

• Έναρξη Xolair, δόση 300 mgr/15 μέρες

Περίπτωση 3 (…. 4 μήνες μετά)
• Χωρίς παρόξυνση το τελευταίο τετράμηνο
• Βελτίωση συμπτωμάτων και χρήσης prn αγωγής (<2 φορές/εβδ.)
• ACT: 20
• Αγωγή: Prezolon σε 5mg 1 x 1 από μηνός, λοιπή αγωγή αμετάβλητη
• Υποκειμενική βελτίωση
• Σπιρομέτρηση: FEV1 74%, FVC 95%, FEV1/FVC 69%.

Ανταπόκριση στο Xolair?
ΝΑΙ

Περίπτωση 3 (…. 2 χρόνια μετά)
• 1 παρόξυνση μετά την έναρξη θεραπείας με Xolair
• Ο ασθενής αναφέρει μεγάλη βελτίωση στα συμπτώματά του και την ποιότητα της
ζωής του (και της σεξουαλικής!!).
• ACT: 23
• Αγωγή: Διακοπή Prezolon (από έτους). Εισπνεόμενα ως έχουν. Σπάνια χρήση
Aerolin
• Σπιρομέτρηση: FEV1 84%, FVC 96%, FEV1/FVC 74%

Xolair: Μείωση δόσης από του στόματος στεροειδών
A total of 346 patients received omalizumab therapy (France, n =108; Germany, n
=238). Of these, 166 (48.0%) were taking maintenance OCS at baseline (France,
n= 64 [59.3%]; Germany, n= 102 [42.9%]).
Overall, 84 (50.6%) patients
stopped or reduced their
OCS dose at the time of data
collection;
34 (20.5%) stopped and
50 (30.1%) reduced OCS
dose.

M. Molimard et al Resp. Med. 2010

Xolair: Μείωση δόσης από του στόματος στεροειδών
A total of 32 corticosteroid dependent asthmatic patients received omalizumab
therapy in Catalonia, Spain…..

At the end of follow-up, oral
corticosteroids were withdrawn in 23 out of 31 patients
(74.2%).
Methotrexate was withdrawn
in the three patients who
were initially receiving it.

Domingo C. et al Curr Med Res Opin. 2011

Περίπτωση 3

ΣΧΟΛΙΑ ??? – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ???

 Χρήση anti-IgE εκτός ενδείξεων. Υπάρχει?

Περίπτωση 4
• Α.Π 40 ετών, γυναίκα, μη καπνίστρια, ιδιωτ. υπάλληλος. Παρακολουθείται στο
Ιατρείο Άσθματος από έτους

• Άσθμα από 25ετίας. ΟΧΙ ρινίτιδα
• Δερματικά τεστ: ΑΡΝΗΤΙΚΑ RAST test: ΑΡΝΗΤΙΚΑ

•

Αρτηριακή υπέρταση υπό Norvasc 10 mg.

• 3 παροξύνσεις τον τελευταίο χρόνο με OCS, 1 νοσηλεία
• Σπιρομέτρηση: FEV1 64%, FVC 88%, FEV1/FVC 63%
ανταπόκριση 14% στη βρογχοδιαστολή και 220ml

Περίπτωση 4 (.... συνέχεια)
• Αγωγή: Foster 6/100mcg 3-2-3, Singulair 10mg 1 x 1, χρήση Aerolin
καθημερινά

• ACT: 17
• HRCT θώρακος: κ.φ

• Στατικοί όγκοι: μικρή αύξηση RV, διάχυση κ.φ
• IgE: 350 IU ml

Βάρος 78 κιλά

• Έναρξη Xolair, δόση 300 mgr /15 μέρες

Περίπτωση 4 (…. 6 μήνες μετά)
• Χωρίς παρόξυνση το τελευταίο εξάμηνο
• Χρήση ανακουφιστικής αγωγής σπανίως
• ACT: 21
• Αγωγή: Foster 6/100mcg 3-0-3, Singulair 10mg 1 x 1
• Υποκειμενική βελτίωση
• Σπιρομέτρηση: FEV1 74%, FVC 90%, FEV1/FVC 71%

