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Χρ. Γρηγορέας,1 Κ. Πεταλάς,2 Δ. Βούρδας2

Chr. Grigoreas,1 K. Petalas,2 D. Vourdas2

1

1

Aλλεργιολόγος, 2Aλλεργιολόγος, Αλλεργιολογικό Τμήμα,
251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 ΓΝΑ), Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όπως είναι γνωστό η ΙgE διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παθοφυσιολογία του αλλεργικού άσθματος. Το Omalizumab (Xolair®) είναι
ένα εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα
το οποίο δεσμεύει την κυκλοφορούσα ελεύθερη IgE
και προλαβαίνει την αλληλοεπίδρασή της με τους υποδοχείς υψηλής συγγένειας για την IgE (FcεRI), με
αποτέλεσμα να παρεμβαίνει και να διακόπτει την εξέλιξη της αλλεργικής φλεγμονώδους διαδικασίας
στους αεραγωγούς. To Omalizumab αποτελεί πλέον
μια καταξιωμένη και ενδιαφέρουσα θεραπευτική επιλογή, ως θεραπεία προσθήκης για ασθενείς (παιδιά
>6 ετών, εφήβους και ενήλικες) με επίμονο-σοβαρό αλλεργικό άσθμα στους οποίους η νόσος δεν ελέγχεται

Χρ. Γρηγορέας
Μενάνδρου 27, 152 38 Χαλάνδρι, Αθήνα
e-mail: chrgrigoreas@gmail.com

Allergist, 2Allergist, Department of Allergology,
251 General Air Force Hospital, Athens, Greece

ΑΒSTRACT IgF is central to the pathophysiology
of allergic asthma. Omalizumab (Xolair®) is a subcutaneously administered humanized monoclonal
antibody that targets circulating free IgE and prevents its interaction with high-affinity IgE receptor (FcεRI), thereby interrupting the allergic cascade. Omalizumab is a treatment option as add-on
therapy for patients (children >6 years, adolescents
and adults) with severe persistent allergic asthma,
whose asthma is poorly controlled with high dose
inhaled corticosteroids and inhaled long-acting
B2 agonist bronchodilators. Omalizumab reduces
IgE mediated airway inflammation and its effect
on airway remodeling is under investigation. In

Chr. Grigoreas
27 Menandrou street, GR-152 38 Chalandri, Athens, Greece
e-mail: chrgrigoreas@gmail.com
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επαρκώς παρά τη χορήγηση υψηλών δόσεων εισπνεομένων κορτικοστεροειδών και εισπνεομένων Β2αγωνιστών παρατεταμένης δράσης. Το Omalizumab
ελαττώνει την IgE-διαμεσολαβούμενη φλεγμονή των
αεραγωγών, ενώ η επίδραση που ασκεί στην αναδόμηση (remodeling) των αεραγωγών πρέπει να ερευνηθεί
διεξοδικότερα. Σε καλά σχεδιασμένες, τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες και σε μελέτες παρατήρησης διαπιστώθηκε ότι η προσθήκη Omalizumab ελαττώνει
σημαντικά τους ασθματικούς παροξυσμούς, τη χρήση
κορτικοστεροειδών (εισπνεομένων και από το στόμα),
τις εισαγωγές σε νοσοκομεία, τις μη προγραμματισμένες επισκέψεις σε ιατρούς και σε τμήματα επειγόντων
περιστατικών και τη χρήση φαρμάκων διάσωσης.
Επίσης διαπιστώθηκε ότι το Omalizumab βελτιώνει
τον έλεγχο του άσθματος, τα συμπτώματα της νόσου
(ημερήσια και νυκτερινά) και την ποιότητα ζωής των ασθματικών ασθενών. Το Omalizumab θεωρείται ασφαλής βιολογικός παράγοντας και η συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η τοπική αντίδραση στο σημείο
της ένεσης. Η αναφυλαξία συμβαίνει εξαιρετικά σπάνια και αντιμετωπίζεται εύκολα ενώ ο κίνδυνος να συσχετίζεται με καρκίνο δεν υφίσταται. Το Omalizumab
χορηγείται υποδορίως κάθε 2 ή 4 εβδομάδες και η δοσολογία καθορίζεται σύμφωνα με την τιμή της ολικής
IgE ορού (ΙU/mL) πριν από την έναρξη της θεραπείας
και το βάρος σώματος (kg) του ασθενούς. Η πλέον κατάλληλη μέθοδος για να αποφασίσουμε τη συνέχιση ή
τη διακοπή του Omalizumab είναι η συνολική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας από τον
θεράποντα ιατρό μετά από 16 εβδομάδες χορήγησης
του Omalizumab. Περισσότερα δεδομένα απαιτούνται
όσον αφορά στο κατάλληλο χρονικό διάστημα για το
οποίο πρέπει να χορηγείται το Omalizumab, την αναγνώριση προγνωστικών παραγόντων για την ικανοποιητική θεραπευτική ανταπόκριση των ασθενών στη
χορήγηση της αντι-IgE θεραπείας και τη χρήση του
Omalizumab στο μη αλλεργικό (ενδογενές) άσθμα.
Η σχέση κόστος-αποτελεσματικότητα φαίνεται ότι
μπορεί να ευνοεί την αντι-IgE θεραπεία όταν αυτή χορηγείται σε ασθενείς με σοβαρό άσθμα. Πρόσφατα το
Omalizumab, εκτός από το σοβαρό αλλεργικό άσθμα,
έλαβε την έγκριση για χορήγηση σε ασθενείς με χρόνια
αυθόρμητη κνίδωση που δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στη χορήγηση Η1-αντιισταμινικών ακόμη και
σε αυξημένη δόση. Σε καλά σχεδιασμένες, τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες και σε μελέτες παρατήρησης
διαπιστώθηκε ότι η προσθήκη του Omalizumab ελατ-

Χρ. Γρηγορέας και συν

well designed clinical trials and in the real-world
setting, add-on Omalizumab significantly reduced
the asthma exacerbations, the need for corticosteroids (inhaled and oral), the rates of hospitalizations, the emergency room visits, the unscheduled
doctor's visits and the rescue medication use. Also,
Omalizumab improved asthma control, symptoms
(day and night) and asthma-related quality of life.
Omalizumab was generally well tolerated in clinical trials and the most common adverse event was
transient injection-site reactions. The main adverse
effect of Omalizumab is anaphylaxis, although this
occurs infrequently. There was no evidence of and
association between Omalizumab treatment and
risk of malignancy. Omalizumab dosing is individualized according to body weight and pretreatment
serum IgE levels. More data are needed to determine the optimal duration of treatment, accurate
predictors of response to treatment and efficacy
in the treatment of non-allergic asthma. The most
accurate method of predicting and continuing beneficial response to Omalizumab is via physician's
overall assessment of response after 16 weeks. In
conclusion, in difficult-to-treat patients with severe
persistent allergic asthma, Omalizumab provides a
valuable treatment option. Recently the efficacy of
Omalizumab in patients with chronic spontaneous
urticaria refractory to H1-antihistamines, has been
supported by several randomized controlled trials
and observational studies. In patients with chronic
spontaneous urticaria, Omalizumab decreased urticarial scores (itch and hive symptoms) significantly and improvement in symptoms occurred in
many patients after only one dose. Omalizumab
is not disease modifying as patients who stopped
treatment experienced recurrence of symptoms.
The dosage and administration of Omalizumab in
patients (>12 years) with chronic spontaneous urticaria is a subcutaneous injection of 300 mg every 4
weeks. Omalizumab is effective in patients regardless of autoimmune status. There is no evidence of
severe adverse reactions including anaphylaxis or
neoplastic diseases in clinical trials for urticaria.
The exact mechanism of action of Omalizumab is
chronic spontaneous urticaria is undefined and the
optimal duraction of treatment is unknown. Thus
Omalizumab is an effective and well-tolerated addon therapy in patients with chronic spontaneous

ΟΜALIZUMAB ΣΤΟ ΣΟΒΑΡΟ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΝΙΔΩΣΗ
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τώνει σημαντικά τον κνησμό και τους πομφούς, ενώ
η βελτίωση των συμπτωμάτων στους περισσότερους
ασθενείς συμβαίνει πολύ γρήγορα (ακόμη και μετά την
1η δόση). Το Omalizumab φαίνεται ότι δεν μπορεί να
επηρεάσει τη φυσική πορεία της νόσου, καθώς όταν
η θεραπεία σταματήσει τα συμπτώματα συνήθως επανεμφανίζονται. Το Omalizumab χορηγείται με υποδόρια ένεση 300 mg κάθε 4 εβδομάδες σε ασθενείς
>12 ετών. Το Omalizumab είναι αποτελεσματικό σε
ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση ανεξάρτητα
της αυτοάνοσης προέλευσης ή του ιδιοπαθούς χαρακτήρα της νόσου. Γενικά το Omalizumab είναι ασφαλές και ικανοποιητικά ανεκτό από τους ασθενείς και
δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες
(αναφυλαξία, καρκίνος), από τη χορήγηση σε ασθενείς
με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση. Ο ακριβής μηχανισμός
δράσης και το χρονικό διάστημα για το οποίο πρέπει
να χορηγηθεί το Omalizumab στη χρόνια αυθόρμητη κνίδωση αναμένουν περισσότερες διευκρινίσεις. Η
αποτελεσματικότητα του Omalizumab δεν επηρεάζεται από το είδος της προηγούμενης φαρμακευτικής
αγωγής, ενώ η ανταπόκριση των ασθενών με χρόνια
αυθόρμητη κνίδωση συνήθως είναι άμεση πλην όμως
μπορεί να είναι και αργοπορημένη (>3 έως 6 μήνες).
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται περισσότερες
πληροφορίες για τη δράση του Omalizumab και σε
άλλα IgE-διαμεσολαβούμενα αλλεργικά νοσήματα
όπως ατοπική δερματίτιδα, φυσικές κνιδώσεις, νοσήματα των μαστοκυττάρων και τροφική αλλεργία.

urticaria who are symptomatic despite background
therapy with H1-antihistamines. More carefully designed, large clinical trials are needed to fully appreciate the potential of Omalizumab to treat and
other allergic diseases like atopic dermatitis, physical urticarias, mast cell disorders and food allergy.

Α. Εισαγωγή

άσθμα είναι μια ετερογενής νόσος η οποία χαρακτηρίζεται από διαφορετική κλινική εικόνα και παθοφυσιολογικό μηχανισμό.6,7 Η χρόνια φλεγμονή των αεραγωγών, η οποία είναι παρούσα στο άσθμα, συσχετίζεται με την αναστρέψιμη απόφραξη των αεροφόρων
οδών και τη βρογχική υπεραντιδραστικότητα που
ευθύνονται για την εκδήλωση των συμπτωμάτων της
νόσου όπως είναι ο βήχας, ο εκπνευστικός συριγμός
(wheezing), η δυσκολία στην αναπνοή (δύσπνοια) και
το συσφιγκτικό αίσθημα στον θώρακα.8

Το άσθμα αποτελεί ένα από τα περισσότερο συχνά
χρόνια νοσήματα από το οποίο πάσχουν περίπου 300
εκατομμύρια πληθυσμού σε παγκόσμια κλίμακα, με
αποτέλεσμα να αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα για
τη δημόσια υγεία.1 Ο επιπολασμός του άσθματος εκτιμάται ότι κατά μέσον όρο ανέρχεται περίπου σε >5%
στους ενήλικες ενώ στα παιδιά το αντίστοιχο ποσοστό
κυμαίνεται από 1–18% με αποτέλεσμα η νόσος να προκαλεί σοβαρές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις.2,3
Η θεώρηση του άσθματος έχει αλλάξει δραματικά τα
τελευταία 50 χρόνια και από μια απλή βρογχοσυσπαστική οντότητα γνωρίζουμε πλέον ότι το στοιχείο της
φλεγμονής αλλά και της αναδόμησης των αεραγωγών
κυριαρχούν στην παθοφυσιολογία της νόσου.4,5 Το

Οι διεθνείς οδηγίες για την αντιμετώπιση του άσθματος προτείνουν τη σταδιακή-κλιμακωτή θεραπεία με
σκοπό τον επαρκή έλεγχο της νόσου. Οι περισσότεροι ασθματικοί ασθενείς παρουσιάζουν ήπια-μέτρια
νόσο που ελέγχεται επαρκώς με τη χρήση εισπνεό-
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μενων κορτικοστεροειδών (Inhaled Corticosteroids/
ICS) ή/και εισπνεόμενων Β2-αδρενεργικών αγωνιστών
παρατεταμένης δράσης (Long-Acting B2-adrenergic
Agonists/LABA).8 Όμως είναι γεγονός ότι αρκετοί ασθματικοί ασθενείς, ιδιαίτερα εκείνοι που παρουσιάζουν τη σοβαρή μορφή της νόσου, συνεχίζουν να εκδηλώνουν συμπτώματα και παροξυσμούς παρά την
κατάλληλη-επαρκή φαρμακευτική αγωγή.9,10
Όπως είναι γνωστό ο ρόλος της ανοσοσφαιρίνης
Ε (IgE) θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός στην παθογένεια του άσθματος. Το Omalizumab (Xolair®) είναι
ένα εξανθρωποποιημένο, ανασυνδυασμένο IgG1, αντι-IgE μονοκλωνικό αντίσωμα που δεσμεύει τα κυκλοφορούντα IgE αντισώματα και αποτελεί την πρώτη και μοναδική προς το παρόν αντι-IgE θεραπεία η
οποία έχει εγκριθεί για την αντιμετώπιση του σοβαρού αλλεργικού άσθματος, ως θεραπεία προσθήκης
σε ασθενείς (ενήλικες, εφήβους και παιδιά >6 ετών)
που συνεχίζουν να παρουσιάζουν συμπτώματα και
δεν ελέγχεται επαρκώς η νόσος παρά τη χρήση της
κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής (ICS, LABA ή/και
άλλων φαρμάκων). Μετά από περίπου 13 έτη κυκλοφορίας και χρήσης του Omalizumab, έχουν συγκεντρωθεί αρκετές γνώσεις όσον αφορά στη χορήγηση
της συγκεκριμένης αντι-IgE θεραπείας στο άσθμα,
με αποτέλεσμα να συγκεντρώνει πάντοτε το έντονο
ενδιαφέρον της Παγκόσμιας Ιατρικής Κοινότητας,
όπως φαίνεται μέσα από μια σειρά άρθρων στη διεθνή βιβλιογραφία.11–30
Η χρόνια αυθόρμητη κνίδωση χαρακτηρίζεται από
την αιφνίδια εμφάνιση των χαρακτηριστικών πομφών στο δέρμα, που μπορεί να συνοδεύονται από
αγγειοοίδημα, και τα οποία διαρκούν περισσότερο
από 6 εβδομάδες, χωρίς στις περισσότερες περιπτώσεις να αναγνωρίζεται κάποιος υπεύθυνος αιτιολογικός παράγοντας. Οι πομφοί είναι σχεδόν πάντοτε έντονα κνησμώδεις και η ποιότητα ζωής των ασθενών
αυτών επηρεάζεται δυσμενώς σε σημαντικό βαθμό.
Κυρίαρχα δραστικά κύτταρα στην παθοφυσιολογία
της νόσου είναι τα μαστοκύτταρα του δέρματος τα
οποία ενεργοποιούνται από μια ποικιλία εκλυτικών
παραγόντων ενώ η ισταμίνη που απελευθερώνεται
από αυτά φαίνεται ότι αποτελεί τον κυριότερο μεσολαβητή για την εκδήλωση των ενοχλητικών συμπτωμάτων. Ο επιπολασμός της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στο 0,5–1%
του γενικού πληθυσμού.31–33
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Η χορήγηση νεότερων Η1-αντιισταμινικών σε κανονική ή ακόμη και σε αυξημένη δόση αποτελεί την αρχική επιλογή για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων
σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση. Παρόλ’
αυτά αρκετοί ασθενείς με σοβαρή νόσο συνεχίζουν
να παρουσιάζουν συμπτώματα κνίδωσης ή/και αγγειοοιδήματος παρά τη χορήγηση Η1-αντιισταμινικών
ακόμα και σε αυξημένη δόση. Σχετικά πρόσφατα το
2014 το Omalizumab έλαβε την ένδειξη για χορήγηση
ως επιπρόσθετη θεραπεία (θεραπεία προσθήκης) σε
ενήλικες και εφήβους (>12 ετών) ασθενείς με χρόνια
αυθόρμητη κνίδωση στους οποίους η χορήγηση Η1αντιισταμινικών δεν είναι αποτελεσματική. Έτσι, για
αυτούς τους ασθενείς υπάρχει πλέον μια ιδιαίτερα αποτελεσματική και ασφαλής θεραπεία η οποία υπερτερεί σαφώς έναντι των άλλων θεραπευτικών επιλογών που έχουμε στη διάθεσή μας.32,33 Είναι ευνόητο
ότι, όπως και στο άσθμα, το ενδιαφέρον στη διεθνή
βιβλιογραφία είναι ιδιαίτερα έντονο για τη χορήγηση
της αντι-IgE θεραπείας στη χρόνια αυθόρμητη κνίδωση.32–50
Το παρόν άρθρο έχει γενικά τον χαρακτήρα ανασκόπησης και περιλαμβάνει όλες τις πρόσφατες
γνώσεις για τη χρήση του Omalizumab στο σοβαρό
αλλεργικό άσθμα και στη χρόνια αυθόρμητη κνίδωση, με έμφαση κυρίως σε δεδομένα που αφορούν
στη χορήγηση της αντι-IgE θεραπείας στην καθημερινή κλινική πράξη. Η δομή του εν λόγω θέματος
επιλέχθηκε να έχει τη μορφή των ερωτήσεων και
κατάλληλων αντίστοιχων απαντήσεων με σκοπό να
διευκολυνθούν οι αναγνώστριες-αναγνώστες και
να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με περισσότερο
«στοχευμένη» μέθοδο.

Β. Αντι-IgE θεραπεία (Omalizumab)
1η Ερώτηση: Τι είναι το Omalizumab;
Απάντηση: Το Omalizumab (κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία Xolair®) είναι ένα εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα το οποίο προκύπτει
από ανασυνδυασμένο DNA, και δεσμεύει εκλεκτικά
την ανθρώπινη IgE. Το αντίσωμα είναι της κατηγορίας IgG1 κάππα και περιέχει βασικές ανθρώπινες αλληλουχίες με συμπληρωματικές-καθοριστικές περιοχές γονικού αντισώματος από ποντίκια (95% ανθρώπινο, 5% από ποντίκια). Έτσι, το εξανθρωποποιημένο
μονοκλωνικό αντίσωμα περιέχει μόνο 5% μη ανθρώ-
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πινα συστατικά με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται η
πιθανότητα ανάπτυξης αλλεργικής αντίδρασης στις
ζωικές πρωτεΐνες. Επίσης το γεγονός αυτό βελτιώνει
εκτός από την εικόνα ασφάλειας, τη φαρμακοκινητική και τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα του
αντισώματος.51–54

2η Ερώτηση: Πώς φθάσαμε στην ανάπτυξη της
αντι-IgE θεραπείας και τη χρήση του πρώτου
αντι-IgE βιολογικού παράγοντα (Omalizumab);
Απάντηση: Η αναγνώριση της IgE ως θεραπευτικού
«στόχου» στα αλλεργικά νοσήματα, όπως είναι το
άσθμα, ήταν γνωστή εδώ και αρκετά χρόνια πλην
όμως η προσπάθεια για την ανάπτυξη θεραπευτικών παραγόντων που θα αναστέλουν τη δράση της
IgE δεν ήταν καθόλου εύκολη. Ένα μόριο το οποίο
θα αποτελούσε μια αποτελεσματική αντι-IgE θεραπεία, θα έπρεπε να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: (1)
να αναγνωρίζει και να συνδέεται στενά με την ανθρώπινη IgE ορού και όχι με την IgG και την IgΑ, (2)
η συγγένεια σύνδεσης να είναι τουλάχιστον ανάλογη
της αλληλοεπίδρασης ανάμεσα στην IgE και στον υποδοχέα υψηλής συγγένειας για την ΙgE (FcεRI), (3) να
αναστέλει τη δέσμευση της ΙgE στον FcεRI, (4) να μη
δεσμεύει την IgE που είναι ήδη δεσμευμένη στα μαστοκύτταρα ή τα βασεόφιλα για να μην προκαλεί την
αποκοκκίωση αυτών, δηλαδή να είναι ένα μη αναφυλακτικό αντίσωμα, (5) να αναστέλει την αποκοκκίωση των μαστοκυττάρων που προκαλείται από την
παθητική ευαισθητοποίηση (in vitro) ή την πρόκληση
με αλλεργιογόνο (in vivo), (6) να μην είναι ειδικό για
τα IgE αντισώματα έναντι των επιμέρους ειδικών αλλεργιογόνων αλλά να έχει τη δυνατότητα δέσμευσης
όλων των IgE μορίων, (7) να αναστέλει ή να εξουδετερώνει την ελεύθερη IgE και (8) να ρυθμίζει προς τα
κάτω (down-regulation) την παραγωγή της IgE από
τα Β κύτταρα.55
Μια σημαντική ανακάλυψη στην πορεία για
να φθάσουμε στο Omalizumab ήταν όταν αποδείχθηκε ότι η Cε3 περιοχή του Fc τμήματος της IgE
δεσμεύεται πολύ επιλεκτικά σε μια ιδιαίτερη περιοχή της α-αλυσίδας του FcεRΙ. Aυτό έδωσε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ένα μόριο κατά της IgE
και ειδικότερα για τη Cε3 περιοχή που είχε ως επακόλουθο την εξουδετέρωση της κυκλοφορούσας
IgE και την αποφυγή της δέσμευσης της IgE στους
FcεRI. H αρχική έρευνα έγινε στα πειραματόζωα
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(ποντίκια) με αποτέλεσμα την παραγωγή ενός χιμαιρικού ΙgE μονοκλωνικού αντισώματος το οποίο
ήταν δραστικό στον άνθρωπο και αποδείχθηκε ότι
μείωνε αποτελεσματικά την κυκλοφορούσα ελεύθερη IgE χωρίς να προκαλεί αναφυλακτική αντίδραση.
Το επόμενο βήμα ήταν να γίνει εξανθρωποποίηση
του μονοκλωνικού αντισώματος προκειμένου να
περιέχει μόνο μικρές συμπληρωματικές περιοχές από ποντίκια και να φθάσουμε τελικά στην ανάπτυξη
του Omalizumab. Ακολούθησαν επιτυχημένες ερευνητικές μελέτες φάσης 2 για να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα του νέου μορίου στη βρογχική
πρόκληση με αλλεργιογόνο (πρώιμη και όψιμη φάση της αλλεργικής αντίδρασης) και στη δερματική
αντίδραση πομφού-ερυθήματος που προκαλείται
από το αλλεργιογόνο. Στη συνέχεια το Omalizumab
δοκιμάσθηκε με επιτυχία σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες (διπλές-τυφλές δοκιμές ελεγχόμενες με
εικονικό φάρμακο/placebo) που συμμετείχαν ασθενείς με μέτριο-σοβαρό αλλεργικό άσθμα. 55
Το 2003 το Omalizumab έλαβε την έγκριση από
τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων
(FDA) στις ΗΠΑ για χορήγηση ως θεραπεία προσθήκης
σε εφήβους >12 ετών και ενήλικες με μέτριο-σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα στους οποίους τα συμπτώματα ελέγχονται ανεπαρκώς με τη χρήση εισπνεομένων κορτικοστεροειδών (Inhaled Corticosteroids,
ICS). Το 2005 ο αντίστοιχος Οργανισμός με το FDA
στην Ευρώπη (European Medicines Agency, EMA)
ενέκρινε τη χορήγηση του Omalizumab στις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ανάμεσα στις οποίες και
στην Ελλάδα) για τη θεραπεία του σοβαρού αλλεργικού άσθματος σε ασθενείς >12 ετών στους οποίους τα συμπτώματα δεν ελέγχονται επαρκώς παρά
τη χρήση υψηλών δόσεων ICS και εισπνεομένων
Β2-αδρενεργικών αγωνιστών παρατεταμένης δράσης (Long-Acting B2-adrenergic Agonists, LABA).
Το 2009 ο ΕΜΑ επέκτεινε την άδεια χορήγησης του
Omalizumab και σε παιδιά 6–12 ετών ως θεραπεία
προσθήκης για τη θεραπεία του μη ελεγχόμενου
άσθματος σε μικρούς ασθενείς με σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα. Επίσης σχετικά πρόσφατα το
2014, το Omalizumab έλαβε την έγκριση, τόσο στις
ΗΠΑ (FDA), όσο και στην Ευρώπη (EMA), για χορήγηση σε ασθενείς (>12 ετών) με χρόνια αυθόρμητη
κνίδωση η οποία είναι ανθεκτική στη χορήγηση Η1αντιισταμινικών φαρμάκων. Εκτός από τις ΗΠΑ και τις
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χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Omalizumab έχει
λάβει την άδεια χορήγησης και κυκλοφορίας σε έναν
πολύ μεγάλο αριθμό άλλων χωρών όπως Αυστραλία,
Καναδάς, Βραζιλία κ.λπ.19,24,43

