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Κεντρικός ρόλος της αλλεργίας

στην παθογένεια του άσθματος

1. Novak N, Bieber T. J Allergy Clin Immunol 2003; 112(2):252-62

2. ENFUMOSA Study. Eur Respir J 2003; 22(3):470-7

► Περίπου το 60-69% των περιπτώσεων άσθματος  

είναι αλλεργικής αιτιολογίας1

► >50% σοβαρού άσθματος
είναι αλλεργικής αιτιολογίας2

SPTs θετικά σε ≥1κοινά 

αλλεργιογόνα



Definition of severe asthma for patients aged >6 years

ERS/ATS GUIDELINES ON SEVERE ASTHMA Eur Respir J 2014; 43: 343–373



Φαινότυποι Άσθματος

Όψιμη/ενήλικη έναρξη

Πρώιμη/παιδική έναρξη

S.Wenzel AAAAI 2014



Wenzel  S. Clinical & Experimental Allergy 2012;42, 650–658

Οι Φαινότυποι είναι οι υπότυποι 

του άσθματος με βάση τα 

κλινικά χαρακτηριστικα.

Οι Ενδότυποι είναι οι υπότυποι 

του άσθματος με βάση τους 

διαφορετικούς λειτουργικούς 

ή παθοφυσιολογικούς 

μηχανισμους



Severe atopic form

•High serum IgE levels

•Detectable allergen-

specific IgEs

•Frequently presenting 

with fungal sensitivity 

(predominantly to Aspergillus).

Custovic A et al Allergy 2013;68:1520-51



Θεραπευτικές επιλογές στον 

αλλεργικό ασθενή με σοβαρό άσθμα



Mechanisms in atopic asthma

Ying et al. Cell Mol Immunol 2006:3:321



*For children 6-11 years, theophylline is not recommended, and preferred Step 3 is medium dose ICS

**For patients prescribed BDP/formoterol or BUD/formoterol maintenance and reliever therapy

GINA 2014



Potential phenotype -

targeted therapies in severe asthma

ERS/ATS GUIDELINES ON SEVERE ASTHMA Eur Respir J 2014; 43: 343–373



Target

►IgE (omalizumab, ligelizumab, quilizumab)

►IL-4/IL-13 (IL-4Ra)

Pitrakinra, Dupilumab

►IL-13

Lebrikizumab, Tralokinumab
Bice et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2014;112:108-115

Biologic therapies for severe atopic asthma



Development and non-human 

components of therapeutic antibodies

Fab (chimeric),

25–32% mouse

antigen-binding site 

(humanized),

with 5–10%  mouse

completely human



Biologic therapies for severe atopic asthma

Target

►Free IgE: Anti-IgE - Omalizumab

►IL-4/IL-13 (IL-4Ra)

►IL-13

Bice et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2014;112:108-115



Omalizumab (anti-IgE)

Περιοχές σύνδεσης Ab

Αντι-IgE

IgE

CΗ3

περιοχή



Downregulation FcεRI

► Ελάττωση ελεύθερης IgE

► Σταδιακή εκκένωση FcεRI

► Αστάθεια του υποδοχέα

► Επανείσοδος στο 

κύτταρο - Αποδόμηση

► Ελάττωση πυκνότητας 

FcεRI

► Αδυναμία γεφύρωσης/Αποκοκκίωσης

Σταθεροποίηση μεμβράνης μαστοκυττάρων



Eνδείξεις χορήγησης omalizumab

► Η omalizumab αποτελεί επιπρόσθετη θεραπεία για 

τον έλεγχο του σοβαρού αλλεργικού άσθματος

(USA: + SPT σε ολοετές αλλεργιογόνο)

(EU:   + SPT σε αλλεργιογόνο)

• κλινική συσχέτιση των SPT με τις εξάρσεις της νόσου

• δεν έχει σημασία η μόνο- ή πολυευαισθησία

• IgE ορού από 30-1.500 IU/ml

• FEV1 < 80%

• ηλικία από 6 ετών και άνω
Cε4

Cε2

Cε3

Cε4

Cε2

Cε3



Humbert M, et al. Allergy 2005:60:309–316



► 419 patients, (12–75yrs) with inadequately controlled asthma
(despite therapy with high-dose inhaled corticosteroids and LABA).