Ανταπόκριση στο Xolair?
ΝΑΙ

Xolair σε μη ατοπικούς ασθενείς

… a 60-year-old woman suffered from recurrent severe asthma exacerbations, used high-dose
ICS (beclomethasone ﬁne particles, 3x400 mg; formoterol, 3x36 mg; tiotropium, 1x18 mg;
montelukast, oral theophylline and oral prednisolone, 15 mg daily).
Total serum IgE level was 491 IU/L, without speciﬁc IgE to any of the most common
aeroallergens. Finally, the results of a skin-prick test for 17 common aeroallergens and 11 food
allergens were negative.
Treatment with omalizumab (300 mg subcutaneous every 2 weeks) caused a dramatic
improvement in symptoms, and maintenance treatment with oral corticosteroids was
gradually tapered and discontinued completely. No asthma exacerbation for 2,5 yeras

Xolair σε μη ατοπικούς ασθενείς

Xolair σε ατοπικούς ασθενείς με IgE εκτός ενδείξεων

Περίπτωση 4 (και case reports)

ΣΧΟΛΙΑ ??? – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ???

 Ερωτήματα προς συζήτηση γύρω από τη χρήση του
Xolair. Ανταπόκριση? Διάρκεια και δοσολογία? Ασφάλεια?

Ανταπόκριση στην αγωγή με anti-IgE: Πότε εκτιμάτε?
………..all patients eligible for omalizumab treatment, based on their
symptoms, should be trialed for 16 weeks and omalizumab treatment
should be stopped or continued based on the physician's assessment of
response at this time, as specified in the European Union label.
S. T. Holgate Eur Respir Rev 2007

Ανταπόκριση στην αγωγή με anti-IgE: Πότε εκτιμάτε?
…..όμως

..among 71 asthmatics who did not exhibit a clinical response within the first 16
weeks of treatment with omalizumab added to optimized asthma therapy, 27
responded to omalizumab after a further 16 weeks of treatment. This suggests
that, by prolonging the initial observational time, it could be possible to extend the
therapeutic benefits of omalizumab also to a subgroup of potential “late responders”,
incorrectly classified as non-responders on the basis of a 16-week period of clinical
evaluation.

Ανταπόκριση στην αγωγή με anti-IgE: Πότε εκτιμάτε?

Ανταπόκριση στην αγωγή με anti-IgE: Μπορεί να προβλεφθεί?

Patients who benefit most when omalizumab is administered as add-on therapy are
those receiving high doses of BDP, those with a history of frequent emergency
asthma treatment, and those with poor lung function.
Baseline total IgE level was not predictive of response

........ δεν υπάρχει όμως κάτι άλλο??

Ανταπόκριση στην αγωγή με anti-IgE: Μπορεί να προβλεφθεί?

Did the authors identify any other characteristics that were associated with a good
response to treatment?
Ian D. Pavord, D.M
…. in a post hoc analysis of patients who had an increased blood eosinophil count
(>2%) and an increased level of exhaled nitric oxide (>20 ppb), those receiving
omalizumab had rates of reduction in exacerbations that were significantly greater than
those in patients who were treated according to standard guidelines.
- Among patients with an increased blood eosinophil count, there was a tripling in the
rate of reduction associated with omalizumab, and
- among those with an increased level of exhaled nitric oxide, there was a doubling in
the rate of reduction.
-Additional research is needed to determine whether such markers constitute a true
response phenotype for omalizumab therapy.
William W. Busse, M.D.

Ανταπόκριση στην αγωγή με anti-IgE: Μπορεί να προβλεφθεί?

……The S model showed the best fit and
proved the strict relationship between
the increase in IgE after 3 months and
the exacerbation rate over the 1-year
survey (threshold value of ≥250 IU/ml, p
< .001).
Conclusions. …..clinical response to
treatment can be expected in severe
uncontrolled asthma patients, when the
increase in their total IgE plasma
concentration is at least 250 IU/ml after
only 3 months of omalizumab therapy.