3η Ερώτηση: Ποιες είναι οι ενδείξεις για τη χορήγηση του Omalizumab;
Απάντηση: Σε ενήλικες και εφήβους (>12 ετών) το
Omalizumab ενδείκνυται ως επιπρόσθετη θεραπεία
ή θεραπεία προσθήκης για τη βελτίωση του ελέγχου
του άσθματος σε ασθενείς με σοβαρό και επίμονο
αλλεργικό άσθμα, οι οποίοι παρουσιάζουν θετική
δερματική δοκιμασία νυγμού (skin prick test) ή in
vitro αντιδραστικότητα σε ένα ή περισσότερα χρόνια εισπνεόμενα αλλεργιογόνα (αεροαλλεργιογόνα).
Οι ασθενείς αυτοί έχουν μειωμένη αναπνευστική
λειτουργία (FΕV1<80%), εμφανίζουν συχνά συμπτώματα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή νυκτερινές αφυπνίσεις και πολλαπλούς τεκμηριωμένους σοβαρούς
ασθματικούς παροξυσμούς παρά τη χορήγηση υψηλών δόσεων ICS και LABA.54
Σε παιδιά (6 έως <12 ετών) το Omalizumab ενδείκνυται ως επιπρόσθετη θεραπεία ή θεραπεία
προσθήκης για τη βελτίωση του ελέγχου του άσθματος σε ασθενείς με σοβαρό και επίμονο αλλεργικό άσθμα, οι οποίοι παρουσιάζουν θετική
δερματική δοκιμασία νυγμού (skin prick test) ή in
vitro αντιδραστικότητα σε ένα ή περισσότερα χρόνια εισπνεόμενα αλλεργιογόνα (αεροαλλεργιογόνα)
και οι οποίοι εμφανίζουν συχνά συμπτώματα κατά
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τη διάρκεια της ημέρας ή νυκτερινές αφυπνίσεις και
πολλαπλούς τεκμηριωμένους σοβαρούς ασθματικούς παροξυσμούς παρά τη χορήγηση υψηλών δόσεων ICS και LABA. 54
Επίσης το Omalizumab ενδείκνυται ως επιπρόσθετη θεραπεία ή θεραπεία προσθήκης σε ενήλικες και εφήβους (>12 ετών) με χρόνια αυθόρμητη
κνίδωση η οποία είναι ανθεκτική στη χορήγηση Η1αντιισταμινικών φαρμάκων.54

Γ. Το Omalizumab στην αντιμετώπιση
του σοβαρού αλλεργικού άσθματος
4η Ερώτηση: Τι συνιστούν οι διεθνείς οδηγίες
για τον έλεγχο του άσθματος;
Απάντηση: Η εκτίμηση του ελέγχου του άσθματος
αποτελεί μια σημαντική διαδικασία στην προσέγγιση
και την παρακολούθηση του ασθματικού ασθενούς.
Σύμφωνα με τις πρόσφατες (2015) διεθνείς οδηγίες
της GINA (Global Initiative for Asthma) η εκτίμηση
του ελέγχου του άσθματος πρέπει να περιλαμβάνει:
(1) Τον επαρκή έλεγχο των συμπτωμάτων της νόσου και την αποφυγή του κινδύνου για ασθματικούς
παροξυσμούς, (2) τη συσχέτιση με τη θεραπευτική
αγωγή και (3) τον προσδιορισμό για συνυπάρχοντα
νοσήματα και καταστάσεις. Όπως προτείνει η GINA
η εκτίμηση του ελέγχου των συμπτωμάτων φαίνεται
στον πίνακα 4.1 ενώ οι παράγοντες κινδύνου για μη
ικανοποιητική (πτωχή) έκβαση του άσθματος παρουσιάζονται στον πίνακα 4.2.8

Πίνακας 4.1. Επίπεδα ελέγχου των συμπτωμάτων του άσθματος, σύμφωνα με τις οδηγίες της GINA, σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά (6–11 ετών).8
Έλεγχος συμπτωμάτων άσθματος (απάντηση ναι ή όχι
για τα παρακάτω 4 ερωτήματα)
Τις τελευταίες 4 εβδομάδες ο ασθενής είχε:
1. Ημερήσια συμπτώματα άσθματος περισσότερο
από 2 φορές/εβδομάδα;
2. Οποιαδήποτε νυκτερινή αφύπνιση που οφείλεται στο άσθμα;
3. Χρήση ανακουφιστικών φαρμάκων για τα συμπτώματα
του άσθματος, περισσότερο από 2 φορές/εβδομάδα;
4. Οποιοσδήποτε περιορισμός της δραστηριότητας
που οφείλεται στο άσθμα;

Επίπεδα ελέγχου των συμπτωμάτων
του άσθματος
Ικανοποιητικά
Μερικώς
(καλά) ελεγχόμενα ελεγχόμενα

Κανένα
από αυτά

1–2
από αυτά

Μη
ελεγχόμενα

3–4
από αυτά
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Πίνακας 4.2. Παράγοντες κινδύνου για μη ικανοποιητική (πτωχή) έκβαση του άσθματος, σύμφωνα με τις οδηγίες της GINA.8
α. Παράγοντες κινδύνου για ασθματικούς παροξυσμούς
(η παρουσία ενός ή περισσοτέρων από τους παρακάτω
παράγοντες κινδύνου αυξάνει τον κίνδυνο για ασθματικούς παροξυσμούς, ακόμη και εάν τα συμπτώματα της
νόσου ελέγχονται ικανοποιητικά):
1. Μη ελεγχόμενα συμπτώματα του άσθματος.
2. Μεγάλη χρήση SABA* (αυξημένος κίνδυνος για θνητότητα εάν η χρήση είναι μεγαλύτερη από 1 συσκευή
των 200 δόσεων/μήνα).
3. Ανεπαρκής χρήση ICS**: Μη χορήγηση ΙCS, πτωχή
συμμόρφωση του ασθενούς, λανθασμένη τεχνική
στη χρήση της συσκευής εισπνοών εκ μέρους του
ασθενούς.
4. Χαμηλή τιμή FEV1, ιδιαίτερα εάν αυτή είναι <60% της
προβλεπόμενης.
5. Μείζονα ψυχολογικά ή κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα.
6. Έκθεση σε καπνό τσιγάρου και σε αλλεργιογόνα στα
οποία ο ασθενής είναι ευαισθητοποιημένος.
7. Συνυπάρχοντα νοσήματα: Παχυσαρκία, ρινοπαραρρινοκολπίτιδα, επιβεβαιωμένη τροφική αλλεργία.

8. Ηωσινοφιλία πτυέλων, αίματος.
9. Εγκυμοσύνη.
10. Διασωλήνωση ή αντιμετώπιση σε Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας (ΜΕΘ) για το άσθμα.
11. Ένας ή περισσότεροι σοβαροί ασθματικοί παροξυσμοί
τους τελευταίους 12 μήνες.
β. Παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη σταθερής απόφραξης των αεραγωγών:
1. Απουσία χορήγησης-χρήσης ICS.
2. Έκθεση σε καπνό τσιγάρου, επιβλαβών χημικών ουσιών και επαγγελματικών παραγόντων.
3. Χαμηλή αρχική τιμή FEV1, χρονία υπερπαραγωγή βλέννας, ηωσινοφιλία πτυέλων ή αίματος.
γ. Παράγοντες για ανεπιθύμητες αντιδράσεις (παρενέργειες) από τα φάρμακα:
1. Συστηματικές: Συχνή χρήση ΟCS***, μεγάλη διάρκεια
και υψηλή δόση ή/και χρήση δραστικού ICS, χορήγηση αναστολέων P450.
2. Τοπικές: Υψηλή δόση ή χρήση δραστικού ICS, λανθασμένη τεχνική στη χρήση τη συσκευής εισπνοών ICS.

*SABA (Short-acting beta2-agonist): B2-αγωνιστής ταχείας δράσης, **ΙCS (Inhaled Corticosteroid): Εισπνεόμενο κορτικοστεροειδές, ***OCS (Oral Corticosteroid): Από του στόματος κορτικοστεροειδές

5η Ερώτηση: Τι συνιστούν οι διεθνείς οδηγίες
για την αντιμετώπιση του άσθματος;
Απάντηση: Οι διεθνείς οδηγίες της GINA για την αντιμετώπιση του άσθματος προτείνουν τη σταδιακή-κλιμακωτή προσέγγιση με σκοπό να ελαττωθεί
ο κίνδυνος επιδείνωσης της νόσου και να επιτύχουμε τον επαρκή έλεγχο των συμπτωμάτων, σε 5 στάδια ή επίπεδα τα οποία διαμορφώνονται σύμφωνα
με αυτά που φαίνονται στον πίνακα 5.1.8
Το σχέδιο σταδιακής-κλιμακωτής θεραπευτικής
αντιμετώπισης του άσθματος, σύμφωνα με τις οδηγίες της GINA, σε ενήλικες και εφήβους παρουσιάζεται στον πίνακα 5.2.8 Ως ήπιο άσθμα χαρακτηρίζεται
η νόσος η οποία ελέγχεται ικανοποιητικά με τη θεραπεία των σταδίων 1 και 2. Ως μέτριο άσθμα χαρακτηρίζεται η νόσος η οποία ελέγχεται ικανοποιητικά
με τη θεραπεία του σταδίου 3. Ως σοβαρό άσθμα
χαρακτηρίζεται η νόσος η οποία για να ελεγχθεί ικανοποιητικά απαιτείται θεραπεία των σταδίων 4 ή
5. Σύμφωνα με τις οδηγίες της GINA η αντι-ΙgΕ θεραπεία (Omalizumab) συστήνεται ως θεραπεία προσθήκης (add-on treatment) στο στάδιο 5 της νόσου.
Έτσι, το Omalizumab χορηγείται στους ασθενείς με

σοβαρό άσθμα στους οποίους η νόσος δεν ελέγχεται ικανοποιητικά παρά την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.8

6η Ερώτηση: Γιατί παρουσιάζει ενδιαφέρον το
σοβαρό άσθμα;
Απάντηση: Το άσθμα είναι ένα χρόνιο νόσημα το
οποίο αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα υγείας
και έχει ως θλιβερό αποτέλεσμα περίπου 250.000
θανάτους/έτος σε όλο τον κόσμο, οι περισσότεροι
από τους οποίους οφείλονται στο σοβαρό άσ θμα.
Οι ασθενείς με σοβαρό άσθμα εκτιμάται ότι αποτελούν περίπου το 5–10% όλων των ασθματικών
ασθενών και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι συνιστούν
μια ομάδα ασθενών οι οποίοι επιβαρύνουν σε σημαντικό βαθμό τις υπηρεσίες και τα συστήματα
υγείας σε όλα τα επίπεδα. Συγκριτικά με τους ασθενείς που έχουν ήπιο-μέτριο άσθμα, οι ασθματικοί με σοβαρή νόσο παρουσιάζουν 15 φορές
μεγαλύτερη πιθανότητα να χρησιμοποιήσουν τις
υπηρεσίες υγείας επειγόντων περιστατικών και 20
φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να εισαχθούν στα
Νοσοκομεία. 23,56–60
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Πίνακας 5.1. Ταξινόμηση του άσθματος, ανάλογα με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες της
GINA.8
Στάδιο-επίπεδο 1:

Συμπτώματα άσθματος ή ανάγκη για χρήση SABA λιγότερο από 2 φορές/μήνα.
Απουσία νυκτερινών αφυπνίσεων, λόγω άσθματος, τον τελευταίο μήνα.
Απουσία παραγόντων κινδύνου για ασθματικούς παροξυσμούς (πίνακας 4.2) συμπεριλαμβανομένης
της απουσίας ασθματικών παροξυσμών το τελευταίο έτος.

Στάδιο-επίπεδο 2:

Όχι συχνά συμπτώματα άσθματος, πλην όμως ο ασθενής διαθέτει έναν ή περισσότερους παράγοντες
κινδύνου για ασθματικούς παροξυσμούς (πίνακας 4.2) όπως π.χ. χαμηλή αναπνευστική λειτουργία
ή ασθματικό παροξυσμό για τον οποίο απαιτήθηκε η χορήγηση OCS και το τελευταίο έτος έχει
απαιτηθεί έστω και 1 φορά νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) λόγω του άσθματος.

Στάδιο-επίπεδο 3:

Συμπτώματα άσθματος ή χρήση κατ' επίκληση SABA, ανάμεσα σε 2 φορές/μήνα και 2 φορές/εβδομάδα ή ο ασθενής έχει παρουσιάσει νυκτερινές αφυπνίσεις λόγω του άσθματος 1 ή περισσότερες
φορές/μήνα.

Στάδιο-επίπεδο 4:

Συμπτώματα άσθματος ή ανάγκη για χρήση SABA περισσότερο από 2 φορές/εβδομάδα.

Στάδιο-επίπεδο 5:

Ιδιαίτερα έντονα και ενοχλητικά συμπτώματα άσθματος τις περισσότερες ημέρες ή νυκτερινές αφυπνίσεις λόγω του άσθματος 1 ή περισσότερες φορές/εβδομάδα ιδιαίτερα όταν υφίστανται παράγοντες κινδύνου (πίνακας 4.2).

SABA (short-acting beta2-agonist): B2-αγωνιστής ταχείας δράσης, ΟCS (oral corticosteroids): Από του στόματος κορτικοστεροειδή

Όπως έχει διαπιστωθεί η επίτευξη επαρκούς ελέγχου στους ασθενείς με άσθμα δεν είναι καθόλου
εύκολη με αποτέλεσμα σε ένα σημαντικό ποσοστό
από αυτούς η νόσος δεν ελέγχεται πλήρως ή δεν
ελέγχεται ικανοποιητικά παρά τη χορήγηση της
καλύτερης διαθέσιμης θεραπείας, σύμφωνα με τις
οδηγίες της GINA.10 Έτσι, αρκετοί ασθματικοί ασθενείς, ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι παρουσιάζoυν τη
σοβαρή μορφή της νόσου, παρά τη χορήγηση της
κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής, συνεχίζουν να
εκδηλώνουν συμπτώματα και να παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ευρήματα, όπως αυτά που φαίνονται
στον πίνακα 6.1, γεγονός που αποδεικνύει ότι το άσθμα τους δεν ελέγχεται ικανοποιητικά.
Οι ασθενείς με σοβαρό επίμονο άσθμα το οποίο
δεν ελέγχεται επαρκώς παρά τη χορήγηση της καλύτερης διαθέσιμης θεραπείας, έχουν περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές και έχουν σημαντική
ανάγκη για αποτελεσματική και ασφαλή θεραπεία.
Το Omalizumab το οποίο συστήνεται ως θεραπεία
προσθήκης στο στάδιο 5 του άσθματος (σύμφωνα
με τις οδηγίες της GINA) αντιπροσωπεύει μια δυναμική εξέλιξη στη θεραπεία του σοβαρού επίμονου
άσθματος το οποίο δεν ελέγχεται επαρκώς παρά τη
χορήγηση υψηλών δόσεων ICS και LABA.

7η Ερώτηση: Ποιος είναι ο ορισμός του σοβαρού άσθματος;
Απάντηση: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World
Health Organization) καθόρισε ότι το σοβαρό άσθμα
διακρίνεται στις εξής 3 κατηγορίες: (1) μη θεραπευμένο
σοβαρό άσθμα (untreated severe asthma) στο οποίο οι
ασθενείς δεν θεραπεύονται είτε διότι δεν έχει διαγνωσθεί η σοβαρή μορφή της νόσου είτε διότι η πρόσβαση
στις υπηρεσίες υγείας ή η χορήγηση των απαιτούμενων
φαρμάκων δεν είναι εφικτή, (2) δύσκολο στη θεραπεία
σοβαρό άσθμα (difficult-to-treat severe asthma) στο
οποίο οι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά
στη χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή είτε διότι δεν
συμμορφώνονται σε αυτή είτε διότι δεν επιτυγχάνουν
την ορθή-κατάλληλη χρήση των φαρμάκων ή για άλλους λόγους και (3) σοβαρό άσθμα που είναι ανθεκτικό
στη θεραπεία (treatment-resistant ή therapy-resistant
severe asthma), στο οποίο οι ασθενείς είτε δεν επιτυγχάνουν τον επαρκή έλεγχο της νόσου παρά τη χορήγηση
του υψηλοτέρου επιπέδου της συνιστώμενης θεραπευτικής αγωγής (treatment-refractory και corticosteroidresistant severe asthma) είτε αυτό επιτυγχάνεται μόνο
όμως με τη χορήγηση του υψηλοτέρου επιπέδου της
συνιστώμενης θεραπευτικής αγωγής και παρά το γεγο-

5.

4.

1.
2.
3.

SABA (short-acting beta2-agonist): B2-αγωνιστής ταχείας δράσης, LABA (long-acting beta2-agonist): Β2-αγωνιστής παρατεταμένης δράσης, ICS (inhaled corticosteroid):
Εισπνεόμενο κορτικοστεροειδές, ΟCS (oral corticosteroids): Από του στόματος κορτικοστεροειδές, LTRA (Leukotriene receptor antagonist): Ανταγωνιστής του υποδοχέα των λευκοτριενίων (Montelukast), ΙCS/formoterol: Βudesonide/formoterol ή beclomethasone/formoterol ως θεραπεία συντήρησης και θεραπεία ανακούφισης
*Σε παιδιά 6–11 ετών η theophylline δεν συνιστάται και στο στάδιο 3 ως προτεινόμενη θεραπεία είναι η μέτρια δόση ICS
**To tiotropium σε μορφή εισπνοών είναι μια θεραπεία προσθήκης σε ασθενείς με ιστορικό ασθματικών παροξυσμών

Kατ' επίκληση SABA ή χαμηλή δόση
ICS/formoterol
Όπως στο στάδιο 4 και θεραπεία προσθήκης
με αντι-IgE θεραπεία (Omalizumab)

Μέτρια-υψηλή δόση ICS/LABA

Kατ' επίκληση SABA ή χαμηλή δόση
ICS/formoterol

Kατ' επίκληση SABA
Kατ' επίκληση SABA
Kατ' επίκληση SABA ή χαμηλή δόση
ICS/formoterol

Χαμηλή δόση ICS
LTRA ή χαμηλή δόση theophylline*
Μέτρια-υψηλή δόση ICS
Χαμηλή δόση ICS+LTRA (ή+theophylline*)
Προσθήκη tiotropium**
Yψηλή δόση ICS+LTRA (ή+theophylline*)
Όπως στο στάδιο 4 και θεραπεία προσθήκης
με χαμηλή δόση OCS
Ουδέν
Χαμηλή δόση ICS
Χαμηλή δόση ICS/LABA

Θεραπεία
ανακούφισης
Προτεινόμενη θεραπεία
με ρυθμιστικά φάρμακα

Άλλες επιλογές
με ρυθμιστικά φάρμακα

Eλάττωση της θεραπείας

Στάδιο ή επίπεδο

Αύξηση της θεραπείας

Πίνακας 5.2. Aντιμετώπιση του άσθματος, ανάλογα με το στάδιο-επίπεδο βαρύτητας, σύμφωνα με τις οδηγίες της GINA.8

ΟΜALIZUMAB ΣΤΟ ΣΟΒΑΡΟ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΝΙΔΩΣΗ

15

Πίνακας 6.1. Χαρακτηριστικά των ασθενών με σοβαρό
άσθμα στους οποίους η νόσος δεν ελέγχεται επαρκώς.
1. Ενώ συμμορφώνονται με την κατάλληλη φαρμακευτική
αγωγή δεν ελέγχουν επαρκώς το άσθμα.
2. Χορηγούνται υψηλές δόσεις ICS μαζί με εισπνεόμενους
LABA.
3. Λαμβάνουν συχνά κατ' επίκληση θεραπεία (Β2-αδρενεργικούς αγωνιστές βραχείας δράσης).
4. Χορηγείται κορτιζόνη από το στόμα (μία ή περισσότερες φορές/έτος).
5. Περιορίζουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες (π.χ.
σωματική άσκηση).
6. Παρουσιάζουν νυκτερινές αφυπνίσεις λόγω του άσθματος.
7. Απουσιάζουν συχνά από την εργασία τους και τα παιδιά
από το σχολείο τους λόγω του άσθματος.
8. Εκδηλώνουν συχνά ασθματικούς παροξυσμούς οι οποίοι πολλές φορές δεν είναι προβλέψιμοι.
9. Πραγματοποιούν μη προγραμματισμένες επισκέψεις σε
ιατρούς.
10. Αναγκάζονται να καταφύγουν στα Τμήματα Επειγόντων
Περιστατικών των Νοσοκομείων.
11. Εισάγονται στο Νοσοκομείο για νοσηλεία.
12. Νοσηλεύονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των
Νοσοκομείων.
ICS: Εισπνεόμενο κορτικοστεροειδές, LABA: B2-αγωνιστής
παρατεταμένης δράσης

νός ότι μπορεί να προκληθούν σημαντικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις από τη χορήγηση των φαρμάκων.61
Οι παράγοντες οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη σοβαρότητα και τον έλεγχο του άσθματος αναφέρονται στον πίνακα 7.1.61 Τα κριτήρια της
Αμερικανικής Εταιρείας Θώρακος (American Thoracic
Society, ATS) που χρησιμοποιήθηκαν και στο δίκτυο SARP (Severe Asthma Research Program) για
τον ορισμό του σοβαρού άσθματος παρουσιάζονται στον πίνακα 7.2.62 Τα αντίστοιχα κριτήρια της
Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (European
Respiratory Society, ERS) που χρησιμοποιήθηκαν
και στα δίκτυα ENFUMOSA (European Network for
Understanding Mechanisms of Severe Asthma) και
BIOAIR (Longitudinal Assessment of Clinical Course
and BIOmarkers in Severe Chronic AIRway Disease)
παρουσιάζονται στον πίνακα 7.3.63 Πρόσφατα το 2014
δημοσιεύθηκαν οι διεθνείς οδηγίες που προέκυψαν
από τη συνεργασία της ATS και της ERS που περιλαμβάνουν τον ορισμό του σοβαρού άσθματος σε ασθενείς >6 ετών, ο οποίος φαίνεται στον πίνακα 7.4.64
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Πίνακας 7.1. Παράγοντες οι οποίοι πρέπει να ληφθούν
υπόψη για τη σοβαρότητα του άσθματος.61

Πίνακας 7.3. Ορισμός του σοβαρού άσθματος, σύμφωνα με τα κριτήρια της ERS.63

1. Επίπεδο ελέγχου: Πρόσφατο και τρέχον επίπεδο κλινικού
ελέγχου του άσθματος (συχνότητα και βαρύτητα των
ημερήσιων και νυκτερινών συμπτωμάτων, περιορισμοί
στη λειτουργία και δραστηριότητα του ασθενούς, ανάγκη για χρήση φαρμάκων διάσωσης και έκπτωση της
αναπνευστικής λειτουργίας). Αριθμός και σοβαρότητα
των ασθματικών παροξυσμών τους τελευταίους 6–12
μήνες συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για συστηματική χορήγηση κορτικοστεροειδών.

1. Ένας ή περισσότεροι ασθματικοί παροξυσμοί κατά τη
διάρκεια ενός έτους παρακολούθησης (απουσία ικανοποιητικού ελέγχου της νόσου).

2. Επίπεδο θεραπείας: Φάρμακα τα οποία χορηγούνται, έλεγχος της τεχνικής για τη χρήση των συσκευών εισπνοών
και εκτίμηση της συμμόρφωσης των ασθενών στη χορηγούμενη θεραπεία.
3. Ανταπόκριση στη θεραπεία: Ανεπαρκής δράση των κορτικοστεροειδών και κορτικο-εξαρτώμενες περιπτώσεις.
4. Κίνδυνος: Πιθανότητα για εκδήλωση ασθματικών παροξυσμών. Προϊούσα έκπτωση αναπνευστικής λειτουργίας. Κίνδυνος για σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις από
τη χορήγηση των αντιασθματικών φαρμάκων.

Πίνακας 7.2. Ορισμός του σοβαρού άσθματος, σύμφωνα με τα κριτήρια της ATS (απαιτούνται 1 μείζον και τουλάχιστον 2 ελάσσονα κριτήρια).62
Μείζονα κριτήρια
1. Υψηλές δόσεις εισπνεομένων κορτικοστεροειδών (>1000
mcg/ημέρα μπεκλομεθαζόνης - Beclomethazone ή ισοδύναμης δόσης που ισχύει για τα άλλα ICS).
2. Συνεχής ή σχεδόν συνεχής (≥50% του έτους) θεραπεία
με στεροειδή από το στόμα (per os).

2. Χορήγηση υψηλών δόσεων ICS ή/και κορτικοστεροειδών από το στόμα.
3. Χορήγηση επιπλέον ρυθμιστικών φαρμάκων (LABA).
4. Διάγνωση του άσθματος σύμφωνα με το ιστορικό, τα
συμπτώματα της νόσου και επιβεβαίωση με τη δοκιμασία
βρογχοδιαστολής (αναστρεψιμότητα FEV1) ή/και την παρουσία υπεραντιδραστικότητας των αεροφόρων οδών.
5. Παρακολούθηση για ένα έτος από ειδικό για τον αποκλεισμό λανθασμένης διάγνωσης, και για την παρουσία νοσημάτων τα οποία συνυπάρχουν. Έτσι, επίσης εξασφαλίζουμε
την εκπαίδευση του ασθενούς όσον αφορά στην τεχνική με
τη χρήση των συσκευών εισπνοών, τα σχέδια αντιμετώπισης και τη συμμόρφωση του ασθενούς στη θεραπεία.