► For 28 weeks receive omalizumab or PL in a DBPC study.

Results:

► Omalizumab significantly reduced the clinically asthma 

exacerbation rate (0.68 vs 0.91, P<0.042). 

► Omalizumab significantly reduced severe asthma

exacerbation rate (0.24 vs 0.48, P<0.002) and 

emergency visit rate (0.24 vs 0.43, P<0.038). 

► Omalizumab significantly improved asthma-related         

quality of life, morning PEFR and asthma symptom scores. 

► The incidence of adverse events was similar between  

treatment groups.
Humbert M, et al. Allergy 2005:60:309–316





► n=158 patients, (31–65yrs) with inadequately controlled asthma

(despite therapy with high-dose inhaled corticosteroids and LABA), all patients 

with frequent symptoms and had exacerbations in the past year. 

►At 16 weeks:

>82% had an improvement in total AQLQ score (P<0.001), and 

>91% were severe exacerbation-free (P<0.001). 

►At 52 weeks:

>84% had improvements in total AQLQ score (P<0.001), and

>65% were severe exacerbation-free (P<0.001). 

AQLQ=Juniper asthma-related quality of life,



Randomized Trial of 

Omalizumab 

for Asthma in Inner-

City Children

► 419 inner-city children, adolescents, 

and young adults (6-20 yrs) with 

persistent allergic asthma

(anti IgE X 60 weeks)

►24.5% decrease of days with asthma 

symptoms (P<0.001) 

►reduced exacerbations from 48.8 to 

30.3% (P<0.001)

►reduction in the use of inhaled 

glucocorticoids and long-acting beta-

agonists

Busse. N Engl J Med 2011



EXTRA study (Exploring the Effects of Xolair in Allergic Asthma).

The role of omalizumab in the treatment of severe 

refractory allergic asthma was evaluated

850 patients (12 to 75 yrs) who had inadequately controlled asthma

despite treatment with high-dose ICS plus LABAs, with or without other controller

Over 48 weeks, those patients treated with omalizumab

Results:
► Asthma exacerbations was significantly reduced for omalizumab 

compared with placebo (0.66 vs. 0.88 per patient; P 0.006), 
representing a 25% relative reduction

► Omalizumab improved mean AQLQ(S) scores 

► reduced mean daily albuterol puffs (-0.27 puff/d) and 

► decreased mean asthma symptom score (-0.26). 

Interestingly, subgroup analysis suggested that these findings may 
not apply to those patients chronically treated with oral corticosteroids

Hanania NA et al. Ann Intern Med 2011; 154:573–582



P=0.008.

EXTRA study (Exploring the Effects of Xolair in Allergic Asthma).

Hanania NA et al. Ann Intern Med 2011; 154:573–582



Hanania NA et al. Ann Intern Med 2011; 154:573–582

EXTRA study (Exploring the Effects of Xolair in Allergic Asthma).





Patients with moderate/severe asthma

who were on background ICS therapy experienced a

significant reduction in the odds of having an

exacerbation or being admitted to hospital.

Those with severe asthma, including those on oral

corticosteroids, had no such benefit. 

Therefore, not all severe asthma patients may respond to

Omalizumab treatment, a reflection of the tremendous 

heterogeneity observed in advanced disease.