Ανταπόκριση στην αγωγή με anti-IgE

ΣΧΟΛΙΑ ??? – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ???

Διάρκεια αγωγής με anti-IgE: Πόσο και σε τι δόση?
Διακοπή Xolair = Επανεμφάνιση συμπτωμάτων
There were a total of 476 patients in the multiple-dose INNOVATE study
(28-week treatment period and a 16-week follow-up after cessation of treatment)

After treatment cessation, free IgE returned toward baseline and, after a
delay, asthma symptoms re-emerged.
R. Slavin, et al JACI 2009

Διάρκεια αγωγής με anti-IgE: Πόσο και σε τι δόση?
Xolair για 6 χρόνια: τροποποίηση της νόσου?
A group of patients (n=18) who stopped treatment after approx. 6 years
allowed studies of the long-term effects of Xolair.
• At 6-14 months without Xolair 13 of the 18 allergic asthmatics had either
improved or remained the same as on treatment.
A. Nopp et al. Allergy 2007

• Most of the patients in this study had a surprisingly mild and stable
asthma, still 3 years after closing of 6 years Xolair treatment,.
A. Nopp et al. Allergy 2010

Διάρκεια αγωγής με anti-IgE: Πόσο και σε τι δόση?
Δεδομένα από μοντέλα φαρμακοκινητικής-φαρμακοδυναμικής
• A pharmacokinetic–pharmacodynamic
model indicates that omalizumab reduces
production of IgE
• Parallel decrease in total IgE after initial
accumulation. Equilibrates after 5 years
• Model predicts that IgE production will
slowly increase after treatment withdrawal,
perhaps 15 years to return?

• Indefinite treatment may not be required,
only for perhaps a few years. Total IgE could
provide a means to monitor IgE production
and guide individual treatment decisions.

Διάρκεια αγωγής με anti-IgE: Πόσο και σε τι δόση?
Δεδομένα από μοντέλα φαρμακοκινητικής-φαρμακοδυναμικής
Επιβεβαιώνονται στη κλινική πράξη?

……..our results could
provide an initial indication
for the development of
dosage reduction schemata.

Διάρκεια αγωγής με anti-IgE:
Πόσο και σε τι δόση?

ΣΧΟΛΙΑ ??? – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ???

Xolair: Ασφάλεια φαρμάκου
Adverse events with Omalizumab
System

Reaction/AE
Malignancy

Systemic

Anaphylaxis
Viral infection
Parasitic infection
Immunogenicity

Cutaneous
Respiratory
Sinus
CNS
Pharynx
Platelets
Integument

Frequency
20/4127 patients

1/1000 patients
23%
36/68
<0.1%

Injection site reaction

45%

Skin eruption*
Infections*

6%
20%

Sinusitis*

15%

Headache*

15%

Pharyngitis*

11%

Other aspects
0.5% versus 0.2% control Breast,
prostate, melanoma Skin cancer,
parotid, etc.
0.1%–0.2% 60% within 1–3rd
dose <2 hrs 14% after 4th dose,
<30 mins
Fever, myalgia, etc. 53% versus
42% control
Odds risk 1.98 Geohelminths
Antibody to Omalizumab
Warmth, erythema Bruising,
burning
Dermatitis, urticaria

Thrombocytopenia

?

Post-marketing observation

Alopecia

?

Post-marketing observation

* Reactions occurring at the same rate as placebo/controls

C. Miller, et al Clin Mol Allergy. 2008

Xolair: Ασφάλεια φαρμάκου
•There were no new cases of lymphoproliferative disease and no cases were
considered drug-related by a panel of blinded independent oncologists
• Current clinical trial data do not support an increased risk of malignant
neoplasia or thrombocytopenia with omalizumab
L. Cox Allergy Asthma Clin Immunol. 2009, J. Corren et al Clin Exp Allergy. 2009

• The incidence of anaphylaxis was 0.14% in omalizumab-treated patients
(more than 7500 patients) and 0.07% in control patients.
J. Corren et al Clin Exp Allergy. 2009

Ασφάλεια στη χορήγηση anti-IgE

ΣΧΟΛΙΑ ??? – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ???