Πίνακας 7.4. Ορισμός του σοβαρού άσθματος, σύμφωνα με τα πρόσφατα κριτήρια των ERS/ΑΤS.64
• Άσθμα για το οποίο απαιτείται θεραπεία σύμφωνα με τις

οδηγίες της GINA για τα στάδια 4–5 του άσθματος (υψηλές
δόσεις ICS και LABΑ ή άλλα ρυθμιστικά φάρμακα) κατά τη
διάρκεια του προηγούμενου έτους ή απαιτείται συστηματική χορήγηση CS για ≥50% κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους προκειμένου να προληφθεί η εξέλιξη
του άσθματος σε μη ελεγχόμενο ή το οποίο παραμένει μη
ελεγχόμενο παρά τη χορήγηση της παραπάνω θεραπείας.
• Μη ελεγχόμενο άσθμα (περιλαμβάνει τουλάχιστον 1 από

Ελάσσονα κριτήρια
1. Ανάγκη για καθημερινή χρήση εισπνεόμενων Β2-αδρενεργικών αγωνιστών παρατεταμένης δράσης (LABA),
θεοφυλλίνης ή αντιλευκοτριενικών ως θεραπεία προσθήκης στα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή (ICS).
2. Καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά συμπτώματα για τα
οποία απαιτείται χρήση ανακουφιστικής αγωγής με τη
χορήγηση εισπνεόμενων Β2-αδρενεργικών αγωνιστών
βραχείας δράσης (SABA).
3. Επίμονη απόφραξη των αεραγωγών (FEV1<80% προβλεπόμενου, ημερήσια διακύμανση PEF>20%).
4. Μία ή περισσότερες ανά έτος επείγουσες επισκέψεις σε
υπηρεσίες υγείας (π.χ. ΤΕΠ Νοσοκομείων) λόγω επιδείνωσης του άσθματος (ασθματικός παροξυσμός).
5. Τρεις ή περισσότερες ανά έτος χορηγήσεις (ώσεις) στεροειδών από το στόμα (per os).
6. Σημαντική επιδείνωση του άσθματος στην προσπάθεια
μείωσης της δόσης των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών (>25%).
7. Παρ' ολίγον θανατηφόρα επιδείνωση του άσθματος (ασθματικός παροξυσμός) στο παρελθόν.

τα παρακάτω):
1. Πτωχός έλεγχος των συμπτωμάτων του άσθματος:
ACQ σταθερά>1,5, ΑCT<20 (ή ανεπαρκώς ελεγχόμενο
σύμφωνα με τις οδηγίας της GINA).
2. Συχνούς σοβαρούς ασθματικούς παροξυσμούς: ≥2
χορηγήσεις συστηματικών CS (η καθεμία >3 ημέρες)
κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.
3. Σοβαρούς ασθματικούς παροξυσμούς: τουλάχιστον
1 νοσηλεία σε Νοσοκομείο ή νοσηλεία σε Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας ή ανάγκη για μηχανικό αερισμό,
κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.
4. Περιορισμός της ροής του αέρα: μετά από απόσυρση
της απαραίτητης βρογχοδιασταλτικής αγωγής (SABA,
LABA) FEV1<80% προβλεπομένου ή FEV1/FVC<κατώτερα όρια του φυσιολογικού.
• Ελεγχόμενο άσθμα το οποίο επιδεινώνεται με την προ-

σπάθεια μείωσης των υψηλών δόσεων ICS ή συστηματικών CS (ή των βιολογικών παραγόντων που χορηγούνται
ως θεραπεία προσθήκης).

ΟΜALIZUMAB ΣΤΟ ΣΟΒΑΡΟ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΝΙΔΩΣΗ

8η Ερώτηση: Τι πρέπει να περιλαμβάνει η αξιολόγηση-εκτίμηση του ασθενούς με σοβαρό άσθμα;
Απάντηση: Η αξιολόγηση-εκτίμηση των ασθενών
με μη ελεγχόμενο/σοβαρό άσθμα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: (1) Αρχικά την επιβεβαίωση ότι ο
ασθενής έχει άσθμα και όχι κάποιο άλλο νόσημα που
μπορεί να μιμείται ή να συσχετίζεται με το άσθμα
τόσο στα παιδιά (πίνακας 8.1) όσο και στους ενήλικες (πίνακας 8.2),64 (2) την αναγνώριση διαφόρων
παραγόντων και κλινικών οντοτήτων που μπορεί να
συνυπάρχουν με το άσθμα και δεν αποκλείεται να
επιδεινώνουν τη νόσο, ώστε να αντιμετωπισθούν
κατάλληλα (πίνακας 8.3)64 και (3) την προσπάθεια για
ταξινόμηση του άσθματος του ασθενούς σε κάποιον
από τους κλινικούς φαινότυπους (πίνακας 8.4) ή ακόμη και ενδότυπους του σοβαρού άσθματος ώστε,
εφόσον αυτό είναι εφικτό, να υπάρξει εξατομίκευση
της θεραπείας.65 Οι φαινότυποι του άσθματος (σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης SARP), φαίνονται στον πίνακα 8.5.6
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Πίνακας 8.2. Νοσήματα τα οποία μπορεί να μιμούνται ή
να συσχετίζονται με το σοβαρό άσθμα στους ενήλικες.64
1. Δυσλειτουργία της αναπνοής/Δυσλειτουργία των φωνητικών χορδών.
2. Χρόνια αποφρακτική νόσος των πνευμόνων.
3. Υπεραερισμός με κρίσεις πανικού.
4. Αποφρακτική βρογχιολίτιδα.
5. Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.
6. Ανεπιθύμητες αντιδράσεις φαρμάκων (π.χ. αναστολείς
του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης).
7. Βρογχεκτασίες/κυστική ίνωση.
8. Πνευμονίτιδα υπερευαισθησίας.
9. Υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο.
10. Πνευμονική εμβολή.
11. Ερπητική τραχειοβρογχίτιδα.
12. Ενδοβρογχικές βλάβες/ξένο σώμα (π.χ. αμυλοειδές,
καρκινοειδές, στένωση της τραχείας).
13. Αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση.
14. Επίκτητη τραχειοβρογχομαλακία.
15. Σύνδρομο Churg-Strauss.

Πίνακας 8.1. Νοσήματα τα οποία μπορεί να μιμούνται ή
να συσχετίζονται με το σοβαρό άσθμα στα παιδιά.64

Πίνακας 8.3. Συνυπάρχοντα νοσήματα ή κλινικές οντότητες που μπορεί να επιδεινώνουν το σοβαρό άσθμα.64

1. Δυσλειτουργία της αναπνοής/Δυσλειτουργία των φωνητικών χορδών.

1. Ρινοπαραρρινοκολπίτιδα, ρινικοί πολύποδες.

2. Βρογχιολίτιδα.

2. Ψυχολογικοί παράγοντες: άγχος, κατάθλιψη κ.λπ.
3. Δυσλειτουργία των φωνητικών χορδών.

3. Υποτροπιάζουσες μικροεισροφήσεις, παλινδρόμηση,
δυσλειτουργία της κατάποσης.

4. Παχυσαρκία.

4. Προωρότητα και συσχετιζόμενη νόσος των πνευμόνων.

5. Κάπνισμα/νόσος που συσχετίζεται με το κάπνισμα.

5. Κυστική ίνωση.

6. Αποφρακτική υπνική άπνοια.

6. Συγγενείς ή επίκτητες ανοσοανεπάρκειες.

7. Σύνδρομο υπεραερισμού.

7. Πρωτοπαθής δυσκινησία των κροσσών.

8. Ορμονικές επιδράσεις: Προεμμηνορροϊκή, έναρξη της
εμμήνου ρύσης, εμμηνόπαυση, νοσήματα του θυρεοειδούς.

8. Κεντρική απόφραξη των αεραγωγών.
9. Ξένο σώμα.
10. Συγγενείς ανωμαλίες συμπεριλαμβανομένου του αγγειακού δακτύλιου.
11. Τραχειοβρογχομαλακία.
12. Καρκινοειδές ή άλλοι όγκοι.
13. Μάζες του μεσοθωρακίου/διόγκωση λεμφαδένων.
14. Συγγενής καρδιοπάθεια.
15. Διάμεση νόσος των πνευμόνων.
16. Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

9. Γαστρο-οισοφαγική παλινδρομική νόσος (συμπτωματική).
10. Φάρμακα: Ασπιρίνη, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη,
Β-αδρενεργικοί αναστολείς, αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης.
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Πίνακας 8.4. Τέσσερεις (4) διακριτοί φαινότυποι του σοβαρού άσθματος και τα χαρακτηριστικά τους.65

• Σοβαρό αλλεργικό άσθμα
1. Yψηλά επίπεδα ολικής IgE ορού.
2. Ανιχνεύσιμα ειδικά IgE αντισώματα για αλλεργιογόνο-α.
3. Συχνά παρουσιάζεται με ευαισθητοποίηση σε μύκητες
(κυρίως στον Aspergillus).

• Σοβαρό (ενδογενές) άσθμα
1. Υψηλές τιμές ηωσινοφίλων στο υγρό του βρογχοπνευμονικού εκπλύματος.
2. Ρινικοί πολύποδες.
3. Παραρρινοκολπίτιδα.
4. Σταθερή απόφραξη των αεραγωγών.

• Σοβαρό άσθμα με παχυσαρκία
1. Υπνική άπνοια.
2. Γαστρο-οισοφαγική παλινδρομική νόσος.
3. Χαμηλές τιμές ηωσινοφίλων.

• Σοβαρό άσθμα με ξαφνικούς παροξυσμούς
1. Υποτροπές σε ασθματικούς με κατά τα άλλα ήπια νόσο.
2. Περισσότερο συχνό στις γυναίκες.
3. Πυροδοτείται από αλλεργιογόνα, φάρμακα, τροφές και
χημικούς παράγοντες.
4. Συχνά η αιτία δεν αναγνωρίζεται.

9η Ερώτηση: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του
αλλεργικού (εξωγενούς) άσθματος σε αντιδιαστολή με το μη αλλεργικό (ενδογενές) άσθμα;
Απάντηση: Περίπου κατά μέσον όρο το 70–80% των
ασθενών με άσθμα παρουσιάζουν το λεγόμενο αλλεργικό φαινότυπο (αλλεργικό ή«εξωγενές» άσθμα)
ενώ το υπόλοιπο ποσοστό εμπίπτει στον λεγόμενο
μη αλλεργικό φαινότυπο της νόσου («ενδογενές»
άσθμα). Στο αλλεργικό άσθμα περιλαμβάνονται οι
ασθενείς στους οποίους καθορίζεται κλινικά η παρουσία της αλλεργικής ευαισθητοποίησης που αποδεικνύεται με τις θετικές δερματικές δοκιμασίες
νυγμού (Skin Prick Tests, SPT) ή/και με την ανίχνευση in vitro της ειδικής IgE ορού (μέθοδος RAST κ.λπ.)
τουλάχιστον σε ένα εισπνεόμενο αλλεργιογόνο του
περιβάλλοντος (αεροαλλεργιογόνο) από αυτά που
φαίνονται στον πίνακα 9.1. Επίσης η διάγνωση του
αλλεργικού άσθματος επιβεβαιώνεται όταν αποδεικνύεται η συσχέτιση ανάμεσα στην έκθεση στο
αλλεργιογόνο και την εκδήλωση των ασθματικών
συμπτωμάτων.66 Περισσότεροι περίπου από το 50%

Χρ. Γρηγορέας και συν

Πίνακας 8.5. Φαινότυποι του άσθματος, σύμφωνα με
τα αποτελέσματα της μελέτης SARP.6
1. Φαινότυπος ήπιου αλλεργικού άσθματος
Πρώιμη έναρξη (νωρίς) της νόσου, ατοπικά χαρακτηριστικά/αλλεργία, φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία
(FEV1), χρήση ≤2 ρυθμιστικών φαρμάκων για τον έλεγχος της νόσου, ελάχιστη χρήση των υπηρεσιών υγείας,
ελάχιστη ηωσινοφιλία πτυέλων.
2. Φαινότυπος ήπιου-μέτριου αλλεργικού άσθματος
Ο περισσότερος συχνός φαινότυπος, πρώιμη έναρξη
(νωρίς) της νόσου, ατοπικά χαρακτηριστικά/αλλεργία, οριακή στο φυσιολογικό αναπνευστική λειτουργία (FEV1)
αλλά με αναστρεψιμότητα στα φυσιολογικά επίπεδα,
χρήση ≤2 ρυθμιστικών φαρμάκων για τον έλεγχο της
νόσου, χαμηλή χρήση των υπηρεσιών υγείας, μη συχνή
ανάγκη για χορήγηση κορτικοστεροειδών από το στόμα,
ελάχιστη ηωσινοφιλία πτυέλων.
3. Φαινότυπος σοβαρού-ασταθούς αλλεργικού άσθματος
Πρώιμη έναρξη (νωρίς) της νόσου, ατοπικά χαρακτηριστικά/αλλεργία, ελάττωση της αναπνευστικής λειτουργίας (FEV1) αλλά με αναστρεψιμότητα σχεδόν στα
φυσιολογικά επίπεδα, μεγάλη συχνότητα εκδήλωσης
συμπτωμάτων και χρήση SABA (αλβουτερόλης), μεταβλητή ανάγκη για χορήγηση κορτικοστεροειδών από το
στόμα, ηωσινοφιλία πτυέλων.
4. Φαινότυπος περισσότερου σοβαρού άσθματος με έναρξη
σε μεγαλύτερη ηλικία
Μεγαλύτερη ηλικία, αργοπορημένη έναρξη, υψηλότερος δείκτης μάζας σώματος (παχυσαρκία), λιγότερα ατοπικά χαρακτηριστικά/αλλεργία, μικρή ελάττωση της
αναπνευστικής λειτουργίας (FEV1) με κάποια αναστρεψιμότητα, συχνή ανάγκη για χορήγηση κορτικοστεροειδών από το στόμα παρά τη χρήση ≥3 ρυθμιστικών
φαρμάκων για τον έλεγχο της νόσου συμπεριλαμβανομένων των ICS σε υψηλή δόση, ηωσινοφιλία πτυέλων και
παρουσία ουδετεροφίλων.
5. Φαινότυπος σοβαρού άσθματος με σταθερή απόφραξη των
αεραγωγών
Μεγαλύτερη ηλικία, μεγαλύτερη διάρκεια της νόσου,
λιγότερα ατοπικά χαρακτηριστικά/αλλεργία, σοβαρή
ελάττωση της αναπνευστικής λειτουργίας (FEV1) με μικρότερη αναστρεψιμότητα (ομοιότητες με τη χρόνια
αποφρακτική πνευμονοπάθεια/ΧΑΠ), μεγάλη συχνότητα εκδήλωσης συμπτωμάτων και χρήση SABA (αλβουτερόλης) παρά τη χορήγηση κορτικοστεροειδών από το
στόμα, μεγάλη χρήση των υπηρεσιών υγείας, παρουσία
συνοδών νοσημάτων, ηωσινοφιλία πτυέλων και παρουσία ουδετεροφίλων.
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ΟΜALIZUMAB ΣΤΟ ΣΟΒΑΡΟ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΝΙΔΩΣΗ

Πίνακας 9.1. Αλλεργιογόνα του περιβάλλοντος (αεροαλλεργιογόνα) τα οποία συσχετίζονται με το αλλεργικό
άσθμα.66
1. Γύρεις (αγρωστώδη, ελιά, περδικάκι ή Parietaria, πεύκο,
κυπαρίσσι κ.λπ.).
2. Ακάρεα οικιακής σκόνης (Dermatophagoides pteronyssinus και Dermatophagoides farinae).
3. Eπιθήλια οικιακών ζώων (γάτα, σκύλος).
4. Κατσαρίδα.

των ασθενών με σοβαρό άσθμα έχουν αλλεργικό
άσθμα.63 Αντίθετα ο καθορισμός του μη αλλεργικού
φαινότυπου της νόσου («ενδογεγές» άσθμα) περιλαμβάνει εκείνους τους ασθενείς που απουσιάζει η
αλλεργική ευαισθητοποίηση (όπως αποδεικνύεται με
τις αρνητικές SPT ή/και τη μη ανίχνευση των ειδικών
IgE ορού) στα παραπάνω αλλεργιογόνα.67 Οι κλινικές
διαφορές ανάμεσα στους 2 αυτούς φαινότυπους άσθματος (αλλεργικού vs μη αλλεργικού) παρουσιάζονται στον πίνακα 9.2.66,67

5. Σπόροι μυκήτων (Alternaria, Cladosporium, Aspergillus,
Penicillium κ.λπ.)

Πίνακας 9.2. Κλινικά χαρακτηριστικά που συσχετίζονται με το αλλεργικό (εξωγενές) και με το μη αλλεργικό (ενδογενές)
άσθμα.66,67
Αλλεργικό (εξωγενές)
άσθμα

Κλινικά χαρακτηριστικά

Μη αλλεργικό
(ενδογενές) άσθμα

Περισσότερο συχνό (κατά μέσο
όρο περίπου 70–80%)

Συχνότητα

Λιγότερο συχνό
(κατά μέσον όρο περίπου 20–30%)

Συνήθως θετικό

Οικογενειακό ιστορικό αλλεργίας/
άσθματος

Συνήθως αρνητικό

Σε οποιαδήποτε ηλικία
(συνήθως νεότερη, συχνά
και από την παιδική-εφηβική
ηλικία)

Ηλικία έναρξης

Συνήθως μεγαλύτερη (ενήλικες)

Περισσότερο συχνά
στα αγόρια-άνδρες ασθενείς

Φύλο

Περισσότερο συχνό
στα κορίτσια-γυναίκες ασθενείς

Συνήθως θετικό

Ατομικό ιστορικό αλλεργικών
νοσημάτων (αλλεργική ρινίτιδα,
τροφική αλλεργία, ατοπική δερματίτιδα)

Συνήθως αρνητικό

Συνήθως αρνητικό

Ιστορικό ρινοπαραρρινοκολπίτιδας
με ή χωρίς ρινικούς πολύποδες
ή/και «ευαισθησία»
στην ασπιρίνη-ΜΣΑΦ

Ενδεχομένως θετικό

Συχνή

Συσχέτιση σε επαφή με αλλεργιογόνα
(εποχική διακύμανση, έκθεση
σε γύρεις, οικιακή σκόνη, οικιακά ζώα, κ.λπ.)

Συνήθως απουσιάζει (περισσότερο
συσχετίζεται με ιογενείς λοιμώξεις)

Συνήθως καλύτερα
ελεγχόμενο άσθμα

Κλινικοί δείκτες βαρύτητας-σοβαρότητας
(νοσηλείες, έλεγχος συμπτωμάτων,
ποιότητα ζωής, χρήση per os
στεροειδών, FEV1 κ.λπ.)

Συνήθως βαρύτερο-σοβαρότερο
άσθμα

Θετικός

Προσδιορισμός ειδικών IgE αντισωμάτων
σε αεροαλλεργιογόνα
(SPT ή/και RAST)

Aρνητικός

ΜΣΑΦ: Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα
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10η Ερώτηση: Ποιες θεωρούνται ως υψηλές δόσεις εισπνεομένων κορτικοστεροειδών (ICS);

Χρ. Γρηγορέας και συν

Απάντηση: Σύμφωνα με τις οδηγίες της GINA ως
υψηλές ημερήσιες δόσεις ICS (mcg/ημέρα) θεωρούνται αυτές που φαίνονται στον πίνακα 10.1.8

Πίνακας 10.1. Υψηλές ημερήσιες δόσεις των ICS σε παιδιά (6–11 ετών) και εφήβους-ενήλικες (>12 ετών).8
Εισπνεόμενο στεροειδές (ICS)

Παιδιά 6–11 ετών
(mcg/ημέρα)

Έφηβοι-ενήλικες (>12 ετών)
(mcg/ημέρα)

Μπεκλομεθαζόνη διπροπιονική
(Beclomethasone dipropionate) - CFC

>400

>1000

Μπεκλομεθαζόνη διπροπιονική
(Beclomethasone dipropionate) - ΗFA

>200

>400

>400 (Nebules >1000)

>800

Σικλεζονίδη (Ciclesonide)

>160

>320

Φλουτικαζόνη προπιονική
(Fluticasone propionate) - DPI

>400

>500

Φλουτικαζόνη προπιονική (Fluticasone propionate) - HFA

>500

>500

Μομεταζόνη φουροϊκή (Mometasone furoate)

≥440

>440

>1200

>2000

Βουδεζονίδη (Budesonide) - DPI

Tριαμσινολόνη ακετονίδιο (Triamcinolone acetonide)
CFC: Chlorofluorocarbon propellant
HFA: Hydrofluoroalkane propellant
DPI: Dry powder inhaler (συσκευή εισπνοών ξηράς σκόνης)

11η Ερώτηση: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά
του ιδανικού ασθενούς ο οποίος θεωρείται ότι
είναι ο πλέον κατάλληλος για τη χορήγηση του
Omalizumab;

Απάντηση: To Omalizumab ενδείκνυται ως επιπρόσθετη θεραπεία ή θεραπεία προσθήκης (add-on
therapy) για τη βελτίωση του ελέγχου του άσθματος
σε ασθενείς που ιδανικά συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά που φαίνονται στον πίνακα 11.1.17

Πίνακας 11.1. Χαρακτηριστικά των ασθματικών ασθενών που τους καθιστούν κατάλληλους για τη χορήγηση του
Omalizumab.17
1. Aσθενείς με σοβαρό-επίμονο άσθμα.
2. Παιδιά ηλικίας 6–12 ετών, έφηβοι >12 ετών και ενήλικες.
3. Ασθενείς στους οποίους το άσθμα δεν ελέγχεται επαρκώς παρά τη χορήγηση υψηλών δόσεων ICS και εισπνεομένων LABA.
4. Aσθενείς με τεκμηριωμένους πολλαπλούς σοβαρούς ασθματικούς παροξυσμούς.
5. Ασθενείς που εμφανίζουν συχνά συμπτώματα άσθματος κατά τη διάρκεια της ημέρας.
6. Ασθενείς που εμφανίζουν συχνά συμπτώματα άσθματος κατά τη διάρκεια της νύκτας με επακόλουθο τις αφυπνίσεις.
7. Ασθενείς που παρουσιάζουν μειωμένη αναπνευστική λειτουργία (FEV1<80%).
8. Aσθενείς που διαπιστώνεται ότι είναι θετικοί σε μία ή περισσότερες δερματικές δοκιμασίες νυγμού (skin prick tests)
ή/και ότι παρουσιάζουν in vitro αντιδραστικότητα (ανίχνευση ειδικών ΙgE αντισωμάτων ορού - μέθοδος RAST ή άλλες
μέθοδοι) σε κατά προτίμηση ολοετή (perennial) εισπνεόμενα αλλεργιογόνα (αεροαλλεργιογόνα) του περιβάλλοντος.
9. Βάρος σώματος 20–150 kg.
10. Τιμές ολικής IgE 30–1500 IU/mL.
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12η Ερώτηση: Ποιος είναι ο ρόλος της IgE στο
αλλεργικό άσθμα;
Απάντηση: Τα επίπεδα του γεωμετρικού μέσου όρου.
της IgE ορού κυμαίνονται περίπου από 20–40 IU/mL
σε διαφόρους πληθυσμούς (συμπεριλαμβανομένου
του Ελληνικού68) με διαφορές που συσχετίζονται με
την ηλικία (υψηλότερα επίπεδα στην παιδική ηλικία,
8–12 ετών, για να ακολουθήσει στη συνέχεια σταδιακή ελάττωση) το φύλο (συνήθως υψηλότερα επίπεδα
στους άνδρες συγκριτικά με τις γυναίκες), τη γεωγραφική κατανομή, την εθνικότητα και πιθανόν το κάπνισμα.55 Συνήθως κατά μέσον όρο τα επίπεδα της IgE
είναι υψηλότερα στα αλλεργικά άτομα, συγκριτικά
με τα μη αλλεργικά και στους ασθματικούς ασθενείς
συγκριτικά με τα υγιή άτομα, πλην όμως η τιμή της IgE
δεν μπορεί να αποτελέσει έναν δείκτη διάκρισης των
ασθενών από τις παραπάνω κλινικές οντότητες διότι
υφίσταται σημαντική αλληλοεπικάλυψη των τιμών
ανάμεσά τους.55 Οι Burrows et al69 σε μια εξαιρετική
επιδημιολογική μελέτη διαπίστωσαν ότι σε όλες τις ηλικίες ο επιπολασμός του άσθματος σχετίζεται στενά
με τα επίπεδα της IgE ορού και ότι όσο υψηλότερες είναι η τιμές της IgE τόσο υψηλότερη είναι η πιθανότητα
εκδήλωσης άσθματος (σχήμα 12.1). Έτσι, δεν αποκλείεται τελικά το άσθμα να σχετίζεται σχεδόν πάντοτε με
κάποιον τύπο IgE-διαμεσολαβούμενης αντίδρασης καθώς ο μηχανισμός αυτός φαίνεται ότι μπορεί να συμμετέχει στην παθογένεια τόσο του αλλεργικού όσο και