Lai T et al. Sci Rep 2015 Feb 3;5:8191

(>52 weeks)



Lai T et al. Sci Rep 2015 Feb 3;5:8191



The effect of omalizumab on asthma exacerbations

Omalizumab-treated patients experienced significantly lower rates of clinically 

significant asthma exacerbations compared with patients who received a placebo 

during the stable phase (0.45 vs 0.64; p=0.007), and the relative risk (RR) was 0.69

Lai T et al. Sci Rep 2015 Feb 3;5:8191



The effect of omalizumab on the adverse events

Lai T et al. Sci Rep 2015 Feb 3;5:8191



► Η αποτελεσματικότητα μπορεί να φανεί νωρίτερα, αλλά 

η τελική αξιολόγηση γίνεται σε 16wks

► Νεώτερες μελέτες αναφέρουν «late responders”

Χρόνος αξιολόγησης της θεραπείας

16 

εβδομάδες

Allergy  2011; 66: 671-93

60-70% 

responders



Περίπου 70% 
βελτιώνονται !

Μπορώ να ξέρω εκ 
των προτέρων ποιοι 

είναι αυτοί?



Exploring the Effects of Omalizumab in Allergic Asthma

An Analysis of Biomarkers in the EXTRA Study

Hanania NA et al. Am J Respir Crit Care Med 2013; 187:804–811.



An Analysis of Biomarkers in the EXTRA Study

Hanania NA et al. Am J Respir Crit Care Med 2013; 187:804–811.

Asthma exacerbation rate



Πότε διακόπτουμε?

Άγνωστο



Όμως σε μακροχρόνιες μελέτες….

μόνιμα αποτελέσματα ?



Ο συνδυασμός 

ΑΝΘ και anti-IgE

• ενισχύει τα θεραπευτικά αποτελέσματα

• Παρατείνει το θεραπευτικό αποτέλεσμα

• Μειώνει τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις

Ανοσοθεραπεία 

+ Anti-IgE



Ανοσοθεραπεία + Anti-IgΕ:Αποτελεσματικότητα

Prescreening

Τυχαιοποίηση ΑΝΘ (grass) + omalizumab

ΑΝΘ (birch) + omalizumab

ΑΝΘ (birch) + placebo

ΑΝΘ (grass) + placebo

Week 0 Week 12 Week 36

ΑΝΘ [updosing] *ΑΝΘ συντήρηση + omalizumab

*NO SIT dose reduction planned for allergen  season

Kuehr et al, J Allergy Clin Immunol 2002;109:274-80

• Πολυκεντρική μελέτη

• 221 pts 

• Ηλικία 6-17 ετών



Kuehr et al, J Allergy Clin Immunol 2002;109:274-80
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑTA: Η προσθήκη anti-IgE σε ανοσοθεραπεία, 

μειώνει τόσο τα συμπτώματα όσο και την ανάγκη χρήσης φαρμάκων, 

ανεξάρτητα της φύσης του αλλεργιογόνου 

Ανοσοθεραπεία + Anti-IgΕ: Αποτελεσματικότητα



Biologic therapies for severe atopic asthma

Target

►Free IgE - ligelizumab

►IL-4/IL-13 (IL-4Ra)

►IL-13

Bice et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2014;112:108-115



Objective: To explore the pharmacokinetics, pharmacodynamics and safety of QGE031 

(ligelizumab), a novel high-affinity humanized monoclonal IgG1κ anti-IgE.



1 dose IV 2-4 doses SC

J. P. Arm, et al. Clinical & Experimental Allergy 2014, 44, 1371–1385



ligelizumab

►The data demonstrate that the 50-fold higher in vitro 

affinity of ligelizumab compared to omalizumab 

translated into 6-9 fold greater potency in vivo.

J. P. Arm, et al. Clinical & Experimental Allergy 2014, 44, 1371–1385



Conclusion: A high-affinity IgG1κ anti-IgE, demonstrate that increased suppression of free IgE 

compared with omalizumab translated to superior pharmacodynamic effects in atopic subjects, 

including those with high IgE levels. Ligelizumab may therefore benefit patients unable to 

receive, or suboptimally treated with, omalizumab.