Άσθμα (σχετικός λόγος
συμπληρωματικών πιθανοτήτων)*

Ν=2.657
30

P<0,001

20
10
5
2,5
Άσθμα
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του μη αλλεργικού (του λεγόμενου και «ενδογενούς»)
άσθματος.69 Επίσης στα παιδιά <1 έτους τα αυξημένα
επίπεδα της IgE συσχετίζονται με υψηλότερες τιμές
IgE στις ηλικίες των 6 και 11 ετών καθώς και με την παρουσία επίμονης συρίττουσας αναπνοής (wheezing).70
H παραγωγή της IgE ρυθμίζεται μέσα από έναν πολύπλοκο μηχανισμό που περιλαμβάνει τη συμμετοχή
και την ενεργοποίηση διαφόρων κυττάρων και μορίων. Έτσι, τα αεροαλλεργιογόνα μετά από την είσοδό
τους στις αεροφόρους οδούς παραλαμβάνονται και
«παρουσιάζονται» από τα δενδριτικά κύτταρα, στα
Τ-λεμφοκύτταρα και ενεργοποιείται η διαδικασία της
ανοσολογικής κυτταρικής ανταπόκρισης με έμφαση
στην ωρίμανση και μετανάστευση των Τ-βοηθητικών
λεμφοκυττάρων (Th cells). Ο φαινότυπος των Th2 κυττάρων ενεργοποιεί τα Β-κύτταρα για την παραγωγή
IgE αντισωμάτων και αποτελεί το ερέθισμα για την
έκκριση κυτταροκινών όπως είναι η ιντερλευκίνη (IL)4, η IL-5, η IL-9 και η IL-13. Η IL-4 είναι απαραίτητη για
την παραγωγή της IgE, ενώ η IL-5 συμμετέχει στη χημειοταξία και τη συμμετοχή των ηωσινοφίλων και των
βασεοφίλων κυττάρων που έχει ως αποτέλεσμα την
ενίσχυση-προαγωγή της αλλεργικής φλεγμονής.7,71
Όταν η IgE παραχθεί από τα B-κύτταρα στη συνέχεια δεσμεύεται στους υποδοχείς υψηλής συγγένειας
για την IgE (FcεRI) που ευρίσκονται στην επιφάνεια
των μαστοκυττάρων και των βασεοφίλων κυττάρων.
Η διασταυρούμενη σύνδεση του αλλεργιογόνου με
δύο μόρια της IgE ενεργοποιεί τη διαδικασία αποκοκκίωσης των μαστοκυττάρων και την απελευθέρωση
μεσολαβητών όπως είναι η ισταμίνη, οι προσταγλανδίνες, τα λευκοτριένια, οι πρωτεάσες, οι εξωγλυκοσιδάσες, οι πρωτεογλυκάνες και οι κυτταροκίνες με
αποτέλεσμα την εκδήλωση της πρώιμης φάσης της
αλλεργικής αντίδρασης. Επίσης η παρουσία των
FcεRI στα δενδριτικά κύτταρα και η αλληλοεπίδραση
IgE και αλλεργιογόνων συντελούν στην εκδήλωση
της επιβραδυνόμενης φάσης της αλλεργικής αντίδρασης που εξαρτάται κυρίως από τα Th2 κύτταρα
και τα ηωσινόφιλα κύτταρα.72,73

Αλλεργική ρινίτιδα
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Σχήμα 12.1. Η πιθανότητα εκδήλωσης άσθματος αυξάνεται με την αύξηση των επιπέδων της ολικής IgE ορού.69

13η Ερώτηση: Ποιος είναι ο μηχανισμός δράσης του Omalizumab;
Απάντηση: Τo Omalizumab δεσμεύει ειδικά την
ελεύθερη κυκλοφορούσα IgE σχηματίζοντας συμπλέγματα Omalizumab: IgE με αποτέλεσμα να ελαττώνονται τα επίπεδα της ελεύθερης IgE και να
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Χρ. Γρηγορέας και συν

προλαμβάνεται-αναστέλλεται η αλληλεπίδραση της
IgE τόσο με τους υποδοχείς υψηλής συγγένειας για
την IgE (FcεRI) που ευρίσκονται στα μαστοκύτταρα,
στα βασεόφιλα και στα δενδριτικά κύτταρα, όσο και
με τους υποδοχείς χαμηλής συγγένειας για την IgE
(FcεRII/CD23) που ευρίσκονται στα Β-κύτταρα και σε
ορισμένα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Όμως το
Omalizumab έχει τη δυνατότητα να μην αναγνωρίζει
την IgE η οποία είναι ήδη δεσμευμένη στους FcεRI με
επακόλουθο να μην είναι αναφυλακτογενής. Μετά τη
χορήγηση του Omalizumab τα επίπεδα της ελεύθερης IgE ελαττώνονται γρήγορα επειδή η IgE που δεσμεύεται από το Omalizumab δεν μπορεί να συνδεθεί με τους υποδοχείς της. Έτσι, το Omalizumab έχει
τη δυνατότητα να προλαμβάνει-αναστέλει την IgEδιαμεσολαβούμενη απελευθέρωση φλεγμονωδών
μεσολαβητών από τα μαστοκύτταρα και τα βασεόφιλα αφού δεν ενεργοποιείται η αποκοκκίωση αυτών
των κυττάρων.11,12,19,20,22,74–76
Ως συνέπεια των παραπάνω διαδικασίας, ελαττώνεται η εξέλιξη της αλλεργικής φλεγμονής στην οποία συμμετέχουν τα Τ-κύτταρα και τα ηωσινόφιλα
με τους φλεγμονώδεις μεσολαβητές οι οποίοι απελευθερώνονται από αυτά. Ειδικότερα η ανασταλτική
επίδραση του Omalizumab στη δράση των ηωσινοφίλων κυττάρων θεωρείται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική. Επίσης το Omalizumab προκαλεί προς τα
κάτω ρύθμιση (down-regulation) της έκφρασης των

FcεRI (όχι όμως και των FcεRII) στα μαστοκύτταρα,
στα βασεόφιλα και στα κυκλοφορούντα δενδριτικά
κύτταρα (η ρύθμιση αυτή ελέγχεται από την ελεύθερη IgE). Ακόμη το Omalizumab έχει την ικανότητα να
αναστέλλει την IgE-διαμεσολαβούμενη «παρουσίαση» του αλλεργιογόνου από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα που διαθέτουν FcεRI ενώ μετά από
μακροπρόθεσμη χορήγηση ελαττώνει την παραγωγή IgE (μέσω της αλληλεπίδρασης που ασκεί στα Βκύτταρα που είναι θετικά για την IgE στην επιφάνειά
τους).11,12,19,20,22,74–76
Σύμφωνα με τα παραπάνω ο μηχανισμός δράσης
του Omalizumab ασκείται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο
επίπεδο περιλαμβάνει την απευθείας επίδραση του
Omalizumab που προκαλεί τη δέσμευση της κυκλοφορούσας ελεύθερης IgE ενώ το δεύτερο επίπεδο
περιλαμβάνει την επίδραση που ασκείται με έμμεσο τρόπο (ελάττωση της απελευθέρωσης μεσολαβητών από τα κύτταρα της αλλεργικής φλεγμονής,
ελάττωση της έκφρασης των FcεRI στα μαστοκύτταρα, στα βασεόφιλα, στα ηωσινόφιλα και στα
δενδριτικά κύτταρα, αναστολή της «παρουσίασης»
του αλλεργιογόνου από τα αντιγονοπαρουσιαστικά
κύτταρα που διαθέτουν στην επιφάνεια τους FcεRI,
και ελάττωση της παραγωγής της IgE). Στο σχήμα
13.1 παρουσιάζεται σε γραφική αναπαράσταση ο
μηχανισμός δράσης του Omalizumab στο αλλεργικό άσθμα.75

Omalizumab

Ελάττωση
Ελάττωση
της έκφρασης
της ελεύθερης IgE
των υποδοχέων
και ελαττώση της IgE
που είναι δεσμευμένη υψηλής συγγένειας
για την IgE (FCεRI)
στα κύτταρα

Β-κύτταρο

Ελάττωση
της
απελευθέρωσης
μεσολαβητών

• Ελάττωση της αλλεργικής
φλεγμονής
• Πρόληψη των ασθματικών παροξυσμών
και ελάττωση των συμπτωμάτων
του άσθματος

IgE classswitching
Απελευθέρωση
της IgE

Πλασματοκύτταρο

IgE αντισώματα

FCεRI
Αλλεργική
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βασεόφιλο
ή ηωσινόφιλο

Σχήμα 13.1. Μηχανισμός δράσης του Οmalizumab στο αλλεργικό άσθμα.75

Απελευθέρωση
μεσολαβητών
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14η Ερώτηση: Ποια είναι η επίδραση του Omalizumab στη φλεγμονή των αεραγωγών;
Απάντηση: Στα μέσα περίπου της δεκαετίας του
1990 οι Fahy et al77 απέδειξαν ότι η χορήγηση του
Omalizumab αναστέλλει τόσο την πρώιμη όσο και
την όψιμη ασθματική αντίδραση μετά από πρόκληση με το υπεύθυνο αλλεργιογόνο, σε αλλεργικούς
ασθματικούς ασθενείς. Οι Djukanovic et al78 σε μια
εξαιρετική εργασία μελέτησαν 45 ασθενείς με αλλεργικό άσθμα τους οποίους υπέβαλαν σε βρογχοσκόπηση και βρογχική βιοψία, πριν και μετά από 16
εβδομάδες θεραπεία με Omalizumab και διαπίστωσαν ότι το Omalizumab, συγκριτικά με το placebo,
προκάλεσε σημαντική ελάττωση του αριθμού των
εξής: (1) των ΙgE+ κυττάρων και των FcεRI+ υποβλεννογονίων κυττάρων, (2) των ηωσινοφίλων των ιστών
και των πτυέλων, (3) των CD3+, CD4+ και CD8+ υποβλεννογονίων Τ-λεμφοκυττάρων, (4) των υποβλεννογονίων Β-λεμφοκυττάρων και (5) των κυττάρων
που εκκρίνουν IL-4. Οι Noga et al79 διαπίστωσαν ότι
σε ασθματικούς ασθενείς μετά από 12 εβδομάδες θεραπείας με Omalizumab, συγκριτικά με το placebo,
ελαττώθηκαν σημαντικά τα επίπεδα των κυκλοφορούντων περιφερικών Τ-λεμφοκυττάρων (που είναι
θετικά για την IL-2, την IL-13 και τον GM-CSF) και ηωσινοφίλων κυττάρων. Επίσης η θεραπεία αλλεργικών
ασθενών με Omalizumab αποδείχθηκε ότι ελαττώνει
την απελευθέρωση Th2 κυτταροκινών από τα περιφερικά βασεόφιλα του αίματος.80
Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι εμφανές ότι η
χορήγηση του Omalizumab ελαττώνει την ηωσινοφιλική φλεγμονή των αεραγωγών και τα κύτταρα
που εκφράζουν την IgE, διαμέσου της ανασταλτικής
δράσης στη λειτουργία των ηωσινοφίλων και των Τλεμφοκυττάρων με αποτέλεσμα τη μείωση της απελευθέρωσης μεσολαβητών. Η ανασταλτική επίδραση
του Omalizumab στη δράση των ηωσινοφίλων και η
ελάττωση αυτών στο περιφερικό αίμα, στα πτύελα
και στους ιστούς έχει αποδειχθεί και θεωρείται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι πιθανοί μηχανισμοί που
ερμηνεύουν την ελάττωση του αριθμού των ηωσινοφίλων, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν καθορισθεί
επακριβώς, μπορεί να σχετίζονται με τα εξής: (1) μείωση του αριθμού των FcεRI στα δενδριτικά κύτταρα
με επακόλουθο την ελάττωση της αντιγονοπαρουσί-
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ασης στα Τ-κύτταρα, (2) μείωση της απελευθέρωσης
των ηωσινοφιλικών χημειοτακτικών παραγόντων
από τα μαστοκύτταρα και τα βασεόφιλα, (3) αύξηση
της απόπτωσης των ηωσινοφίλων και (4) αναστολή
της λειτουργίας των FcεRII στα επιθηλιακά κύτταρα
και στις λείες μυϊκές ίνες των αεραγωγών που μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της απελευθέρωσης χημειοκινών των ηωσινοφίλων όπως είναι η
ηωταξίνη.11,19,20,22,74–76
Συμπερασματικά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η
δράση του Omalizumab έχει ως αποτέλεσμα την
ελάττωση της αλλεργικής φλεγμονής των αεραγωγών με ασθματικούς ασθενείς. Στον πίνακα 14.1
παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της
επίδρασης του Omalizumab στους κυτταρικούς,
κλινικούς και άλλους δείκτες φλεγμονής των αεραγωγών στο άσθμα.

Πίνακας 14.1. Αποτελέσματα της επίδρασης του Omalizumab στους κυτταρικούς, κλινικούς και άλλους δείκτες φλεγμονής των αεραγωγών στο άσθμα.
1. Ελάττωση της ελεύθερης IgE ορού.
2. Ελάττωση της IgE που δεσμεύεται στους υποδοχείς υψηλής συγγένειας για την ΙgE (FcεRI) και ελάττωση της
έκφρασης των FcεRI στα μαστοκύτταρα, βασεόφιλα,
δενδριτικά κύτταρα και μονοκύτταρα.
3. Ελάττωση των IgE+, FcεRI+ και IL-4+ κυττάρων στο
βρογχικό επιθήλιο.
4. Ελάττωση των μαστοκυττάρων, βασεοφίλων, ηωσινοφίλων, Τ- και Β-λεμφοκυττάρων στο τοίχωμα των αεραγωγών.
5. Ελάττωση των ηωσινοφίλων στον ορό, στα πτύελα και
στις βρογχικές βιοψίες.
6. Ελάττωση της κυκλοφορούσας IL-13.
7. Eλάττωση του εκπνεόμενου μονοξειδίου του αζώτου
(FeNO).
8. Eλάττωση της περιοστίνης ορού.
9. Ελάττωση της προκαλούμενης από το αλλεργιογόνο
απελευθέρωσης μεσολαβητών από τα μαστοκύτταρα
και τα βασεόφιλα.
10. Ελάττωση της αντίδρασης πομφού-ερυθήματος από
το αλλεργιογόνο στις δερματικές δοκιμασίες νυγμού
(SPT).
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Απάντηση: Όπως είναι γνωστό η χρόνια φλεγμονή
των αεραγωγών μπορεί να οδηγήσει σε αναδόμηση
(remodeling) μέσω μιας πολύπλοκης διαδικασίας.81
Παρά το γεγονός ότι η αναδόμηση των αεραγωγών
αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του
άσθματος, αρκετά θέματα που σχετίζονται με αυτή
τη διαδικασία παραμένουν ανεπαρκώς κατανοητά,
όπως είναι οι αιτίες, η φυσική πορεία και κυρίως ο
ακριβής ρόλος που τελικά διαδραματίζει στην παθοφυσιολογία της νόσου.82,83
Το Omalizumab έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί ελάττωση του αριθμού των μεσολαβητών που εμπλέκονται στην αναδόμηση των αεραγωγών όπως είναι η
endothelin-1, ο TGF και ο TNF-α.84,85 Oι Hoshino &
Οhtawa86 διαπίστωσαν ότι μετά από 16 εβδομάδες
θεραπεία με Omalizumab, μειώνεται σημαντικά η
πάχυνση του τοιχώματος των αεραγωγών, σύμφωνα
με τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας και η
μεταβολή αυτή συσχετίζεται με εκσεσημασμένη ελάττωση των ηωσινοφίλων στα πτύελα, με βελτίωση
της αναπνευστικής λειτουργίας και με βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ασθματικών ασθενών. Οι Riccio
et al87 διαπίστωσαν ότι μετά από 1 χρόνο θεραπεία
με Omalizumab ελαττώνεται σημαντικά η πάχυνση
της δικτυωτής βασικής μεμβράνης και η διήθηση
από ηωσινόφιλα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα από βρογχικές βιοψίες. Ο μηχανισμός που μπορεί να
εξηγήσει τα παραπάνω ευρήματα διατυπώθηκε από
τους Roth et al88 οι οποίοι αναφέρουν ότι η χορήγηση του Omalizumab αναστέλλει τον διαμέσου της IgE
επαγόμενο πολλαπλασιασμό των λείων μυϊκών ινών
στους αεραγωγούς και την εναπόθεση κολλαγόνου
σε αυτούς. Πρόσφατα οι Mauri et al89 διαπίστωσαν
ότι το Omalizumab απορρυθμίζει (ρυθμίζει προς
τα κάτω) τις πρωτεΐνες των λείων μυϊκών ινών των
βρόγχων σε ασθενείς με σοβαρό αλλεργικό άσθμα
και ειδικότερα επισημαίνουν τον ρόλο της πρωτεΐνης
Galactin-3 που φαίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει και
έναν βιολογικό δείκτη για την ευνοϊκή επίδραση του
Omalizumab στην αναδόμηση των αεραγωγών.
Έτσι, φαίνεται ότι έχουμε στη διάθεσή μας αρκετά
δεδομένα τα οποία ενισχύουν την άποψη ότι τελικά
η αντι-IgE θεραπεία μπορεί να παρεμβαίνει και να ασκεί ευνοϊκή επίδραση στην εξέλιξη της αναδόμησης
των αεραγωγών στο άσθμα.83

16η Ερώτηση: Ποια είναι η επίδραση του
Omalizumab στην αναπνευστική λειτουργία
και στη βρογχική υπεραντιδραστικότητα;
Απάντηση: Η ευνοϊκή επίδραση του Omalizumab
στην αναπνευστική λειτουργία (FEV1 και PEF) είναι
εμφανής χωρίς όμως να φθάνει πάντοτε σε υψηλά
επίπεδα. Η σχετική ασυνέπεια της επίδρασης του
Omalizumab στην αναπνευστική λειτουργία, παρά
το γεγονός της εντυπωσιακής βελτίωσης άλλων
παραμέτρων που σχετίζονται με την έκβαση του
άσθματος, π.χ. ασθματικοί παροξυσμοί, ποιότητα
ζωής των ασθενών κ.λπ., αναδεικνύει την αβέβαιη
σχέση ανάμεσα στη σοβαρότητα του άσθματος και
στην αναπνευστική λειτουργία.15,19 Στο σχήμα 16.1
φαίνεται σε γραφική παράσταση, η ευνοϊκή επίδραση του Omalizumab στην αναπνευστική λειτουργία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης των
Soler et al.98
Η επίδραση του Omalizumab δεν είναι εμφανής όσον αφορά στη μη ειδική βρογχική υπεραντιδραστικότητα (πρόκληση με ισταμίνη, μεταχολίνη),90 πλην
όμως βελτιώνει τη βρογχική υπεραντιδραστικότητα
που σχετίζεται με έμμεσα ερεθίσματα όπως συμβαίνει στις προκλήσεις με αδενοσίνη και άσκηση, στις οποίες ο μηχανισμός περιλαμβάνει την ενεργοποίηση
των μαστοκυττάρων.91 Επίσης, σε μια μελέτη αποδείχθηκε ότι το Omalizumab ελαττώνει τη σοβαρότητα
της βρογχοσυσπαστικής απάντησης κατά την περιβαλλοντική έκθεση στο αλλεργιογόνο της γάτας. Το
αποτέλεσμα αυτό σε ασθενείς με άσθμα από γάτα,
αναδεικνύει το γεγονός ότι το Omalizumab μπορεί
να έχει ρόλο στην αντιμετώπιση ασθενών με άσθμα
Omalizumab
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15η Ερώτηση: Mπορεί το Omalizumab να επιδράσει στην αναδόμηση των αεραγωγών;
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Σχήμα 16.1. Η ευνοϊκή επίδραση του Omalizumab στην
αναπνευστική λειτουργία.98
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που προκαλείται από τη γάτα όταν τα μέτρα αποφυγής ή/και η φαρμακευτική αγωγή δεν είναι αποτελεσματικά για τον επαρκή έλεγχο της νόσου.92

17η Ερώτηση: Μπορεί το Omalizumab να μεταβάλει τη φυσική πορεία (natural history) του
άσθματος;
Απάντηση: Η μακροπρόθεσμη θεραπεία με Omalizumab (6 έτη) σε ασθενείς με άσθμα διαπιστώθηκε
ότι προκαλεί σημαντική ελάττωση της ευαισθησίας
των βασεοφίλων στα αλλεργιογόνα και ο δείκτης
αυτός παραμένει χαμηλός 12–36 μήνες μετά τη διακοπή του Omalizumab. Επίσης στις παραπάνω
μελέτες οι περισσότεροι ασθενείς διατήρησαν τον
ικανοποιητικό έλεγχο του άσθματος μέχρι 3 χρόνια
από τη διακοπή του Omalizumab.93,94 Στο ουσιώδες
αυτό ερώτημα αναμένεται να έχουμε περισσότερες
απαντήσεις μετά την ολοκλήρωση και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της μελέτης X-PORT (κλινική επίδραση στο άσθμα ασθενών μετά τη διακοπή
της θεραπείας με Omalizumab, η οποία χορηγήθηκε
με επιτυχία για αρκετά έτη). Σε μια πρόδρομη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της μελέτης X-PORT
(Συνέδριο ATS το 2014) φαίνεται ότι ο έλεγχος του
άσθματος (συμπτώματα, ασθματικοί παροξυσμοί)
παραμένει ικανοποιητικός σε ασθενείς στους οποίους συνεχίζεται η χορήγηση Omalizumab για >5 έτη,
σε αντίθεση όμως με τους ασθενείς στους οποίους
σταμάτησε η θεραπεία.95 Σύμφωνα με τα παραπάνω
είναι εμφανές ότι απαιτούνται περισσότερες γνώσεις
για να υπάρξουν πειστικές απαντήσεις στο συγκεκριμένο ερώτημα.

18η Ερώτηση: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την
κλινική φαρμακολογία του Omalizumab;
Απάντηση: Μετά την υποδόρια χορήγηση μιας δόσης, το Omalizumab απορροφάται αργά και φθάνει
στο μέγιστο της συγκέντρωσης στο πλάσμα μετά από 7–8 ημέρες. Οι μετρήσεις της συγκέντρωσης του
Omalizumab πλάσματος αντανακλούν τον συνδυασμό του ελεύθερου Omalizumab και εκείνου που είναι συνδεδεμένο με την IgE. Τα επίπεδα της ελεύθερης IgE ελαττώνονται με μία δοσοεξαρτώμενη σχέση εντός 1 ώρας μετά από τη χορήγηση της πρώτης
δόσης Omalizumab και τα επίπεδα διατηρούνται
χαμηλά ανάμεσα στις δόσεις. Επισημαίνεται ότι η
συγκέν τρωση της ολικής IgE ορού είναι αυξημένη
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διότι στα επίπεδα της ελεύθερης IgE ορού προστίθεται και η ΙgE που είναι συνδεδεμένη με το Omalizumab.18,96
In vitro το Omalizumab σχηματίζει μικρά βιολογικά
αδρανή συμπλέγματα με την IgE, των 3 και 5 μορίων
(τριμερή ή εξαμερή). Τα συμπλέγματα Omalizumab:
IgE δεν μπορούν να συνδεθούν με τους FcεRI με αποτέλεσμα να στερούνται βιολογικής δράσης. Επίσης
δεν έχουν διαπιστωθεί ανεπιθύμητες ενέργειες οι
οποίες να σχετίζονται με την παρουσία ανοσοσυμπλεγμάτων τα οποία δεν είναι εύκολο να απομακρυνθούν. Η κάθαρση των συμπλεγμάτων Omalizumab:IgE και του μη δεσμευμένου Omalizumab
γίνεται κυρίως διαμέσου του δικτυοενδοθηλιακού
συστήματος του ήπατος. Η απομάκρυνση του Omalizumab είναι βραδεία με χρόνο ημισείας ζωής κατά
μέσον όρο περίπου 26 ημέρες και με μικρή συσσώρευση στους περιφερικούς ιστούς. Δεν διαπιστώθηκαν κλινικά σημαντικές μεταβολές στη φαρμακοκινητική του Omalizumab ως αποτέλεσμα διαφορών
στην ηλικία (6–76 ετών), στη φυλή/εθνικότητα, στο
φύλο και στον δείκτη μάζας σώματος με αποτέλεσμα να μην απαιτούνται ρυθμίσεις στη δοσολογία
σύμφωνα με αυτές τις παραμέτρους, παρά μόνο με
την τιμή της IgE ορού (IU/mL) πριν από την έναρξη
της θεραπείας και με το βάρος σώματος (kg).19,96 Δεν
υπάρχουν φαρμακοκινητικά ή φαρμακοδυναμικά δεδομένα για τη χρήση του Omalizumab σε ασθενείς
με ηπατική ή νεφρική δυσλειτουργία. 54 Επίσης δεν
υφίσταται αλληλεπίδραση του Omalizumab με άλλους φαρμακευτικούς παράγοντες και φυσικά δεν
αλλάζει η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του
όταν συγχορηγείται με τα άλλα γνωστά αντιασθματικά φάρμακα (ICS, LABΑ, μοντελουκάστη, κ.λπ.).

19η Ερώτηση: Ποια είναι η κλινική εμπειρία όσον
αφορά στην αποτελεσματικότητα του Omalizumab;
Απάντηση: Σε εφήβους άνω των 12 ετών και ενήλικες με μέτριο-σοβαρό αλλεργικό άσθμα η αποτελεσματικότητα του Omalizumab, ως θεραπεία προσθήκης, σε κλινικό επίπεδο έχει αποδειχθεί χωρίς
αμφιβολία σύμφωνα με τα αποτελέσματα καλά σχεδιασμένων κλινικών δοκιμών-μελετών (τυχαιοποιημένες, διπλές-τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο).97–102 Έτσι οι Busse et al,97 Soler et al,98 Ayres et
al,99 Holgate et al,100 Bousquet et al101 και Humbert et
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al102 διαπίστωσαν ότι η χορήγηση του Omalizumab,
συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο (placebo), ελαττώνει τους ασθματικούς παροξυσμούς, τα συμπτώματα του άσθματος, τη χρήση ICS, τη χρήση φαρμάκων διάσωσης και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των
ασθματικών ασθενών. Επίσης χρήσιμα παρόμοια
συμπεράσματα εξάγονται από τη συγκεντρωτική
συστηματική ανάλυση-ανασκόπηση των παραπάνω
αλλά και άλλων μελετών.103–105
Σχετικά πρόσφατα έχουμε στη διάθεσή μας και
άλλες σημαντικές μελέτες που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του Omalizumab, συγκριτικά με
το placebo, ως θεραπεία προσθήκης στη χορήγηση
υψηλών δόσεων ICS και LABA σε ασθενείς με σοβαρό αλλεργικό άσθμα106,107 και σε παιδιά-νεαρούς ενήλικες με αλλεργικό άσθμα.108 Έτσι, οι Hanania et al106
διαπίστωσαν ότι η χορήγηση του Omalizumab μειώνει σημαντικά τους ασθματικούς παροξυσμούς, βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών, ελαττώνει τη
χρήση φαρμάκων διάσωσης και βελτιώνει τη βαθμολογία των συμπτωμάτων τους άσθματος. Οι Bardelas
et al107 διαπίστωσαν ότι η χορήγηση του Omalizumab
αποδείχθηκε περισσότερο αποτελεσματική σε ασθενείς με ανεπαρκώς ελεγχόμενο άσθμα συγκριτικά με
ασθενείς στους οποίους το άσθμα ήταν καλύτερα ελεγχόμενο (σύμφωνα με τη δοκιμασία ελέγχου του
άσθματος). Οι Busse et al108 διαπίστωσαν ότι η χορήγηση του Omalizumab είχε ως αποτέλεσμα την ελάττωση των ασθματικών συμπτωμάτων, των ασθματικών παροξυσμών, των εισαγωγών στα Νοσοκομεία
και της χρήσης των ICS και LABA που απαιτούνται για
τον έλεγχο της νόσου.
Συμπερασματικά τα ευνοϊκά-ωφέλιμα κλινικά αποτελέσματα από τη χρήση του Omalizumab παρουσιάζονται στον πίνακα 19.1. Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση σε ορισμένες τουλάχιστον από τις παραπάνω
μελέτες είναι το γεγονός ότι διαπιστώνεται μια αξιοσημείωτη ευνοϊκή επίδραση στον έλεγχο του άσθματος και σε ασθενείς που χορηγείται placebo (placebo
effect). Αυτό φαίνεται ότι οφείλεται στη συχνή και
στενή παρακολούθηση των ασθματικών ασθενών,
όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο, με αποτέλεσμα την καλύτερη συμμόρφωση αυτών των ασθενών στη χρήση των ICS και των άλλων αντιασθματικών φαρμάκων.17

Χρ. Γρηγορέας και συν

Πίνακας 19.1. Αποτελεσματικότητα του Omalizumab.
1. Eλάττωση των ασθματικών παροξυσμών (αριθμός ετήσιων παροξυσμών, κλινικά σημαντικά παροξυσμών
και σοβαρών παροξυσμών).
2. Ελάττωση της δόσης ή/και διακοπή των ΙCS που απαιτούνται για τον επαρκή έλεγχο του άσθματος.
3. Ελάττωση της δόσης ή/και διακοπή των από του στόματος χορηγουμένων κορτικοστεροειδών που απαιτούνται για τον επαρκή έλεγχο του άσθματος.
4. Ελάττωση των ημερησίων συμπτωμάτων του άσθματος.
5. Ελάττωση των νυκτερινών συμπτωμάτων του άσθματος (συμπεριλαμβανομένων και των νυκτερινών αφυπνίσεων).
6. Ελάττωση της χρήσης των φαρμάκων διάσωσης (εισπνεόμενοι Β2-αδρενεργικοί αγωνιστές βραχείας δράσης και κορτικοστεροειδή από το στόμα).
7. Βελτίωση όλων των παραμέτρων που συσχετίζονται
με την ποιότητα ζωής.
8. Ελάττωση των απολεσθέντων ημερών εργασίας για
τους ενήλικες και των σχολικών απουσιών για τα παιδιά-εφήβους.
9. Ελάττωση των μη προγραμματισμένων επισκέψεων
στους Ιατρούς και στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των Ιατρείων-Νοσοκομείων.
10. Ελάττωση των εισαγωγών στα Νοσοκομεία.
11. Βελτίωση των παραμέτρων της αναπνευστικής λειτουργίας (αξιοσημείωτη επίδραση σε PEF-FEV1 και
μάλλον μη σημαντική επίδραση στη βρογχική υπεραντιδραστικότητα).
12. Ελάττωση των συμπτωμάτων της συνυπάρχουσας αλλεργικής ρινίτιδας ή/και ρινοπαραρρινοκολπίτιδας.

20ή Ερώτηση: Εκτός από τις τυχαιοποιημένες
κλινικές δοκιμές υπάρχουν και άλλες μελέτες
οι οποίες αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του Omalizumab στην καθημερινή κλινική πράξη;
Απάντηση: Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας μια
σειρά από μελέτες παρατήρησης, που είναι γνωστές
και με τον όρο μελέτες της αληθινής ή πραγματικής
ζωής ("real-life"/"real-world"), οι οποίες συνεισφέρουν σημαντική στην εμπειρία της χορήγησης του
Omalizumab υπό ρεαλιστικές συνθήκες της καθημερινής κλινικής πράξης και περιλαμβάνουν έναν πο-
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λύ μεγάλο αριθμό ασθματικών ασθενών. Οι μελέτες
αυτές προέρχονται από διάφορες χώρες όλου του
κόσμου109–131 ανάμεσα στις οποίες μία προέρχεται
από κέντρα της Ελλάδας και της Κύπρου (Tzortzaki
et al114). Επιπλέον για τη χώρα μας αξίζει να αναφέρουμε και την ελληνική εμπειρία Πνευμονολόγων
και Αλλεργιολόγων, που προέκυψε από τη χορήγηση
του Omalizumab σε ασθενείς με σοβαρό αλλεργικό
άσθμα και η οποία καταγράφηκε αντίστοιχα σε δύο
εκδόσεις.132,133
Από τις παραπάνω μελέτες ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η μελέτη eXpeRience η οποία
είναι πολυκεντρική (κέντρα από Ευρώπη, Αμερική
και Ασία), περιλαμβάνει 943 ασθματικούς ασθενείς
στους οποίους χορηγήθηκε Omalizumab και οι ερευνητές παρακολούθησαν για 2 έτη ενώ συνέκριναν τα αποτελέσματα με την περίοδο πριν από τη
χορήγηση της αντι-ΙgE θεραπείας. Οι συγγραφείς
διαπίστωσαν ότι η χορήγηση του Omalizumab έχει
ως αποτέλεσμα τη σημαντική ελάττωση των εξής
παραμέτρων: (1) Κλινικά σημαντικών και σοβαρά κλινικά σημαντικών ασθματικών παροξυσμών, (2) εισαγωγών σε Νοσοκομεία, (3) επισκέψεων στα Τμήματα
Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), (4) μη προγραμματισμένων επισκέψεων σε ιατρούς, (5) χρήσης κορτικοστεροειδών από το στόμα (per os), (6) χρήσης
φαρμάκων διάσωσης, (7) ημερησίων και νυκτερινών συμπτωμάτων του άσθματος και (8) απώλειας
ημερών από την εργασία και το σχολείο. Αντίθετα
βελτιώθηκε η βαθμολογία των συμπτωμάτων της
νόσου και η ποιότητα ζωής των ασθματικών ασθενών.121–123
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα συμπεράσματα
τα οποία προκύπτουν από τη συστηματική συγκεντρωτική ανάλυση όλων των μελετών που έχουμε στη
διάθεσή μας (τυχαιοποιημένες και της αληθινής ζωής).21,103–105 Σε μια πρόσφατη Cochrane ανασκόπηση,
οι Normansell et al105 ανάλυσαν τα αποτελέσματα
από 25 μελέτες, που περιλαμβάνουν 6382 ασθενείς.
Οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι το Omalizumab ελαττώνει τους ασθματικούς παροξυσμούς κατά 40%,
ελαττώνει τη χρήση κορτικοστεροειδών, βελτιώνει
τον έλεγχο της νόσου και βελτιώνει την ποιότητα
ζωής των ασθματικών ασθενών.105 Συμπερασματικά,
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τα αποτελέσματα από τις μελέτες της αληθινής ζωής
ουσιαστικά είναι παρόμοια και ενισχύουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από τις
τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες (αναφέρονται στον
πίνακα 19.1) και διαπιστώνουν ότι το Omalizumab αποτελεί μια ιδιαίτερα αποτελεσματική θεραπεία σε
ασθενείς με ανεπαρκώς ελεγχόμενο σοβαρό αλλεργικό άσθμα.

21η Ερώτηση: Ποια είναι η κλινική αποτελεσματικότητα της χορήγησης του Omalizumab
στα παιδιά;
Απάντηση: Τα αποτελέσματα από τις τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές και τις μελέτες παρατήρησης με
τη χορήγηση του Omalizumab σε ασθματικά παιδιά
(6–12 ετών) είναι παρόμοια με τα αντίστοιχα που προέκυψαν για εφήβους και ενήλικες και τα οποία έχουν
αναφερθεί στον πίνακα 19.1. Έτσι οι Busse et al,108 οι
Milgrom et al,134 οι Lanier et al,135 οι Kulus et al,136 οι
Brodlie et al137 και οι Deschildre et al138 διαπίστωσαν
ότι το Omalizumab ελαττώνει τους ασθματικούς παροξυσμούς, τις επισκέψεις στα Τμήματα Επειγόντων
Περιστατικών, τις εισαγωγές στα Νοσοκομεία, την
ανάγκη για χρήση φαρμάκων διάσωσης, και τη χορήγηση κορτικοστεροειδών, σε ασθματικά παιδιά.
Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι εμφανές ότι, όπως
και στους ενήλικες, η αντι-ΙgE θεραπεία είναι αποτελεσματική και σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα των μικρών ασθενών.

22η Ερώτηση: Γιατί οι ασθματικοί παροξυσμοί
θεωρούνται ως μια σημαντική παράμετρος
για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση του άσθματος;
Απάντηση: Ως ασθματικός παροξυσμός ορίζεται το
επεισόδιο προϊούσας αύξησης ενός η περισσοτέρων
από τα συμπτώματα του άσθματος (δύσπνοια, βήχας, εκπνευστικός συριγμός/wheezing, συσφιγκτικό
αίσθημα στον θώρακα) που συνοδεύεται από ελάττωση στην εκπνεόμενη ροή αέρα η οποία μπορεί να
αναγνωρισθεί από τη μέτρηση της αναπνευστικής
λειτουργίας. Οι ασθματικοί παροξυσμοί αποτελούν
έναν δείκτη σοβαρής απώλειας του ελέγχου της
νόσου και απαιτείται άμεση αντιμετώπιση για να αποφύγουμε μια δυσάρεστη έκβαση. Οι παροξυσμοί
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του άσθματος αποτελούν τον μεγαλύτερο άμεσο κίνδυνο για τους ασθενείς, και συσχετίζονται σταδιακά
με επιτάχυνση της έκπτωσης της αναπνευστικής λειτουργίας, προκαλούν σημαντικό άγχος στους ασθενείς και στα μέλη της οικογένειάς τους ενώ αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή οικονομικής επιβάρυνσης
για τα συστήματα υγείας.8,65,139–142
Η συχνότητα εμφάνισης των ασθματικών παροξυσμών στις κλινικές μελέτες που αναφέρονται στη
διεθνή βιβλιογραφία κυμαίνεται από 0,3–0,9/ασθενή/έτος πλην όμως ο αντίστοιχος αριθμός φαίνεται ότι μπορεί να είναι αρκετά υψηλότερος σύμφωνα με τις μελέτες της πραγματικής ζωής ("real
life" surveys), ιδιαίτερα σε ασθματικούς ασθενείς
με ανεπαρκώς ελεγχόμενη νόσο. Παράγοντες που
συσχετίζονται με συχνούς ασθματικούς παροξυσμούς, εκτός από την απώλεια ελέγχου του άσθματος, αποτελούν οι λοιμώξεις αναπνευστικού, η έκθεση σε αλλεργιογόνα, το γυναικείο φύλο, η παχυσαρκία, η ψυχοπαθολογία, η παραρρινοκολπίτιδα,
η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και η αποφρακτική υπνοαπνοϊκή άπνοια. Ειδικότερα οι ιογενείς
λοιμώξεις και οι αλλεργικοί παράγοντες φαίνεται
ότι μπορεί να αλληλεπιδρούν με αποτέλεσμα να
αυξάνεται ο κίνδυνος για την εκδήλωση ασθματικών παροξυσμών. Ο κίνδυνος των παροξύνσεων
μπορεί να ελαττωθεί σημαντικά με την κατάλληλη
χρήση ιδιαίτερα των ρυθμιστικών αντιασθματικών
φαρμάκων (ICS, ΙCS-LABA, μοντελουκάστη, Omalizumab), την αναγνώριση και αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου που επιδέχονται τροποποίηση
και την ενημέρωση-εκπαίδευση του ασθενούς για
την έγκαιρη τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής σε συνδυασμό με την αναζήτηση ιατρικής βοήθειας. 8,65,139–142
Εκτός από τους παράγοντες που είναι γνωστό ότι αυξάνουν τον κίνδυνο για ασθματικούς παροξυσμούς (πίνακας 4.2), ορισμένα χαρακτηριστικά συσχετίζονται ειδικά με αυξημένο κίνδυνο για θάνατο
που συνδέεται με το άσθμα (πίνακας 22.1). Η παρουσία ενός ή περισσοτέρων από αυτούς τους ειδικούς
παράγοντες κινδύνου που παρουσιάζονται στον πίνακα 22.1, θα πρέπει να αναγνωρίζεται εγκαίρως και
οι συγκεκριμένοι ασθενείς να ενθαρρύνονται ώστε
να αναζητούν άμεσα την ιατρική βοήθεια κατά την
έναρξη ενός ασθματικού παροξυσμού. 8

Χρ. Γρηγορέας και συν

Πίνακας 22.1. Παράγοντες οι οποίοι αυξάνουν τον κίνδυνο για θάνατο που συνδέεται με το άσθμα.8
1. Ιστορικό παρ' ολίγον θανάτου λόγω άσθματος όπου απαιτήθηκε διασωλήνωση και μηχανικός αερισμός.
2. Νοσηλεία σε Νοσοκομείο ή Μονάδα Εντατικής θεραπείας Νοσοκομείου λόγω του άσθματος το περασμένο
έτος.
3. Πρόσφατη χρήση ή πρόσφατη διακοπή χορήγησης
κορτικοστεροειδών από το στόμα (αποτελεί έναν δείκτη σοβαρότητας του ασθματικού παροξυσμού).
4. Μη πρόσφατη χρήση εισπνεομένων κορτικοστεροειδών (ICS).
5. Kατάχρηση εισπνεομένων Β2-αγωνιστών ταχείας δράσης (SABA), ιδιαίτερα όταν καταγράφεται χρήση περισσοτέρων της μίας συσκευής σαλβουταμόλης (ή ισοδύναμου) ανά μήνα.
6. Ιστορικό ψυχιατρικής νόσου ή ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.
7. Πτωχή συμμόρφωση στη χορήγηση των αντιασθματικών φαρμάκων και στις γραπτές οδηγίες για την αντιμετώπιση του άσθματος.
8. Τροφική αλλεργία, π.χ. σε ξηρούς καρπούς κ.λπ. σε ασθενείς με άσθμα.

23η Ερώτηση: Ποια είναι η πλέον εμφανής δράση του Omalizumab η οποία σχετίζεται με την
αποτελεσματικότητα της αντι-IgE θεραπείας;
Απάντηση: Από τις κλινικές παραμέτρους οι οποίες
σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα του Omalizumab σε ασθματικούς ασθενείς, η πλέον αξιοσημείωτη, που εμφανίζεται σταθερά σχεδόν σε όλες
τις μελέτες, είναι η δραστική ελάττωση όλων των
ειδών των ασθματικών παροξυσμών με αποτέλεσμα
τη μείωση των μη προγραμματισμένων επισκέψεων
σε ιατρούς και σε νοσοκομεία.19,22,28 Αυτή η ευνοϊκή
επίδραση του Omalizumab έχει ιδιαίτερη σημασία
για τους ασθενείς διότι συντελεί σε μεγάλο βαθμό
στον καλύτερο έλεγχο του άσθματος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Στον πίνακα 23.1
φαίνεται ο βαθμός της ελάττωσης των ασθματικών
παροξυσμών στις τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες
που χορηγήθηκε Omalizumab (vs placebo)97–102, 152
ενώ στο σχήμα 23.1 παρουσιάζεται σε συγκεντρωτική ανάλυση η σημαντική ελάττωση του ποσοστού
των παροξυσμών του άσθματος με τη χορήγηση του
Omalizumab (vs placebo).101
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Πίνακας 23.1. Σημαντική ελάττωση των ασθματικών παροξυσμών στις τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες που χορηγήθηκε
το Omalizumab.97–102,152
Μελέτες

Διαφορά της θεραπείας
με Omalizumab vs placebo (control)

Σχετική ελάττωση
vs placebo (control)

Τιμή P

Humbert et al,102 2005

0,49

26,2

0,039

Ayres et al,99 2004

1,49

60,4

<0,001

Vignola et al,152 2004

0,29

37,5

0,027

0,40

40,3

<0,001

2001

0,70

57,6

<0,001

100

0,42

26,5

0,165

0,18

15,3

0,077

0,56

38,3

<0,0001

2005

Συγκεντρωτικά δεδομένα

Κατ΄έτος ποσοστό παροξυσμών

P<0,001
38,8%
1,47

1,5

1,0

0,91

0,5

0
Οmalizumab
(N=2.476)

Άτομα ελέγχου
(N=1.797)

Σχήμα 23.1. Σημαντική ελάττωση των ασθματικών παροξυσμών από τη συγκεντρωτική ανάλυση των αποτελεσμάτων στις τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες που χορηγήθηκε Omalizumab.101

24η Ερώτηση: Μπορεί το Omalizumab να μειώσει τους ασθματικούς παροξυσμούς όταν αυτοί
παρουσιάζουν χαρακτηριστική εποχική διακύμανση;
Απάντηση: Σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εργασία στις ΗΠΑ oι Busse et al108 μελέτησαν 419 παιδιά-εφήβους και νεαρούς ενήλικες (6–20 ετών) με επίμονο
μέτριο ή σοβαρό αλλεργικό άσθμα, που διαβίωναν
κάτω από ιδιάζουσες συνθήκες σε πόλεις (inner-city
children) και στους οποίους χορηγήθηκε Omalizumab. Διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση της αντι-IgE θεραπείας σε αυτόν τον ειδικό πληθυσμό είχε ως αποτέλεσμα, συγκριτικά με τη χορήγηση placebo, ότι
ελαττώθηκαν σημαντικά οι ημέρες με τα συμπτώματα άσθματος, οι παροξυσμοί του άσθματος, οι εισα-

γωγές στα νοσοκομεία λόγω άσθματος και η χρήση
ICS και LABA.108 Eπίσης αποδείχθηκε ότι η έναρξη
δράσης και η αποτελεσματικότητα του Omalizumab
ήταν ταχεία και εμφανής εντός 30 ημερών.143
Ακόμη, και αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό
αποτέλεσμα της μελέτης, όπως φαίνεται στο σχήμα
24.1, διαπιστώθηκε ότι το Omalizumab προκαλεί μια
σαφή μείωση της εποχικής διακύμανσης στη συχνότητα των ασθματικών παροξυσμών που εκδηλώνονται με χαρακτηριστική έξαρση 2 φορές/έτος (μήνες Μάρτιο-Απρίλιο και Σεπτέμβριο-Νοέμβριο).108
Έτσι, δεν αποκλείεται ότι πιθανόν το Omalizumab
μπορεί να είναι αποτελεσματικό και σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες είναι γνωστό ότι οι ασθματικοί
παροξυσμοί παρουσιάζουν χαρακτηριστική εποχική
διακύμανση/κατανομή π.χ. εποχικό αλλεργικό άσθμα
(μήνες της άνοιξης) άσθμα σε παιδιά με φθινοπωρινή
επιδείνωση της νόσου.
Placebo
10
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Σχήμα 24.1. Η επίδραση του Omalizumab στους εποχικούς ασθματικούς παροξυσμούς.108
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Πίνακας 25.1. Ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χορήγηση κορτικοστεροειδών.

10. Οστεοπενία, οστεοπόρωση.
11. Αναστολή αύξησης-ύψους (στα παιδιά).
12. Καταστολή του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-επινεφρίδια.
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9. Καταρράκτης, γλαύκωμα.

ηρ

8. Αύξηση της αρτηριακής πίεσης.

α

0

μα
τ

7. Απορρύθμιση σακχαρώδους διαβήτη.

0,2

θή

6. Αναζωπύρωση γαστρίτιδας, γαστρικού έλκους, έλκους
δωδεκαδακτύλου.

0,46

0,44

0,40

ισ

5. Μυκητιασική στοματίτιδα.

0,89
*

0,57
0,46

0,4

να

4. Θλάσεις μυών, μυοπάθεια.

0,91
*

0,90
*

0,6

Συ

3. Κατακράτηση υγρών.

Εικονικό φάρμακο

0,8

ιό
τη
τε
ς

2. Αϋπνία.

0,95
*

0,91
*

1,0
Βαθμολογία AQLA
(μεταβολή από την έναρξη, LSM)

1. Μεταβολή της ψυχικής διάθεσης, άγχος, κατάθλιψη,
παράνοια.

Οmalizumab

μα
τ

Απάντηση: Τα τελευταία χρόνια η εκτίμηση της
ποιότητας ζωής των ασθματικών ασθενών αποτελεί μια σημαντική παράμετρο για τον καθορισμό

τώ

26η Ερώτηση: Πόσο σημαντική είναι η επίδραση του Omalizumab στην ποιότητα ζωής των
ασθματικών ασθενών;

Σε όλες τις τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές στις
οποίες οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το AQLQ, καθώς και σε μια συγκεντρωτική ανάλυση αυτών των
μελετών οι ερευνητές, κατέληξαν στο εξής συμπέρασμα: η προσθήκη του Omalizumab στη θεραπεία ασθενών κυρίως με σοβαρό αλλεργικό άσθμα,
συσχετίζεται με σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση
στην ποιότητα ζωής (συνολική βαθμολογία AQLQ
και επιμέρους στις βασικές θεματικές ενότητες του
ερωτηματολογίου), συγκριτικά με τους ασθενείς
που χορηγήθηκε placebo. Επίσης ήταν σημαντικά
μεγαλύτερος ο αριθμός και το ποσοστό των ασθε-

μπ

Απάντηση: Η παρατεταμένη χορήγηση κορτικοστεροειδών από το στόμα (per os) είναι λογικό να δημιουργεί προβληματισμό λόγω του ότι είναι πιθανό να
δημιουργήσει σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις
όπως αυτές φαίνονται στον πίνακα 25.1. Όπως διαπίστωσαν αρκετοί ερευνητές η θεραπεία με Omalizumab έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της δόσης
ή ακόμη και τη διακοπή των κορτικοστεροειδών που
χορηγούνται από το στόμα (per os) για τον έλεγχο του
άσθματος.115,117,118,120,122,137,144,145 Έτσι, με τη χορήγηση
του Omalizumab είναι εφικτό να ελαττωθεί η δόση ή
ακόμη και να διακοπεί η χορήγηση, όχι μόνο των ICS,
αλλά σε αρκετές περιπτώσεις και των κορτικοστεροειδών που χορηγούνται από το στόμα (per os) και τα
οποία απαιτούνται για τον έλεγχο του άσθματος.

της ανταπόκρισης στη φαρμακευτική αγωγή. Έτσι
συνήθως χρησιμοποιούνται γι' αυτόν τον σκοπό, το Ερωτηματολόγιο για την ποιότητα της ζωής
στο άσθμα (Asthma Quality-of-Life Questionnaire,
AQLQ)146 και το μικρό AQLQ (Mini-AQLQ).147 Το AQLQ
περιλαμβάνει 32 ερωτήσεις που εκτιμούν 4 βασικές
θεματικές ενότητες (συμπτώματα, περιορισμό δραστηριότητας, συναισθηματικούς παράγοντες και περιβαλλοντικά ερεθίσματα). Η βαθμολογία κυμαίνεται
από 1 (σημαντική αρνητική επίδραση) έως 7 (καθόλου επίδραση), ενώ ως ελάχιστη κλινικά σημαντική βελτίωση αποτελεί μια αύξηση ≥0,5 βαθμούς.146
Παρόμοια αξιολόγηση ισχύει και για το mini-AQLQ
πλην όμως περιλαμβάνει μικρότερο αριθμό ερωτήσεων (15).147

Συ

25η Ερώτηση: Μπορεί το Omalizumab να ελαττώσει την ανάγκη για χρήση κορτικοστεροειδών από το στόμα (per os) όταν αυτά χορηγούνται για τον έλεγχο του άσθματος;

Χρ. Γρηγορέας και συν

Σχήμα 26.1. Σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής
(συνολικά και σε όλα τα επιμέρους επίπεδα) των ασθματικών ασθενών με τη χορήγηση του Omalizumab (μελέτη
INNOVATE).102
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νών οι οποίοι με την προσθήκη του Omalizumab
στην απαραίτητη αντιασθματική αγωγή πέτυχαν
μια κλινικά σημαντική βελτίωση του AQLQ, συγκριτικά με τους ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε
placebo.97,100,102,106,148–151 Παρόμοια αποτελέσματα
διαπιστώθηκαν και στις μελέτες της «πραγματικής»
ζωής ("real" life).111,117,122,137,149 Στο σχήμα 26.1 φαίνεται
σε γραφική παράσταση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης INNOVATE, ότι η ποιότητα ζωής
των ασθματικών ασθενών βελτιώθηκε σημαντικά,
συνολικά και σε όλα τα επιμέρους επίπεδα με τη χορήγηση Omallizumab (vs Placebo).102

27η Ερώτηση: Ποια είναι η επίδραση του
Omalizumab στην αλλεργική ρινίτιδα που συνήθως είναι παρούσα ως συνοδός νόσος σε ασθματικούς ασθενείς;
Απάντηση: Όπως διαπιστώθηκε σε μια μελέτη, το
Omalizumab εκτός από το άσθμα βελτιώνει και την
αλλεργική ρινίτιδα η οποία συνοδεύει τους ασθματικούς ασθενείς (βελτιώθηκε σημαντικά η βαθμολογία
στα ερωτηματολόγια της αλλεργικής ρινίτιδας που αφορούν στην ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών).152
Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι βιβλιογραφικές
αναφορές που αναφέρουν ότι το Omalizumab φαίνεται να αποδεικνύεται αποτελεσματικό στη θεραπεία
των ρινικών πολυπόδων που συσχετίζονται με το
άσθμα.153–155 Σε μια σημαντική πρόσφατη τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή ελεγχόμενη με placebo μελέτη
σε ασθενείς με αλλεργικό αλλά και μη αλλεργικό άσθμα, που είχαν ρινικούς πολύποδες, διαπιστώθηκε
ότι το Omalizumab βελτιώνει τη βαθμολογία της ενδοσκοπικής εικόνας των πολυπόδων, των συμπτωμάτων και της ποιότητας ζωής (αξιοσημείωτο είναι
ότι η βελτίωση αφορούσε τόσο στους αλλεργικούς
όσο και στους μη αλλεργικούς ασθενείς).155 Δεν αποκλείεται ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί και σε άλλες καλά
σχεδιασμένες μελέτες, το Omalizumab να αποτελέσει μια θεραπευτική επιλογή για την αντιμετώπιση
των ασθενών με χρόνια ρινοπαραρρινοκολπίτιδα και
ρινικούς πολύποδες.
Συμπερασματικά, παρά το γεγονός ότι το Omalizumab δεν έχει εγκριθεί για χρήση στην αλλεργική
ρινίτιδα, μπορεί να προσφέρει επιπρόσθετα οφέλη
σε ασθενείς με σοβαρό, επίμονο αλλεργικό άσθμα
και συνυπάρχουσα αλλεργική ρινίτιδα, ιδιαίτερα σε
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εκείνους οι οποίοι ανταποκρίνονται ικανοποιητικά
στη χορήγηση της αντι-IgE θεραπείας.