Biologic therapies for severe atopic asthma

Target

►IgE - Quilizumab

►IL-4/IL-13 (IL-4Ra)

►IL-13

Bice et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2014;112:108-115





Target

►IgE

►IL-4/IL-13 (IL-4Ra)

Pitrakinra, Dupilumab

►IL-13

Lebrikizumab, Tralokinumab

Bice et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2014;112:108-115

Biologic therapies for severe atopic asthma



Bronchial thermoplasty

►Η παρέμβαση γίνεται με την είσοδο ειδικού 

καθετήρα μιας χρήσεως διαμέσου του αυλού 

του βρογχοσκοπίου

►Η θεραπεία απαιτεί 3 συνεδρίες σε διάστημα 

3wks η μια από την άλλη

Μη φαρμακευτική θεραπεία 

για το Σοβαρό Άσθμα



Bronchial thermoplasty

► Αρχικός ενθουσιασμός για τα πολύ καλά αποτελέσματα, 

οι  πρώτες μελέτες έδειξαν σημαντική βελτίωση σε FEV1 

και PEFR, βρογχική υπεραντιδραστικότητα, symptom 

scores και ποιότητα ζωής

Cox G et al. N Engl J Med 2007;356:1327–37

► Επόμενες μελέτες δεν επιβεβαίωσαν τα αρχικά 

αποτελέσματα, αφού έδειξαν μόνο βελτίωση των 

παροξυσμών 

Castro M et al. Am J Respir Crit Care Med 2010;181:116–24

► Είναι μέθοδος ασφαλής και χωρίς επιπλοκές ακόμη και 

μετά από 5ετία 
Thomson NC et al. BMC Pulm Med 2011;11:8.

Μη φαρμακευτική θεραπεία 

για το Σοβαρό Άσθμα



ERS/ATS GUIDELINES ON SEVERE ASTHMA Eur Respir J 2014; 43: 343–373



►Το σοβαρό άσθμα είναι σύνθετη κι ετερογενής νόσος 

με πολλούς φαινοτύπους

►Το αλλεργικό σοβαρό άσθμα είναι ένας ξεχωριστός 

φαινότυπος

►Στο μέλλον, η εξέλιξη στην έρευνα ανοίγει το δρόμο 

για νέες, πιο στοχευμένες και πιθανόν πιο 

αποτελεσματικές θεραπείες.

Συμπεράσματα

AAAAI 2015



Evolving Patterns in Asthma Management

Period Goal of Management Medications

1960s Relieve bronchospasm Short-acting β-agonist

1970s Prevent bronchospasm Albuterol (salbutamol), theophylline

1980s Prevent allergen-induced 

bronchospasm

Cromolyn

1990s Prevent and resolve inflammation ICS, LT modifiers, LABA, ICS/LABA

2000s Asthma control Anti IgE

2010s Personalized medicine: 

Early intervetion;

Exacerbation prevention

Patient characteristics, 

biomarkers, genetics, 

immunomodulators

2020s Population Health Management Individualized Treatment Strategies

AAAAI 2-2015



Βιολογικές Θεραπείες
Αναπάντητα ερωτήματα

►θέματα ασφάλειας

►θέματα κόστους

►κριτήρια επιλογής ασθενών

►αξιόπιστοι βιοδείκτες



• Όχι φλεγμονή

• Καλή πνευμονική 

λειτουργία

• Όχι επισκέψεις σε 

επείγοντα

• Τα ποντίκια μου να μην 

έχουν ΒHR

• Να εξαφανιστούν τα 

ηωσ από τις βιοψίες

• Να μηδενίσω τις κακές 

κυτταροκίνες

“...Το άσθμα είναι υπό έλεγχο!”



Μπορώ...

• Να παίξω μπάλα

• Να επισκεφτώ το φίλο μου 

που έχει γάτα

• Να ξεχνάω τα φάρμακά μου

Μπορώ...
• Να βγαίνω για ποτό

• Να εργάζομαι έντονα

• Να πηγαίνω γυμναστήριο

• Να ξεχνάω τα φάρμακά μου

“...Το άσθμα είναι υπό έλεγχο!”



Σας ευχαριστώ