28η Ερώτηση: Μπορούμε να χορηγήσουμε το
Omalizumab σε ασθενείς με μη αλλεργικό ή μη
ατοπικό («ενδογενές») άσθμα;
Απάντηση: Η απάντηση, σύμφωνα με τις επίσημες
ενδείξεις για τη χορήγηση του Omalizumab, είναι
αρνητική. Όμως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στη διεθνή βιβλιογραφία για την αποτελεσματικότητα της
αντι-IgE θεραπείας, εκτός από το αλλεργικό άσθμα,
και σε άλλους φαινότυπους άσθματος όπως είναι το
μη αλλεργικό άσθμα. Έτσι, σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας αναφορές περιστατικών αλλά και κλινικές
μελέτες που ενισχύουν την άποψη ότι το Omalizumab αποδεικνύεται αποτελεσματικό και χρήσιμο
για την αντιμετώπιση του λεγόμενου και «ενδογενούς» άσθματος.120,155–159 Στις μελέτες αυτές συμπεριλαμβάνεται και η πρώτη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη
κλινική δοκιμή σε ασθενείς με σοβαρό, ανεπαρκώς
ελεγχόμενο μη αλλεργικό άσθμα.159 Δεν αποκλείεται
στα επόμενα χρόνια να έχουμε τη δυνατότητα χορήγησης του Omalizumab και σε ασθενείς που απουσιάζει ο αλλεργικός φαινότυπος αλλά έχουν υψηλά
επίπεδα ολικής IgE ορού.160,161

29η Ερώτηση: Πόσο ασφαλής είναι η θεραπεία
με Omalizumab;
Απάντηση: Η μακροχρόνια εμπειρία από τη χορήγηση του Omalizumab σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό ασθματικών ασθενών σε παγκόσμια κλίμακα αποδεικνύει πλέον χωρίς καμία αμφιβολία ότι γενικά
η αντι-IgE θεραπεία (Omalizumab) είναι απόλυτα
ασφαλής. Τα αποτελέσματα από όλες τις μελέτες,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που παρουσιάζουν συγκεντρωτικά δεδομένα, διαπιστώνουν ότι το
Omalizumab είναι ικανοποιητικά ανεκτό από τους
ασθενείς (παιδιά, έφηβοι, ενήλικες) και η ολική επίπτωση των ανεπιθύμητων ενεργειών με το μονοκλωνικό αντίσωμα είναι παρόμοια με την αντίστοιχη της
χορήγησης placebo ή των ομάδων ελέγχου.162–164 Σε
μια πρόσφατη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της
μελέτης X-PORT διαπιστώθηκε η εξαιρετική εικόνα
ασφάλειας του Omalizumab σε ασθενείς με μέτριοσοβαρό αλλεργικό άσθμα στους οποίους χορηγήθηκε η αντι-IgE θεραπεία για μεγάλο χρονικό διάστημα
(≥5 έτη).95
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30ή Ερώτηση: Ποιες είναι η ανεπιθύμητες
ενέργειες που μπορεί να προκαλέσει το Omalizumab;
Απάντηση: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες του Omalizumab σε ασθενείς με αλλεργικό άσθμα παρουσιάζονται στον πίνακα 30.1.54 Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες χαρακτηρίζονται ως ήπιας-μέτριας

βαρύτητας και συνολικά δεν υπήρξε σημαντική διαφοροποίηση αυτών ανάμεσα στη χορήγηση Omalizumab και στη χορήγηση placebo στις ομάδες ελέγχου. Οι περισσότερο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες
από τη χορήγηση του Omalizumab στους ενήλικες
είναι οι τοπικές αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης
(οίδημα, κνησμός, ερύθημα, πόνος), η ρινοφαρυγ-

Πίνακας 30.1. Ανεπιθύμητες ενέργειες του Omalizumab στο αλλεργικό άσθμα.54
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις
Όχι συχνές

Φαρυγγίτιδα

Σπάνιες

Παρασιτική λοίμωξη

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος
Μη γνωστές

Ιδιοπαθής θρομβοπενία, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών περιστατικών

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Σπάνιες
Mη γνωστές

Αναφυλακτική αντίδραση, άλλες σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις,
ανάπτυξη αντισωμάτων κατά του Omalizumab
Ορονοσία, μπορεί να περιλαμβάνει πυρετό και λεμφαδενοπάθεια

Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Συχνές
Όχι συχνές

Κεφαλαλγία*
Συγκοπή, παραισθησία, υπνηλία, ζάλη

Αγγειακές διαταραχές
Όχι συχνές

Ορθοστατική υπόταση, έξαψη

Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου
Όχι συχνές
Σπάνιες
Μη γνωστές

Αλλεργικός βρογχόσπασμος, βήχας
Οίδημα λάρυγγα
Αλλεργική κοκκιωματώδης αγγειίτιδα (π.χ. σύνδρομο Churg Strauss)

Διαταραχές του γαστρεντερικού
Συχνές
Όχι συχνές

Κοιλιακό άλγος (άνω κοιλία)**
Σημεία και συμπτώματα δυσπεψίας, διάρροια, ναυτία

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Όχι συχνές
Σπάνιες
Μη γνωστές

Φωτοευαισθησία, κνίδωση, εξάνθημα, κνησμός
Αγγειοοίδημα
Αλωπεκία

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού
Μη γνωστές

Αρθραλγία, μυαλγία, οίδημα άρθρωσης

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Πολύ συχνές
Συχνές
Όχι συχνές

Πυρεξία**
Αντιδράσεις της θέσης ένεσης όπως οίδημα, ερύθημα, άλγος, κνησμός
Γριπώδης συνδρομή, οίδημα βραχιόνων, αύξηση βάρους, κόπωση

* Πολύ συχνό σε παιδιά ηλικίας 6 έως <12 ετών, ** Σε παιδιά ηλικίας 6 έως <12 ετών
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γίτιδα, ο πονοκέφαλος, οι λοιμώξεις του ανώτερου
αναπνευστικού και η παραρρινοκολπίτιδα. Στα παιδιά 6–12 ετών εκτός από τα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται ο πυρετός και το κοιλιακό άλγος στην άνω
κοιλία.54,162–164
Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει σε ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες θεωρούνται
σοβαρές, παρά το γεγονός ότι είναι σπάνιες ή δεν
είναι απόλυτα κατανοητές όπως είναι η αναφυλαξία/
αντιδράσεις που διαμεσολαβούνται με ανοσολογικό
μηχανισμό, οι κακοήθειες και τα αρτηριακά θρομβοεμβολικά συμβάματα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν
διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά, τόσο όσον αφορά στην επίπτωση των σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων, όσο και εκείνων που προκάλεσαν τη διακοπή της θεραπείας, ανάμεσα στις ομάδες των ασθενών που χορηγήθηκε είτε Omalizumab είτε placebo
(ομάδες ελέγχου).54,162–164

31η Ερώτηση: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την
αναφυλαξία που μπορεί να προκληθεί από τη
χορήγηση Omalizumab;
Απάντηση: Η συχνότητα εμφάνισης αναφυλαξίας
σε ασθενείς που χορηγείται Omalizumab ανέρχεται
στο 0,14%, συγκριτικά με το 0,07% όταν χορηγείται
placebo, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα των
κλινικών μελετών. Σύμφωνα με τα δεδομένα που
προέκυψαν μετά την κυκλοφορία του Omalizumab
το ποσοστό αναφυλαξίας που αποδίδεται σε αυτό ανέρχεται στο 0,09–0,2% των ασθενών. Υπολογίζεται
ότι η επίπτωση είναι 2 περιστατικά αναφυλαξίας/
1000 ασθενείς που χορηγήθηκε Omalizumab (δεδομένα που προέκυψαν από τη χορήγηση Omalizumab
περίπου σε 57.300 ασθενείς).162,165
Το 39% των περιστατικών αναφυλαξίας συνέβησαν μετά τη χορήγηση της 1ης δόσης Omalizumab,
το 19% μετά τη 2η δόση και το 10% μετά την 3η δόση. Σχεδόν 60% των αναφυλακτικών επεισοδίων εκδηλώθηκαν εντός των πρώτων 2 ωρών μετά τη χορήγηση Omalizumab, πλην όμως αναφέρθηκαν και
περιστατικά με ασυνήθη κλινική εικόνα που είχαν
αργοπορημένη έναρξη συμπτωμάτων (περισσότερο
από 2 ώρες) και παρατεταμένη εξέλιξη.163,165 Τα δεδομένα αυτά υποχρέωσαν το 2007 την έκδοση οδηγιών
στις ΗΠΑ που αναφέρουν τα εξής: (1) Εκπαίδευση του
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ασθενούς για έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων της αναφυλαξίας, (2) εφοδιασμός του ασθενούς
με αυτονιέμενη ένεση αδρεναλίνης και εκπαίδευση
για την κατάλληλη χρήση, εφόσον απαιτηθεί και (3)
αναμονή στο ιατρείο για 2 ώρες μετά τις πρώτες 3
ενέσεις Omalizumab και για 30 min στις επόμενες
ενέσεις.166 Οι αντίστοιχες οδηγίες στην Ευρώπη περιλαμβάνουν τη δυνατότητα για την αντιμετώπιση τυχόν αναφυλακτικής αντίδρασης στα κέντρα/ιατρεία
όπου χορηγείται Omalizumab, την ενημέρωση του
ασθενούς για την πιθανότητα εκδήλωσης αυτών των
αντιδράσεων και την ανάγκη για κατάλληλη ιατρική
αντιμετώπιση εφόσον συμβούν.17
Ο μηχανισμός διαμέσου του οποίου το Omalizumab μπορεί να προκαλέσει αναφυλαξία δεν είναι
γνωστός (πιθανολογείται ότι μπορεί να οφείλεται
στο έκδοχο polysorbate ή με άλλους μηχανισμούς).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι έχουν εκπονηθεί πρωτόκολλα δερματικών δοκιμασιών με
το Omalizumab για τη διάγνωση της αναφυλαξίας
καθώς και πρωτόκολλα απευαισθητοποίησης με το
Omalizumab για την αντιμετώπιση αυτών των ασθενών.167 Συμπερασματικά, η αναφυλαξία μετά από χορήγηση Omalizumab είναι σπάνια, ανταποκρίνεται
άμεσα και ικανοποιητικά στη φαρμακευτική αγωγή
(αδρεναλίνη) και η πιθανότητα να αποτελέσει αιτία
διακοπής της αντι-IgE θεραπείας είναι αμελητέα.
Άλλες ανοσολογικής προέλευσης ανεπιθύμητες
ενέργειες από τη χορήγηση Omalizumab είναι η κνίδωση και η ορονοσία. Η κνίδωση έχει διαπιστωθεί
στο 1,3% των ασθενών που λαμβάνουν Omalizumab
πλην όμως το ίδιο ποσοστό (1,3%) εμφανίσθηκε
στους ασθενείς των ομάδων ελέγχου. Περιπτώσεις
ορονοσίας δεν έχουν αναφερθεί και αυτό είναι αναμενόμενο διότι στη δομή του Omalizumab κυριαρχεί η ανθρώπινη προέλευση ενώ τα συμπλέγματα
Omalizumab: IgE είναι ευδιάλυτα και επομένως δεν
συσσωρεύονται στους νεφρούς και δεν προκαλούν
νοσήματα ανοσοσυμπλεγμάτων. Η θρομβοκυτταροπενία έχει παρατηρηθεί στα πειραματόζωα ενώ
στις κλινικές δοκιμές και στις μελέτες παρατήρησης
διαπιστώθηκε ότι λίγοι ασθενείς είχαν αριθμό αιμοπεταλίων κάτω από το κατώτερο όριο του φυσιολογικού χωρίς να παρουσιάσουν εκδηλώσεις αιμορραγίας.162,163
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32η Ερώτηση: Μπορεί το Omalizumab να προκαλέσει κακοήθη νοσήματα (καρκίνο);
Απάντηση: Σε μια εργασία ανάλυσης δεδομένων
από τις κλινικές μελέτες διαπιστώθηκε ότι η επίπτωση κακοήθων νοσημάτων στους ασθενείς που χορηγήθηκε Omalizumab ήταν 0,5% ενώ στην ομάδα που
χορηγήθηκε placebo ήταν 0,18%.162 Παρά τη μικρή
αυτή διαφορά ο ρυθμός επίπτωσης καρκίνου στους
ασθενείς που χορηγήθηκε Omalizumab ήταν παρόμοιος με εκείνον που εμφανίζεται στον γενικό πληθυσμό. Πρόσφατα έχουμε στη διάθεσή μας 2 εξαιρετικές μελέτες168,169 οι οποίες έρχονται να επιβεβαιώσουν την ήδη επικρατούσα άποψη ότι η θεραπεία
με Omalizumab δεν προκαλεί νοσήματα κακοήθους
χαρακτήρα.162,163
Συγκεκριμένα, οι Busse et al168 σε μια συγκεντρωτική ανάλυση των μελετών που χορηγήθηκε Omalizumab (τυχαιοποιημένες διπλές-τυφλές, ελεγχόμενες
με placebo) διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει συσχέτιση
ανάμεσα στη θεραπεία με Omalizumab και στον κίνδυνο για κακοήθεια. Οι ερευνητές κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι η αιτιολογική συσχέτιση ανάμεσα
στη θεραπεία με Omalizumab και στην κακοήθεια
είναι ουσιαστικά απίθανη. Στην άλλη μελέτη οι Long
et al169 διαπίστωσαν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα
της μελέτης EXCELS, ότι η μακροχρόνια θεραπεία με
Omalizumab δεν συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο
για κακοήθεια. Συμπερασματικά, με τα δεδομένα που
υπάρχουν σήμερα στη διάθεσή μας, αποδεικνύεται
πέρα από κάθε αμφιβολία ότι η χορήγηση του Omalizumab δεν συσχετίζεται με την πρόκληση κακοήθειας και αυξημένου κινδύνου για ανάπτυξη καρκίνου.

33η Ερώτηση: Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουμε
για τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χορήγηση του Omalizumab;
Απάντηση: Σε μια ανάλυση των δεδομένων από κλινικές μελέτες διαπιστώθηκε μια αυξημένη τάση για
εμφάνιση Αρτηριακών Θρομβοεμβολικών Επεισοδίων
(αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, παροδικό ισχαιμικό
επεισόδιο, έμφραγμα μυοκαρδίου, ασταθής στηθάγχη, καρδιαγγειακός θάνατος) σε ασθενείς που ελάμβαναν Omalizumab, συγκριτικά με τους ασθενείς στις
ομάδες ελέγχου χωρίς όμως πάντοτε η παραπάνω διαφορά να χαρακτηρίζεται ως στατιστικά σημαντική.170
Αυτή η παρατήρηση οδήγησε σε μια νέα συγκεντρωτική ανάλυση όλων των τυχαιοποιημένων διπλών-
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τυφλών ελεγχόμενων με placebo κλινικών δοκιμών
και διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό των Αρτηριακών
Θρομβοεμβολικών Επεισοδίων ανά 1000 έτη ασθενών ήταν 2,69 στους ασθενείς που ελάμβαναν Omalizumab και αντίστοιχα 2,38 για τους ασθενείς που
ελάμβαναν placebo (αναλογία ποσοστού 1,13, 95%
διάστημα εμπιστοσύνης, 0,24–5,71). Έτσι, σύμφωνα με
τα παραπάνω φαίνεται ότι τελικά σαφώς δεν μπορεί
να τεκμηριωθεί ότι υφίσταται αυξημένος κίνδυνος για
εκδήλωση αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων με τη
χορήγηση Omalizumab.28
Σε μια μελέτη που έγινε στη Βραζιλία (χώρα με υψηλό ποσοστό παρασιτικών λοιμώξεων) διαπιστώθηκε μια πολύ μικρή μη σημαντική αύξηση των ελμινθικών λοιμώξεων σε ασθενείς που ελάμβαναν Omalizumab, συγκριτικά με τους ασθενείς που ελάμβαναν
placebo (50% στους ασθενείς υπό Omalizumab έναντι 41% στους ασθενείς υπό placebo).171 Σε άλλες κλινικές μελέτες από διάφορες χώρες διαπιστώθηκε ότι
η ανάπτυξη παρόμοιων λοιμώξεων συμβαίνει σπάνια
(λιγότερο από 1 σε 1000 ασθενείς).162–164 Οι οδηγίες
στο θέμα αυτό περιλαμβάνουν τα εξής: Συνιστάται
προσοχή σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για ελμινθική λοίμωξη, ιδιαίτερα όταν ταξιδεύουν σε περιοχές
όπου οι ελμινθικές λοιμώξεις είναι ενδημικές, ενώ
σε περίπτωση ελμινθικής λοίμωξης εάν οι ασθενείς
δεν ανταποκρίνονται στην κατάλληλη αντιελμινθική
αγωγή θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο διακοπής του Omalizumab.19,22,28
Σε σπάνιες περιπτώσεις ασθενείς με άσθμα στους
οποίους χορηγείται θεραπεία με διάφορα αντιασθματικά φάρμακα (ICS, LABA, μοντελουκάστη), συμπεριλαμβανομένου και του Omalizumab, αναφέρεται ότι μπορεί να αναπτύξουν συστηματικό υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο και αγγειΐτιδα τύπου ChurgStrauss (συστηματική αγγειΐτιδα των μικρών-μεσαίων αγγείων με κλινικές εκδηλώσεις από διάφορα
συστήματα όπως ανώτερο-κατώτερο αναπνευστικό,
γαστρεντερικό, νευρολογικό και όργανα όπως καρδιά, νεφροί και δέρμα). Η παραπάνω εξέλιξη φαίνεται ότι οφείλεται στο γεγονός ότι καθώς οι ασθενείς
αυτοί βελτιώνονται με τη χορήγηση Omalizumab,
ελαττώνονται ή διακόπτονται εντελώς τα από του
στόματος χορηγούμενα κορτικοστεροειδή με αποτέλεσμα να αποκαλύπτεται η υποκείμενη κύρια νόσος
(η οποία αρχικά είχε διαγνωσθεί ως σοβαρό άσθμα)
με επιδείνωση των αναπνευστικών συμπτωμάτων,
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ηωσινοφιλίας, εξανθήματος και άλλων ευρημάτων
από διάφορα συστήματα-όργανα.172 Όπως συμβαίνει με όλα τα αντιασθματικά φάρμακα, οι ιατροί που
χορηγούν Omalizumab πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι και να ευρίσκονται σε εγρήγορση όταν οι
ασθματικοί ασθενείς στην πορεία της νόσου εκδηλώσουν εκσεσημασμένη ηωσινοφιλία, εξάνθημα τύπου
αγγειΐτιδας, επιδείνωση των συμπτωμάτων από τους
πνεύμονες και τους παραρρίνιους κόλπους, καρδιακές επιπλοκές και νευροπάθεια.17

34η Ερώτηση: Ποιος είναι ο υπεύθυνος για τη
χορήγηση του Omalizumab;
Απάντηση: Δεν υπάρχει εμπειρία για αυτοχορήγηση ή χορήγηση από τον ίδιο τον ασθενή του Omalizumab καθώς και από μη λειτουργό της Υγείας. Έτσι,
η θεραπεία με Omalizumab προορίζεται να χορηγείται αποκλειστικά από ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό (υπό την εποπτεία ιατρού) σε ιατρεία και νοσοκομεία.54

35η Ερώτηση: Σε ποια μορφή είναι διαθέσιμο
το Omalizumab;
Απάντηση: Το Omalizumab είναι διαθέσιμο, με την
εμπορική ονομασία Xolair®, και στη χώρα μας κυκλοφορεί από τη φαρμακευτική εταιρεία Novartis.
Διατίθεται ως προ-γεμισμένες σύριγγες του 1 mL που
περιέχουν 75 mg και 150 mg Omalizumab. Το σκεύασμα φυλάσσεται σε ψυγείο (2–8 oC) και δεν πρέπει να
καταψύχεται. Μπορεί να διατηρηθεί συνολικά για 4
ώρες εκτός ψυγείου στους 25 oC.54

36η Ερώτηση: Ποιος είναι ο τρόπος χορήγησης
του Omalizumab;
Απάντηση: Το Omalizumab χορηγείται αποκλειστικά
υποδορίως. Δεν πρέπει να χορηγείται διά της ενδοφλέβιας ή της ενδομυϊκής οδού. Οι ενέσεις χορηγούνται υποδόρια στην περιοχή του δελτοειδούς μυός
του βραχίονα. Εναλλακτικά, μπορεί να χορηγηθεί στον
μηρό εάν για οποιονδήποτε λόγο αποκλεισθεί η χορήγηση στην περιοχή του δελτοειδούς του βραχίονα.54

37η Ερώτηση: Πώς υπολογίζεται η δόση και η
συχνότητα χορήγησης του Omalizumab;
Απάντηση: Η κατάλληλη δόση και η συχνότητα
χορήγησης του Omalizumab καθορίζεται από τον
προσδιορισμό της τιμής της ολικής IgE ορού (IU/

35

mL), που έχει μετρηθεί με αξιόπιστη-εφαρμοσμένη μέθοδο (βασική τιμή αναφοράς, πριν από την
έναρξη της θεραπείας) και το σωματικό βάρος (kg)
του ασθενούς. Σύμφωνα με τα παραπάνω υπάρχει
στη διάθεση του θεράποντος ιατρού σχήμα υπολογισμού της δόσης (mg) του Omalizumab ανάλογα
με την τιμή της IgE ορού (>30–1500 IU/mL) και του
σωματικού βάρους του ασθενούς (>20–150 kg). Με
βάση αυτό το δοσολογικό σχήμα το Omalizumab
χορηγείται σε δόσεις 75–600 mg, κάθε 2 έως 4 εβδομάδες (ανάλογα με τη δόση). Στον πίνακα 37.1 παρουσιάζεται το δοσολογικό σχήμα του Omalizumab
(mg/δόση) και η συχνότητα χορήγησης (κάθε 2 ή 4
εβδομάδες). 54

38η Ερώτηση: Mπορεί το Omalizumab να χορηγηθεί σε ασθενείς με πολύ υψηλά ή πολύ χαμηλά επίπεδα IgE;
Απάντηση: Mέχρι σήμερα το Omalizumab έχει μελετηθεί επαρκώς σε παιδιά >6 ετών, εφήβους και ενήλικες στους οποίους τα επίπεδα της ολικής IgE ορού
κυμαίνονται από 30–1500 IU/mL (πίνακας 37.1). Δεν
είναι γνωστό κατά πόσο είναι αποτελεσματικό όταν
χορηγείται σε ασθενείς με συγκέντρωση IgE εκτός
των παραπάνω ορίων. Έτσι, σύμφωνα με το δοσολογικό σχήμα που φαίνεται στον πίνακα 37.1 το Omalizumab δεν πρέπει να χορηγείται όταν ο συνδυασμός
της τιμής IgE ορού (IU/mL) και σωματικού βάρους
(kg) του ασθενούς το εμφανίζουν στην ένδειξη «να
μη χορηγείτε» διότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα.54

39η Ερώτηση: Κατά τη διάρκεια της θεραπείας
με Omalizumab πρέπει να αναπροσαρμόζεται
η δόση ανάλογα με την τιμή της ολικής IgE ορού
και το βάρος σώματος του ασθενούς;
Απάντηση: Εκτός από την αρχική ή βασική τιμή της
ολικής IgE ορού (IU/mL) η οποία θα μετρηθεί πριν
από την έναρξη της θεραπείας και είναι απαραίτητη
για τον υπολογισμό της δόσης του Omalizumab (mg)
δεν χρειάζεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας να
επανεξετάζονται τα επίπεδα της IgE διότι είναι δεδομένο ότι η τιμή αυτή θα είναι αυξημένη και θα παραμείνει υψηλή καθόλη τη διάρκεια της χορήγησης του
Omalizumab.
Όμως, η προσαρμογή της δόσης του Omalizumab
(mg) κρίνεται απαραίτητη κατά τη διάρκεια της θε-
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Πίνακας 37.1. Δοσολογικό σχήμα χορήγησης του Omalizumab (Xolair®). Δόση (mg) ανά χορήγηση κάθε 2 ή 4 εβδομάδες.54
Σωματικό
βάρος
(kg) >20–25 >25–30 >30–40 >40–50 >50–60 >60–70 >70–80 >80–90 >90–125
IgE
(IU/mL)

>125–150

≥30–100

75

75

75

150

150

150

150

150

300

300

>100–200

150

150

150

300

300

300

300

300

450

600

>200–300

150

150

225

300

300

450

450

450

600

375

>300–400

225

225

300

450

450

450

600

600

450

525

>400–500

225

300

450

450

600

600

375

375

525

600

>500–600

300

300

450

600

600

375

450

450

600

>600–700

300

225

450

600

375

450

450

525

>700–800

225

225

300

375

450

450

525

600

>800–900

225

225

300

375

450

525

600

>900–1000

225

300

375

450

525

600

>1000–1100

225

300

375

450

600

>1100–1200

300

300

450

525

600

>1200–1300

300

375

450

525

>1300–1500

300

375

525

600

κάθε 4 εβδομάδες,

MH XOΡΗΓΕΙΤΕ
Δεν υπάρχουν
διαθέσιμα δεδομένα
για δοσολογική σύσταση

κάθε 2 εβδομάδες

Αριθμός συρίγγων ανά δόση

Δόση
75

150

225

300

375

450

525

600

75 mg

1

0

1

0

1

0

1

0

150 mg

0

1

1

2

2

3

3

4

ραπείας, όταν διαπιστώνεται σημαντική μεταβολή
του βάρους σώματος (kg) του ασθενούς. Έτσι, στην
περίπτωση αυτή η αρχική τιμή της IgE ορού και το
νέο βάρος σώματος του ασθενούς πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον επανακαθορισμό της νέας δόσης του Omalizumab η οποία θα χορηγηθεί.17

40ή Ερώτηση: Απαιτείται διαφοροποίηση στη
χορήγηση του Omalizumab ανάλογα με το είδος του αλλεργιογόνου στο οποίο είναι ευαισθητοποιημένος (αλλεργικός) ο ασθενής;
Απάντηση: Σε αντίθεση με την ειδική ανοσοθεραπεία η χορήγηση του Omalizumab δεν χαρακτηρίζεται ως ειδική για το αλλεργιογόνο. Έτσι, η θεραπεία

με το Omalizumab δεν διαφοροποιείται ανάλογα με
το αλλεργιογόνο ή τα είδη των αλλεργιογόνων που ο
ασθενής είναι ευαισθητοποιημένος και τα οποία είναι
υπεύθυνα για την εκδήλωση των συμπτωμάτων του
αλλεργικού άσθματος.17

41η Ερώτηση: Mπορεί να χρησιμοποιηθεί το
Omalizumab για την αντιμετώπιση του οξέος
άσθματος που εκδηλώνεται ως ασθματικός παροξυσμός;
Απάντηση: Το Omalizumab δεν πρέπει να χορηγείται για την αντιμετώπιση των οξέων επεισοδίων άσθματος/ασθματικών παροξυσμών ή του λεγόμενου
status asthmaticus.17,54
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42η Ερώτηση: Yπάρχει στη διάθεσή μας κάποια
εργαστηριακή εξέταση για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του Omalizumab;
Απάντηση: Μετά τη διακοπή χορήγησης του Omalizumab η ελεύθερη και η ολική IgE ορού επανέρχονται αργά και προσεγγίζουν τα βασικά επίπεδα που
είχαν πριν από την έναρξη της θεραπείας. Έτσι, η
ελεύθερη IgE ορού επανέρχεται στα βασικά επίπεδα
περίπου 8 εβδομάδες μετά τη διακοπή χορήγησης
του Omalizumab ενώ ο αντίστοιχος χρόνος για την
ολική IgE ορού είναι μεγαλύτερος και φθάνει το 1 έτος χωρίς να διαπιστωθούν φαινόμενα «αναπήδησης»
(rebound).54,173,174 H μέτρηση της ελεύθερης IgE ορού
θα ήταν δυνατόν να αποτελέσει μια παράμετρο για την
παρακολούθηση της δράσης του Omalizumab πλην όμως, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν υπάρχει διαθέσιμη εφαρμοσμένη μέθοδος η οποία να χρησιμοποιείται
στην κλινική πράξη (χρησιμοποιείται μόνο για ερευνητικούς σκοπούς). Η μέτρηση της ολικής IgE ορού κατά
τη διάρκεια της χορήγησης Omalizumab δεν έχει κανένα νόημα να χρησιμοποιείται διότι θα ευρεθεί αυξημένη καθώς αντανακλά το άθροισμα της ελεύθερης IgE
και της IgE που είναι δεσμευμένη με το Omalizumab.
Επίσης, δεν έχουμε στη διάθεσή μας κάποια άλλη ορολογική ή άλλη εργαστηριακή in vitro μέθοδο η οποία
να έχει αποδειχθεί χρήσιμη για την παρακολούθηση
της αποτελεσματικότητας του Omalizumab.23

43η Ερώτηση: Πώς μπορεί να γίνει η ελάττωση
της δόσης των εισπνεομένων κορτικοστεροειδών (ICS) σε ασθενείς που χορηγείται Omalizumab;
Απάντηση: Η ελάττωση της δόσης των ΙCS, η οποία
μπορεί να καταλήξει μέχρι τη διακοπή τους, πρέπει αφενός μεν να γίνεται σταδιακά και αφετέρου δε μόνο
κάτω από την επίβλεψη και τις οδηγίες του θεράποντα
ιατρού. Οι ασθενείς στους οποίους χορηγείται Omalizumab πρέπει να ενημερώνονται με σαφήνεια ώστε να
μη διακόπτουν από μόνοι τους τη χορήγηση των άλλων αντιασθματικών φαρμάκων, όπως ICS κ.λπ., που
απαιτούνται για τον επαρκή έλεγχο του άσθματος. Η
μέθοδος ελάττωσης της δόσης των ICS μπορεί να είναι
αυτή που χρησιμοποιήθηκε στις τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες όπου συνήθως εφαρμόζεται μια αρχική
φάση (16 εβδομάδες) στην οποία το Omalizumab χορηγείται ως θεραπεία προσθήκης στην αρχική δόση
ICS που παραμένει σταθερή. Στη συνέχεια ακολουθεί
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η δεύτερη φάση (12 εβδομάδες) στην οποία η δόση
ελαττώνεται σταδιακά (ρυθμός μείωσης περίπου 25%
κάθε 2 εβδομάδες) μέχρι να φθάσουμε στην ελάχιστη δόση ICS (ή ακόμη και στη διακοπή τους) που
απαιτείται για τον επαρκή έλεγχο του άσθματος.17,22
Εξυπακούεται ότι προϋπόθεση για την παραπάνω διαδικασία αποτελεί η διαπίστωση ότι ο ασθενής ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στη χορήγηση του Omalizumab και ο έλεγχος του άσθματος είναι επαρκής.

44η Ερώτηση: Ποιο είναι το ποσοστό των ασθενών που ανταποκρίνονται ικανοποιητικά
στη χορήγηση του Omalizumab;
Απάντηση: Σύμφωνα με την ανάλυση των αποτελεσμάτων από διάφορες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες διαπιστώθηκε ότι περίπου τα 2/3 των ασθματικών
ασθενών ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στη χορήγηση του Omalizumab (σύμφωνα με τη συνολική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας από ιατρό,
λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από παραμέτρους που
αφορούν στην έκβαση και στον έλεγχο του άσθματος). Η εν λόγω συνολική εκτίμηση συνήθως γίνεται
16 εβδομάδες μετά από την έναρξη της θεραπείας με
Omalizumab και βεβαίως μπορεί να επαναλαμβάνεται
περιοδικά για την εκτίμηση της πορείας του άσθματος
και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.17,175
Ο λόγος ή οι λόγοι για τους οποίους κάποιοι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στη χορήγηση του Omalizumab δεν είναι γνωστοί. Στην κλινική
πράξη είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται αρχικά η
ορθή διάγνωση του αλλεργικού άσθματος και δεν θα
πρέπει να αγνοούνται τυχόν συνυπάρχοντα νοσήματα. Σε μια μελέτη διαπιστώθηκε ότι το 12% των ασθενών με ασθματικού τύπου συμπτώματα και ανεπαρκή
ανταπόκριση στην κατάλληλη θεραπεία (υψηλές δόσεις ICS και χορήγηση LABA) τελικά δεν είχε άσθμα,
ενώ ακόμη στο 7% διαγνώσθηκε επιπλέον άλλα νοσήματα όπως βρογχεκτασίες και υπερηωσινοφιλία.176
Η ανάλυση των δεδομένων της μελέτης INNOVATE απέδειξε ότι η καταστολή της IgE ήταν παρόμοια τόσο
στους ασθενείς που ανταποκρίθηκαν στη χορήγηση
του Omalizumab όσο και σε εκείνους χωρίς επαρκή
ανταπόκριση στη θεραπεία.177 Έτσι, εφόσον η επιλογή των ασθενών είναι κατάλληλη και το Omalizumab
χορηγείται σε επαρκή δοσολογία, δεν αποκλείεται η
ανεπαρκής ανταπόκριση στην αντι-IgE θεραπεία, να
οφείλεται στο γεγονός ότι τελικά ίσως η IgE δεν α-
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ποτελεί τον κυρίαρχο μηχανισμό που εμπλέκεται στο
άσθμα αυτών των ασθενών.17

45η Ερώτηση: Έχουν προσδιορισθεί προγνωστικοί παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τους
ασθενείς που θα ανταποκριθούν ικανοποιητικά στη χορήγηση του Omalizumab;
Απάντηση: Όπως αναφέρθηκε όλοι οι ασθενείς δεν
ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στη χορήγηση του
Omalizumab, με αποτέλεσμα η αποφυγή χορήγησης
και η έγκαιρη διακοπή της αντι-IgΕ θεραπείας σε ασθενείς οι οποίοι δεν πρόκειται να ανταποκριθούν
ικανοποιητικά σε αυτή, να ελαττώνει την άσκοπη χρήση και να ελαχιστοποιεί το κόστος.175 Αρκετές μελέτες
προσπάθησαν να καθορίσουν κλινικούς και ανοσολογικούς παράγοντες (βιολογικοί δείκτες) οι οποίοι
εμπλέκονται στην πρόγνωση της αποτελεσματικότητας του Omalizumab σε ασθματικούς ασθενείς.
Παράγοντες οι οποίοι φαίνεται ότι καθορίζουν τους
ασθενείς που μπορεί να ωφεληθούν από τη χορήγηση
του Omalizumab και να ανταποκριθούν ικανοποιητικά
σε αυτή είναι οι εξής: (1) Υψηλότερα επίπεδα βασικής
(πριν από την έναρξη της θεραπείας) ολικής IgE ορού
(>76 IU/mL) συγκριτικά με χαμηλότερες τιμές,102 πλην
όμως αυτό δεν αποδείχθηκε από την ανάλυση αποτελεσμάτων τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών,175 (2) εικόνα που συσχετίζεται με περισσότερο σοβαρό άσθμα
(ιστορικό επείγουσας αντιμετώπισης λόγω ασθματικών
παροξυσμών, επηρεασμένη αναπνευστική λειτουργία

Ποσοστό ελάττωσης του ρυθμού
των ασθματικών παροξυσμών
(μέση τιμή, 95% C l )

0

Yψηλό
>19,5
–53

FeNO (ppB)
Χαμηλό
<19,5
–16

π.χ. FεV1<65% του προβλεπομένου και ανάγκη για χορήγηση υψηλών δόσεων ICS),178 (3) παρουσία ευαισθητοποίησης και έκθεσης στο αλλεργιογόνο της κατσαρίδας,108 (4) η συνολική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας από τον θεράποντα ιατρό (Physician's
Global Evaluation of Treatment Effectiveness, GETE)
μετά από 16 εβδομάδες θεραπείας,14,175,178,179 (5) βιολογικοί δείκτες που σχετίζονται με την Th2 καθοδηγούμενη αλλεργική φλεγμονή και προσδιορίζονται πριν από
την έναρξη χορήγησης του Omalizumab, όπως υψηλές
τιμές ηωσινοφίλων περιφερικού αίματος (>260/μL),
υψηλά επίπεδα εκπνεομένου μονοξειδίου του αζώτου
(FeNO>19 ppb) και υψηλές τιμές περιοστίνης ορού
(>50 ng/mL), όπως φαίνεται στο σχήμα 45.1,180 (6) σε
παιδιά-εφήβους οι υψηλές τιμές ηωσινοφίλων περιφερικού αίματος (≥2%), τα υψηλά επίπεδα FeNO>20 ppb
και οι υψηλές τιμές δείκτη μάζας σώματος kg/m2≥25,143
και (7) οι υψηλές τιμές των ηωσινοφίλων, σε ασθενείς με
φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία πλην όμως συμπτώματα τα οποία επιμένουν.181
Αντίθετα παράγοντες που φαίνεται ότι δεν συσχετίζονται με την ευνοϊκή εξέλιξη της θεραπείας είναι το είδος
της ειδικής IgE έναντι αλλεργιογόνων182 και τα επίπεδα
της ελεύθερης IgE ορού, ενώ δείκτης πτωχής ανταπόκρισης στη χορήγηση Omalizumab πιθανόν αποτελεί
η προηγούμενη μακροχρόνια χρήση στεροειδών από
το στόμα,106 παρά το γεγονός ότι η αντι-IgE θεραπεία
μπορεί να έχει ως κλινικό αποτέλεσμα την ελάττωση
της δόσης ακόμη και τη διακοπή των στεροειδών που
χορηγούνται από το στόμα.115,117,118,120,122,137,144,145

Ηωσινόφιλα (κύτταρα/μL)
Υψηλά
Χαμηλά
>260
<260
–32
–9

Περιοστίνη (ng/mL)
Υψηλή
Χαμηλή
>50
<50
–30
–3

N=414
P=0,005

N=255
P=0,07

–10
–20
–30
–40
–50
–60

Ν=201
P=0,001

N=193
P=0,45

N=383
P=0,54

Σχήμα 45.1. Βιολογικοί προγνωστικοί δείκτες για την αποτελεσματικότητα του Omalizumab.180

N=279
P=0,97
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46η Ερώτηση: Πότε και με ποιον τρόπο πρέπει
να γίνεται η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του Omalizumab;
Απάντηση: Η σύσταση που περιλαμβάνεται στις οδηγίες για τη χρήση του Omalizumab σε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει ότι η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας πρέπει να γίνεται από τον θεράποντα ιατρό 16 εβδομάδες μετά την έναρξη χορήγησης,
οπότε και θα ληφθεί η απόφαση για να συνεχισθεί ή να
διακοπεί η θεραπεία.54,175,179 Το χρονικό αυτό διάστημα
θεωρείται επαρκές για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του Omalizumab παρά το γεγονός ότι σε μια πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε ότι η ικανοποιητική ανταπόκριση στη θεραπεία είναι εμφανής από τις 4 εβδομάδες.143 Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν
ασθενείς οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά
στις 16 εβδομάδες και χρειάζεται να συνεχισθεί η χορήγηση του Omalizumab για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμένου να αποδειχθεί η ωφέλιμη επίδραση της θεραπείας, ενώ αντίθετα φαίνεται ότι μπορεί να
υπάρχει ένας μικρός αριθμός ασθενών που ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις 16 εβδομάδες πλην όμως
αυτό παύει να ισχύει στις 32 εβδομάδες.179
Οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του Omalizumab στις 16 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας παρουσιάζονται στον πίνακα 46.1.22 Στη βιβλιογραφία επικρατεί σαφώς η άποψη ότι η συνολική
εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας
(GETE) από τον ιατρό που χορηγεί το Omalizumab είναι πληρέστερη και υπερέχει έναντι των άλλων που
φαίνονται στον πίνακα 46.1.14,17,19,22,28 Η GETE αποτελεί μια ολοκληρωμένη κλινική αξιολόγηση του ελέγχου του άσθματος η οποία βασίζεται σε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες όπως συνέντευξη του ασθενούς, κλινική εξέταση, έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας (σπιρομέτρηση), ανασκόπηση των ιατρικών
δεδομένων και του ημερολογίου συμπτωμάτων του
ασθενούς (εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί). Οι ασθενείς
που, σύμφωνα με το σύστημα αυτό, κατατάχθηκαν
στην κατηγορία εξαιρετικά ή καλά χαρακτηρίζονται
ότι ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στο Omalizumab,
ενώ εκείνοι οι οποίοι κατατάχθηκαν στην κατηγορία
μέτρια ή πτωχά ή επιδεινώνεται το άσθμα τους χαρακτηρίζονται ότι δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στην
αντι-IgE θεραπεία (πίνακας 46.2).175
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Πίνακας 46.1. Μέθοδοι εκτίμησης-βαθμολογίας της
αποτελεσματικότητας μιας θεραπείας (συμπεριλαμβανομένου του Omalizumab) στο άσθμα, που χρησιμοποιούνται στις τυχαιοποιημένες μελέτες και τις μελέτες
παρατήρησης.22
1. Ερωτηματολόγιο για τον έλεγχο του άσθματος
(Asthma Control Questionnaire, ACQ).
2. Δοκιμασία ελέγχου του άσθματος
(Asthma Control Test, ACT).
3. Eρωτηματολόγιο για την ποιότητα ζωής στο άσθμα
(Asthma Quality-of-Life Questionnaire, AQLQ).
4. Bαθμολογία συμπτωμάτων του άσθματος
(Asthma Symptoms Score).
5. Mικρό ερωτηματολόγιο για την ποιότητα ζωής στο
άσ θμα (Mini-asthma Quality-of-Life Questionnaire,
Mini-AQLQ).
6. Συνολική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας
της θεραπείας από ιατρό
(Physician's Global Evaluation of Treatment
Effectiveness, GETE).

Πίνακας 46.2. Παράμετροι που αξιολογούνται από τον
ιατρό για τη συνολική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του Omalizumab σε ασθενείς με άσθμα (GETE).*175
1. ≥0,5 βαθμό βελτίωση στο σύνολο του ερωτηματολογίου
που αφορά στη βαθμολογία για την ποιότητα ζωής στο
άσθμα (AQLQ).
2. ≥200 mL βελτίωση του FEV1.
3. ≥1 βαθμό ελάττωση στη βαθμολογία για τα ημερήσια
συμπτώματα του άσθματος: κλίμακα 4 σημείων
(0=καθόλου συμπτώματα έως 4=έντονα συμπτώματα).
4. ≥1 βαθμό ελάττωση στη βαθμολογία για τα νυκτερινά
συμπτώματα του άσθματος: κλίμακα 4 σημείων
(0=καθόλου συμπτώματα έως 4=έντονα συμπτώματα).
5. ≥1/εβδομάδα και τουλάχιστον 50% ελάττωση των νυκτερινών αφυπνίσεων.
*Εκτίμηση σε 5 επίπεδα για τον έλεγχο του άσθματος:
1. Πλήρης (εξαιρετικός) έλεγχος.
2. Αξιοσημείωτος ή ικανοποιητικός (καλός) έλεγχος.
3. Ευδιάκριτος πλην όμως με περιορισμούς (μέτριος) έλεγχος.
4. Μη αισθητή αλλαγή (πτωχός) έλεγχος.
5. Επιδείνωση του ελέγχου.
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47η Ερώτηση: Εφόσον το Omalizumab αποδειχθεί αποτελεσματικό μπορεί στη συνέχεια της
θεραπείας να μειωθεί η δόση;
Απάντηση: Αυτό αποτελεί μια ενδιαφέρουσα υπόθεση εργασίας, ότι δηλαδή πιθανόν να μπορεί να μειωθεί ίσως σταδιακά η δόση του Omalizumab εφόσον
αποδειχθεί ότι ο έλεγχος του άσθματος είναι επαρκής
με τη χορήγηση της αντι-IgE θεραπείας. Όμως όπως
αποδείχθηκε σε μια μελέτη η ελάττωση της δόσης του
Omalizumab (κάτω από τα προτεινόμενα όρια), μετά
από 6 μήνες επιτυχημένης θεραπείας συσχετίσθηκε
με αύξηση των επιπέδων της ελεύθερης IgE ορού, με
επανεμφάνιση των συμπτωμάτων του άσθματος και
με απώλεια του ελέγχου της νόσου.177 Έτσι, σαφώς δεν
συστήνεται μια παρόμοια τροποποίηση.

48η Ερώτηση: Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να χορηγήσουμε τη θεραπεία με Οmalizumab;
Απάντηση: Σε μια μελέτη με μικρό όμως αριθμό
ασθενών (18) που χορηγήθηκε Omalizumab για 6
χρόνια, διαπιστώθηκε ότι 3 χρόνια μετά τη διακοπή της θεραπείας, ο έλεγχος των συμπτωμάτων
του άσθματος ήταν επαρκής (οι περισσότεροι ασθενείς παρουσίασαν βελτίωση ή παρέμειναν σε
σταθερά ικανοποιητική κατάσταση όσον αφορά
στον έλεγχο της νόσου).94 Σύμφωνα με τα πρότυπα
Φαρμακοκινητικής-Φαρμακοδυναμικής της αντι-IgE
θεραπείας γνωρίζουμε ότι η παραγωγή της IgE ελαττώνεται κατά τη διάρκεια της χορήγησης του Omalizumab (περίπου 54%/έτος) με τη σχετική παραγωγή
και τα επίπεδα της ολικής ΙgE να φθάνουν σε μια νέα
ισορροπία τουλάχιστον μετά από 5 χρόνια θεραπείας με Omalizumab, ενώ μετά τη διακοπή χορήγησης
του Omalizumab, η παραγωγή της IgE αναμένεται να
αυξάνεται αργά και δυνητικά μπορεί να χρειασθεί 15
έτη για να επανέλθει στα αρχικά επίπεδα.183 Έτσι, σε
θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο δεν αποκλείεται η
πιθανότητα ότι οι ασθενείς να μη χρειάζεται να συνεχίζουν τη χορήγηση του Omalizumab για ασαφή ή
αόριστο χρονικό διάστημα, πλην όμως δεν υπάρχει
αμφιβολία, ότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες
για να απαντηθεί το συγκεκριμένο ερώτημα.
Όμως όπως διαπιστώθηκε σε μια σχετικά πρόσφατη μελέτη φαίνεται ότι η συνεχής-σταθερή χορήγηση του Omalizumab συσχετίζεται με σημαντική
ελάτ τωση των επισκέψεων στα Τμήματα Επειγόντων
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Περιστατικών και των εισαγωγών στα Νοσοκομεία.184
Με ενδιαφέρον αναμένεται η δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων της μελέτης X-PORT που αφορά
στην επιμονή της κλινικής ανταπόκρισης μετά από
μακροχρόνια χορήγηση Omalizumab. Σε μια ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της μελέτης X-PORT
στο Συνέδριο της ΑTS το 2014, διαπιστώθηκε ότι σε
ασθενείς με μέτριο-σοβαρό αλλεργικό άσθμα που
χορηγήθηκε Omalizumab για >5 έτη, η συνέχιση της
θεραπείας οδήγησε σε σταθερό όφελος όσον αφορά στην ελάττωση του κινδύνου για ασθματικούς
παροξυσμούς και τη διατήρηση του ελέγχου των
συμπτωμάτων της νόσου, συγκριτικά με την ομάδα
των ασθενών που σταμάτησε την αντι-IgE θεραπεία
(ομάδα placebo).95
Σύμφωνα με τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι εφόσον ο ασθενής ανταποκρίνεται
ικανοποιητικά στη χορήγηση του Omalizumab, η
θεραπεία πρέπει να συνεχισθεί για αρκετά χρόνια.
Όμως δεν είναι γνωστός ο απαραίτητος χρόνος που
πρέπει να χορηγηθεί το Omalizumab με αποτέλεσμα
να παραμένει το ερώτημα όσον αφορά στο χρονικό
διάστημα για το οποίο απαιτείται να διαρκέσει η αντιIgE θεραπεία ή το πότε μπορεί να σταματήσει η χορήγηση του Omalizumab.

49η Ερώτηση: Μπορεί να αναπτυχθεί ανοχή στο
Omalizumab μετά από μακροχρόνια χορήγηση;
Απάντηση: Στις κλινικές μελέτες στις οποίες το
Omalizumab χορηγήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο από 1 έτος και σε αρκετές μελέτες περισσότερο από 3–4 έτη ή ακόμη και 5–6 έτη)
δεν αποδεικνύονται φαινόμενα ανάπτυξης ανοχής
δηλαδή ελάττωση της φαρμακολογικής δράσης και
της αποτελεσματικότητας με την πάροδο του χρόνου. Συνήθως η ανοχή αναπτύσσεται σχετικά σύντομα μετά την έναρξη της χορήγησης ενός φαρμακευτικού παράγοντα και εντός το πολύ ενός έτους από
αυτή. Έτσι, δεν είναι δυνατόν να υφίσταται ανοχή
στη χορήγηση του Omalizumab.19,22,28

50ή Ερώτηση: Μπορεί το Omalizumab να χορηγηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης;
Απάντηση: Παρά το ότι μελέτες σε πειραματόζωα
απέδειξαν ότι δεν υπάρχει βλαπτική επίδραση στην
εγκυμοσύνη ή στην ανάπτυξη του εμβρύου, το γεγονός ότι το Omalizumab διέρχεται τον φραγμό του
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πλακούντα μας αναγκάζει να θεωρήσουμε ότι υφίσταται έστω και δυνητικός κίνδυνος για το έμβρυο.
Όμως τα κλινικά δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή
μας σχετικά με τη χρήση του Omalizumab στις έγκυες γυναίκες είναι σαφώς περιορισμένα.

51η Ερώτηση: Υπάρχει διαφοροποίηση όσον
αφορά στην αποτελεσματικότητα και στην
ασφά λεια του Omalizumab σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας, π.χ. >50 ετών, συγκριτικά με
τους νεότερους;

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα μιας τρέχουσας προοπτικής μελέτης
παρατήρησης (μελέτη EXPECT) για τη χρήση και την
ασφάλεια του Omalizumab κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (συμμετέχουν έγκυες γυναίκες που εκτέθηκαν σε ≥1 δόση Omalizumab εντός 8 εβδομάδων πριν
από τη γονιμοποίηση ή σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης). Πρόσφατα
οι Namazy et al185 δημοσίευσαν τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης EXPECT και διαπίστωσαν ότι, παρά το γεγονός ότι το δείγμα των εγκύων που ήταν διαθέσιμο είναι σχετικά μικρό, τα ποσοστά για μείζονες
συγγενείς ανωμαλίες, προωρότητα, χαμηλό βάρος
γέννησης και μικρό μέγεθος για την ηλικία κύησης δεν
ήταν διαφορετικά από τα αντίστοιχα άλλων μελετών
σε ασθματικές έγκυες γυναίκες. Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι τα αρχικά αποτελέσματα της μελέτης
EXPECT δεν παρουσιάζουν διαφοροποίηση στην έκβαση της εγκυμοσύνης που επιπλέκεται από το άσθμα
και ότι η εικόνα ασφάλειας της θεραπείας με Omalizumab κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη σε σχέση με τους κινδύνους που
προκύπτουν από το μη ελεγχόμενο σοβαρό άσθμα.185
Παρόμοια ήταν τα ευρήματα σε μια ανακοίνωση ορισμένων αποτελεσμάτων της EXPECT στο Συνέδριο της
Αμερικανικής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας, Άσθματος
και Κλινικής Ανοσολογίας (AAAAI) το 2015 στις ΗΠΑ.186

Απάντηση: Τα αποτελέσματα από δύο μελέτες
(μία στις ΗΠΑ και μία στην Ευρώπη) αποδεικνύουν
σαφώς ότι δεν υφίσταται ουσιαστική διαφοροποίηση όσον αφορά στις διάφορες παραμέτρους που
σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα (ελάττωση
των ασθματικών παροξυσμών, βελτίωση των συμπτωμάτων και της ποιότητας ζωής κ.λπ.) και την
ασφάλεια ανάμεσα σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας (μέσος όρος 60 έτη στη μελέτη από τις ΗΠΑ
και ≥50 ετών στην ευρωπαϊκή μελέτη) συγκριτικά
με νεότερους σε ηλικία ασθενείς.119,187 Έτσι, χαρακτηριστικά οι Korn et al119 διαπίστωσαν ότι το ποσοστό των ασθματικών παροξυσμών ελαττώθηκε
σημαντικά, συγκριτικά με την προ της θεραπείας
περίοδο τόσο σε ασθενείς ηλικίας ≥50 ετών (–69%)
όσο και σε ασθενείς <50 ετών (–75%), μετά από 4
μήνες χορήγησης Omalizumab. Επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι στην ίδια μελέτη διαπιστώθηκε ότι
οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ασθενείς παρουσίασαν
υψηλότερο ποσοστό διακοπής του Omalizumab.
Οι συγγραφείς διατυπώνουν την άποψη ότι η ελαφρώς μικρότερη ανταπόκριση στο Omalizumab
και το υψηλότερο ποσοστό διακοπής της θεραπείας σε ασθενείς ≥50 ετών μπορεί να συσχετίζεται με
τον μεγαλύτερο βαθμό σταθερής απόφραξης των
αεροφόρων οδών που διαπιστώνεται σε αυτή την
ηλικιακή ομάδα.119

Έτσι, προς το παρόν τουλάχιστον και μέχρι να έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερες γνώσεις, το Omalizumab δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εκτός εάν κρίνεται ότι είναι
απόλυτα απαραίτητο για τον επαρκή έλεγχο του σοβαρού αλλεργικού άσθματος. Στην περίπτωση αυτή
ο θεράπων ιατρός θα ευρεθεί στην εξαιρετικά δύσκολη θέση να σταθμίσει με μεγάλη προσοχή τους
πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν
από τη χορήγηση του Omalizumab κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.19,22,28,54,162,163 Επίσης το Omalizumab δεν πρέπει να χορηγείται στις γυναίκες κατά
την περίοδο του θηλασμού.

52η Ερώτηση: Υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα του Omalizumab στους καπνιστές συγκριτικά με τους μη
καπνιστές;
Απάντηση: Είναι γεγονός ότι υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα για να απαντηθεί η παραπάνω
ερώτηση διότι οι καπνιστές με αλλεργικό άσθμα
συνήθως εξαιρούνται από τις κλινικές μελέτες12
πλην όμως είναι πολύ πιθανό ότι η αποτελεσματικότητα σε αυτούς χαρακτηρίζεται ως παρόμοια
της αντίστοιχης που αναφέρεται και για τους μη
καπνιστές.188
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53η Ερώτηση: Το Omalizumab θεωρείται ότι είναι υψηλού κόστους σε σχέση με τα άλλα αντιασθματικά φάρμακα. Ποια είναι η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας;

54η Ερώτηση: Ποιες κλινικές μελέτες ευρίσκονται σε εξέλιξη όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του Omalizumab
στο αλλεργικό άσθμα;

Απάντηση: Είναι πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα για το οποίο αρκετές μελέτες, η κάθε
μία από τη σκοπιά της, προσπάθησαν να δώσουν
απαντήσεις. Οι μελέτες αυτές προέρχονται από
διάφορες χώρες όλου του κόσμου όπως ΗΠΑ,189,190
Καναδάς,191 Ολλανδία,192 Ηνωμένο Βασίλειο,193,194
Ιταλία195,196 και Ιρλανδία.197 Οι van Nooten et al192 στη
μελέτη από την Ολλανδία διαπίστωσαν ότι η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας είναι υπέρ του
Omalizumab σύμφωνα με τα δεδομένα της κοινωνικής ασφάλισης γι' αυτή τη χώρα. Οι Campell et al190
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι στις ΗΠΑ η σχέση
κόστους-αποτελεσματικότητας για το Omalizumab
είναι περίπου παρόμοια με την αντίστοιχη άλλων
βιολογικών παραγόντων που χρησιμοποιούνται
για τη θεραπεία διαφόρων χρονίων νοσημάτων. Οι
Costello et al,197 στη μελέτη από την Ιρλανδία, διαπίστωσαν ότι το συνολικό ποσό το οποίο εξοικονομείται για τους ασθενείς που ανταποκρίθηκαν στη
χορήγηση του Omalizumab ανέρχεται στα 834 €/6
μήνες.

Απάντηση: Μια σειρά από κλινικές μελέτες ευρίσκονται σε εξέλιξη όσον αφορά την έρευνα για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του Omalizumab
σε ασθενείς με αλλεργικό άσθμα και τα αποτελέσματά τους αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 28 Οι
μελέτες αυτές είναι οι εξής: (1) H μελέτη X-PORT για
την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του Omalizumab σε ασθενείς που συνέχισαν ή διέκοψαν την
αντι-IgE θεραπεία μετά από μακροχρόνια αγωγή
(πρόκειται για ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη
EXCELS), (2) η μελέτη EXPECT η οποία είναι μια μελέτη παρατήρησης για τη χρήση και την ασφάλεια του
Omalizumab κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, (3)
η μελέτη X-PAND στην οποία συμμετέχουν ασθενείς
με ή χωρίς ιστορικό αναφυλαξίας μετά από χορήγηση Omalizumab για να εκτιμηθούν δεδομένα φαρμακοεπαγρύπνησης και (4) η μελέτη αποτελεσματικότητας του Omalizumab σε ασθενείς από την Κίνα
με μέτριο-σοβαρό αλλεργικό άσθμα. 28 Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα αποτελέσματα της μελέτης X-PORT
έχουν ανακοινωθεί σε Συνέδριο95 και αναμένεται η
δημοσίευσή τους, ενώ ορισμένα από τα αποτελέσματα της μελέτης EXPECT έχουν ήδη δημοσιευθεί185 και
επίσης ανακοινωθεί σε Συνέδριο.186

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η θεραπεία με Omalizumab σε ασθενείς με σοβαρό άσθμα μειώνει σημαντικά τη χρήση διαφόρων υπηρεσιών υγείας από
αυτούς τους ασθενείς. Η κατηγορία των ασθματικών
ασθενών με σοβαρή εικόνα της νόσου, χαρακτηρίζεται από συχνούς παροξυσμούς και σαφώς μεγαλύτερη ανάγκη για χρήση των υπηρεσιών του συστήματος υγείας (μη προγραμματισμένες επισκέψεις
σε ιατρούς, αντιμετώπιση στα Τμήματα Επειγόντων
Περιστατικών των νοσοκομείων, εισαγωγές και νοσηλεία σε νοσοκομεία). Έτσι, η συγκεκριμένη σχετικά
μικρή ομάδα των ασθματικών ασθενών ευθύνεται σε
μεγάλο βαθμό για το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης που σχετίζεται με τη φροντίδα του άσθματος.19,22,28 Συμπερασματικά, παρά το σχετικό υψηλό
κόστος του Omalizumab, η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας αποβαίνει ωφέλιμη υπέρ της αντι-IgE
θεραπείας όταν η χορήγηση του Omalizumab περιορίζεται σε ασθενείς με περισσότερο σοβαρό και επίμονο άσθμα.

Δ. Το Omalizumab στην αντιμετώπιση
της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης
55η Ερώτηση: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά
της χρόνιας κνίδωσης και πώς ταξινομείται;
Απάντηση: Οι δερματικές βλάβες οι οποίες εμφανίζονται στην κνίδωση περιλαμβάνουν τους τυπικούς
πομφούς οι οποίοι χαρακτηρίζονται από τα εξής: (1)
εμφανίζουν κεντρικό λείο οίδημα, ερυθρού ή ροζ
χρώματος, διαφόρου μεγέθους ή σχήματος που περιβάλλεται από συνοδό ερύθημα, (2) εκδηλώνονται
αυτόματα (από μόνοι τους) σε οποιαδήποτε επιφάνεια και σημείο του δέρματος, (3) σχεδόν πάντοτε
συνοδεύονται από έντονο ή και λιγότερο έντονο
κνησμό και (4) η παρουσία τους διαρκεί λιγότερο από
24 ώρες (συνήθως περίπου 12 ώρες) πλην όμως ε-
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πανεμφανίζονται αυθόρμητα ή αυτόματα σε άλλη
περιοχή του δέρματος. Ένα σημαντικό ποσοστό
των ασθενών με κνίδωση παρουσιάζει και αγγειοοίδημα το οποίο χαρακτηρίζεται από τα εξής: (1)
Οίδημα που περιλαμβάνει τον υποδόριο ή υποβλεννογόνιο ιστό, (2) συνήθως εμφανίζεται στα χείλη,
στο πρόσωπο (ιδιαίτερα στις περιοφθαλμικές περιοχές), στα μαλακά μόρια των άνω-κάτω άκρων (παλάμες, πατούσες, δάκτυλα), στα γεννητικά όργανα
και ευκαιριακά στη γλώσσα ή τον φάρυγγα (σχεδόν
πότε όμως στον λάρυγγα), (3) είναι μάλλον περισσότερο επώδυνο παρά κνησμώδες και (4) η υποχώρηση του οιδήματος είναι περισσότερο αργή, συγκριτικά με τους πομφούς της κνίδωσης, και μπορεί να
απαιτηθεί χρονικό διάστημα μέχρι 72 ώρες για την
αποδρομή. 31–33, 198–201
Η κνίδωση διακρίνεται στην οξεία (διαρκεί μέχρι 6
εβδομάδες) και στη χρόνια (διαρκεί για περισσότερο
από 6 εβδομάδες). Αυτό το χρονικό διάστημα των 6
εβδομάδων θεωρείται επαρκές για να αποκλεισθούν
συνήθως οι περισσότερες γνωστές αιτίες οξείας κνίδωσης π.χ. φάρμακα, τροφές, αλλεργιογόνα, λοιμώξεις, νυγμοί υμενοπτέρων κ.λπ. Η χρόνια κνίδωση,
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όπως φαίνεται στον πίνακα 55.1, διακρίνεται στη
χρόνια αυθόρμητη (ή αυτόματη) κνίδωση (chronic
spontaneous urticaria) όταν τα συμπτώματα (πομφοί
ή/και αγγειοοίδημα) εμφανίζονται από μόνα τους αυθόρμητα ή αυτόματα (από γνωστούς και άγνωστους
παράγοντες) και στη χρόνια αναπαραγώγιμη κνίδωση (chronic inducible urticaria) όταν διαπιστώνεται
ότι τα παραπάνω συμπτώματα προκαλούνται από
κάποιον παράγοντα-ερέθισμα που μπορεί να αποδειχθεί ότι αναπαραγάγει τη νόσο, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι φυσικές κνιδώσεις και άλλες μορφές
κνίδωσης.32,33
Η χρόνια αυθόρμητη κνίδωση διακρίνεται σε δύο
κατηγορίες (πίνακας 55.1): (1) Τη χρόνια αυθόρμητη
κνίδωση που οφείλεται σε γνωστούς παράγοντες ή
αιτίες π.χ. αυτοανοσία όταν καθορίζεται η παρουσία
αυτοαντισωμάτων που ενεργοποιούν τα μαστοκύτταρα (αποδίδεται με τον όρο χρόνια αυθόρμητη κνίδωση αυτοάνοσης αιτιολογίας), (2) τη χρόνια αυθόρμητη κνίδωση που οφείλεται σε άγνωστους παράγοντες οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να καθορισθούν
και αποτελεί την κλινική οντότητα που ήταν γνωστή με τον όρο χρόνια ιδιοπαθής κνίδωση (chronic
idiopathic urticaria).32,33

Πίνακας 55.1. Tαξινόμηση και ορολογία της χρόνιας κνίδωσης.32
Χρόνια κνίδωση
Α. Χρόνια αυθόρμητη κνίδωση
(chronic spontaneous urticaria)

Β. Χρόνια αναπαραγώγιμη κνίδωση
(chronic inducible urticaria)

1. Χρόνια αυθόρμητη κνίδωση που οφείλεται σε γνωστούς παράγοντες ή αιτίες
(γνωστοί παράγοντες αποτελούν π.χ. η αυτοανοσία
όταν διαπιστώνεται η παρουσία αυτοαντισωμάτων
που ενεργοποιούν τα μαστοκύτταρα/βασεόφιλα και
αποδίδεται με τον όρο αυτοάνοση χρόνια αυθόρμητη κνίδωση. Άλλοι παράγοντες που ενοχοποιούνται
ως αιτίες ή προκαλούν επιδείνωση της νόσου ή/και
τα δύο μαζί αποτελούν οι λοιμώξεις, οι προσθετικές
ουσίες των τροφών, οι ψυχολογικοί παράγοντες έντασης/άγχους (stress) κ.λπ.

1. Φυσικές κνιδώσεις
α. Συμπτωματικός δερμογραφισμός
β. Κνίδωση εκ ψύχους
γ. Επιβραδυνόμενη εκ πιέσεως κνίδωση
δ. Ηλιακή κνίδωση
ε. Κνίδωση εκ θερμότητας
στ. Κνίδωση/αγγειοοίδημα εκ δονήσεων

2. Χρόνια αυθόρμητη κνίδωση που οφείλεται σε άγνωστους παράγοντες ή αιτίες και αποδίδεται με τον όρο
ιδιοπαθής χρόνια αυθόρμητη κνίδωση

2. Άλλοι τύποι κνίδωσης
α. Χολινεργική κνίδωση
β. Υδατογενής κνίδωση
γ. Κνίδωση εξ επαφής
δ. Αναφυλαξία/κνίδωση από άσκηση

44

Χρ. Γρηγορέας και συν

56η Ερώτηση: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη
χρόνια αυθόρμητη κνίδωση;
Απάντηση: Σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες
ο επιπολασμός της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης
ανέρχεται στο 0,5–1% του γενικού πληθυσμού, ενώ
στα παιδιά ο αντίστοιχος επιπολασμός υπολογίζεται
ότι είναι μικρότερος. Η νόσος μπορεί να εμφανιστεί
σε όλες τις ηλικίες πλην όμως η μεγαλύτερη επίπτωση διαπιστώνεται μεταξύ 20–40 ετών, ενώ φαίνεται
ότι είναι περισσότερη συχνή (τουλάχιστον διπλάσια) στις γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες. Οι περισσότεροι ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση
παρουσιάζουν τη νόσο για περισσότερο από 1 έτος,
ενώ σημαντικός αριθμός ασθενών (τουλάχιστον
το 20%) παραμένουν συμπτωματικοί 5–10 έτη μετά την έναρξη της νόσου. Η συνολική διάρκεια της
χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης φαίνεται ότι μπορεί
να είναι μεγαλύτερη σε ασθενείς που διαθέτουν τα
εξής χαρακτηριστικά: (1) σοβαρότερη σε συμπτώματα νόσο, (2) αγγειοοίδημα, (3) θετική δερματική
δοκιμασία αυτόλογου ορού (αυτοαντιδραστικότητα/αυτοανοσία) και (4) συνδυασμό με κάποια φυσική κνίδωση. 32,199
Η βαρύτητα της χρόνια αυθόρμητης κνίδωσης
διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό πλην όμως δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι γενικά η νόσος επηρεάζει
δυσμενώς την ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών
(πρόκληση ψυχολογικής έντασης/stress, στέρηση
ύπνου, ελάττωση της απόδοσης στην εργασία για
τους ενήλικες και στο σχολείο για τα παιδιά, απουσίες από την εργασία και το σχολείο, περιορισμός
της δραστηριότητας των ασθενών, επίπτωση στην

προσωπική ζωή των ασθενών). 202 Η κλινική εκτίμηση-μέτρηση της δραστηριότητας της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης αποτελούσε πάντοτε ένα πρόβλημα. Πρόσφατα καθιερώθηκε μια βαθμολογία
της δραστηριότητας της νόσου (Urticaria Activity
Score, UAS) που αποδεικνύεται ότι μπορεί να είναι
χρήσιμη στην καθημερινή κλινική πράξη (πίνακας
56.1).32,203 Επίσης, τα ειδικά ερωτηματολόγια τα οποία
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση μπορεί να βοηθήσουν επαρκώς στην εκτίμηση
της δραστηριότητας της νόσου. 32
Τα μαστοκύτταρα και τα βασεόφιλα θεωρείται ότι
αποτελούν τα κυρίαρχα δραστικά κύτταρα τα οποία
εμπλέκονται στην παθοφυσιολογία της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης. Τα παραπάνω κύτταρα παράγουν και εκκρίνουν μια σειρά μεσολαβητών όπως
είναι η ισταμίνη, τα λευκοτριένια, οι προσταγλανδίνες, οι κυτταροκίνες, οι χημειοκίνες καθώς και
άλλοι προ-φλεγμονώδεις μεσολαβητές. Αυτή η διαδικασία οδηγεί σε αγγειοδιαστολή, σε εξίδρωση υγρών, σε αυξημένη αγγειακή διαπερατότητα και σε
χημειοταξία-ενεργοποίηση άλλων δευτεροπαθών
κυττάρων της φλεγμονής με όργανο «στόχο» το
δέρμα. Παρά το γεγονός ότι μια σειρά από δυνητικούς αιτιολογικούς παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί
στη χρόνια αυθόρμητη κνίδωση, το αίτιο παραμένει
άγνωστο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% των
ασθενών αυτών με αποτέλεσμα η νόσος να χαρακτηρίζεται ως ιδιοπαθής. Όμως σήμερα γνωρίζουμε
ότι περίπου στο 30–50% των ασθενών με χρόνια
αυθόρμητη κνίδωση η νόσος μπορεί να είναι αυ-

Πίνακας 56.1. Εκτίμηση της σοβαρότητας της κνίδωσης με βαθμολόγηση των πομφών και του κνησμού (Urticaria
Activity Score, UAS).32
Βαθμολογία

Πομφοί

Κνησμός

0

Κανένας

Καθόλου

1

Ήπιοι (<20 πομφοί/24 ώρες)

Ήπιος (είναι παρών, αλλά δεν είναι ενοχλητικός)

2

Μέτριοι (20–50 πομφοί/24 ώρες)

Μέτριος (ενοχλητικός αλλά δεν επηρεάζει τις καθημερινές δραστηριότητες ή τον ύπνο)

3

Σοβαροί (>50 πομφοί/24 ώρες ή μεγάλες
περιοχές του σώματος με πομφούς)

Σοβαρός (έντονος που επηρεάζει σαφώς τις καθημερινές δραστηριότητες ή τον ύπνο)

UAS για μία εβδομάδα (UAS7): Άθροισμα με βαθμολογία 0–6 για κάθε ημέρα της εβδομάδας και συγκεντρωτικά για
7 ημέρες (μέγιστο 42)
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τοάνοσης προέλευσης. Έτσι, στην περίπτωση αυτή
διαπιστώνεται η παρουσία λειτουργικών αυτοαντισωμάτων (κατηγορίας IgG) τα οποία κατευθύνονται
είτε συνήθως κατά της α-αλυσίδας του FcεRI, είτε λιγότερο συχνά κατά της ΙgE που ευρίσκεται στην επιφάνεια των μαστοκυττάρων και των βασεοφίλων με
τελικό αποτέλεσμα την αποκοκκίωση των παραπάνω κυττάρων και την απελευθέρωση φλεγμονωδών
μεσολαβητών. 204–208

57η Ερώτηση: Τι συνιστούν οι διεθνείς οδηγίες για τον διαγνωστικό έλεγχο των ασθενών με
χρόνια αυθόρμητη κνίδωση;
Απάντηση: Η διάγνωση της χρόνιας αυθόρμητης
κνίδωσης στηρίζεται στην κλινική εικόνα (παρουσία
των χαρακτηριστικών πομφών που συνοδεύονται από έντονο κνησμό με ή χωρίς την παρουσία αγγειοοιδήματος) και το ιστορικό του ασθενούς. Πολλές
φορές από το ιστορικό αναγνωρίζονται διάφοροι αιτιολογικοί-εκλυτικοί παράγοντες με αποτέλεσμα να
αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμο για την καθοδήγηση του απαραίτητου διαγνωστικού ελέγχου προκειμένου ο ασθενής να μην υποβληθεί σε εκτεταμένες
και άσκοπες διαγνωστικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις οι

οποίες περιλαμβάνονται στον διαγνωστικό έλεγχο
της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης (in vivo και in vitro)
αφορούν: (1) Αυτές που κρίνονται ως απαραίτητες και
χαρακτηρίζονται ως εξετάσεις ρουτίνας, (2) αυτές που
πρέπει να διενεργούνται ανάλογα κυρίως με το ιστορικό και την κλινική εικόνα, για την αναγνώριση υποκείμενης αιτίας ή εκλυτικού παράγοντα και για την απαραίτητη διαφορική διάγνωση όταν αυτό απαιτηθεί
και (3) άλλες που μπορεί να χρειασθούν εφόσον αυτό
κριθεί απαραίτητο, σύμφωνα με το ιστορικό, την κλινική εικόνα και τις προηγούμενες εξετάσεις (πίνακας
57.1).32,33,198,208–214
Στη διαφορική διάγνωση της χρόνιας αυθόρμητης
κνίδωσης απαιτείται προσοχή για τον αποκλεισμό
άλλων νοσημάτων ή κλινικών οντοτήτων που μιμούνται τη νόσο ή μπορεί να συνυπάρχουν με αυτή π.χ.
κνιδωτική αγγειΐτιδα. Θα πρέπει πάντοτε να έχουμε
στη σκέψη μας ότι η παρουσία δερματικών βλαβών,
οι οποίες είναι περισσότερο ή λιγότερο κνησμώδεις,
δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρόκειται για κνίδωση.
Στον πίνακα 57.2 παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά (από το ιστορικό, την κλινική εξέταση και τον
εργαστηριακό έλεγχο) που βοηθούν στη διάκριση
της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης από άλλα δερμα-

Πίνακας 57.1. Εξετάσεις (in vivo και in vitro) για τον έλεγχο ασθενών με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση.32,33,198,208–214
1. Απαραίτητες εξετάσεις ή εξετάσεις ρουτίνας
– Γενική αίματος-λευκά αιμοσφαίρια-τύπος λευκών αιμοσφαιρίων
– Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (TKE)
– C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP)
– Γενική ούρων.
2. Εξετάσεις που πρέπει να διενεργούνται ανάλογα κυρίως με το ιστορικό και την κλινική εικόνα για την αναγνώριση
υποκείμενης αιτίας ή εκλυτικού παράγοντα και για την απαραίτητη διαφορική διάγνωση, εφόσον αυτό απαιτηθεί:
– Έλεγχος για λοιμώδη νοσήματα/λοιμογόνους παράγοντες π.χ. Helicobacter pylori κ.λπ.
– Έλεγχος για αλλεργικές αντιδράσεις αμέσου υπερευαισθησίας/τύπου Ι αλλεργίας με δερματικές δοκιμασίες νυγμού ή/και ανίχνευση ειδικών IgE αντισωμάτων oρού (RAST κ.λπ.) σε κοινά αλλεργιογόνα (αεροαλλεργιογόνα και
τροφικά αλλεργιογόνα)
– Έλεγχος λειτουργίας/αυτοανοσίας θερεοειδούς (Τ3, Τ4, ΤSH, αντιθυρεοειδικά αντισώματα/anti-TPO, anti-TG)
– Έλεγχος αυτοανοσίας και λειτουργικών αυτοαντισωμάτων (έναντι FcεRI και ΙgE)
– Δοκιμασίες για φυσικές κνιδώσεις
– Δίαιτες αποκλεισμού για 3 εβδομάδες (τροφές και πρόσθετα-ψευδοαλλεργιογόνα τροφών)
– Τρυπτάση ορού (ως ένδειξη σοβαρής συστηματικής νόσου/μαστοκύττωση)
– Δερματική δοκιμασία αυτόλογου ορού
– Βιοψία δέρματος.
(Συνεχίζεται)
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Πίνακας 57.1. Εξετάσεις (in vivo και in vitro) για τον έλεγχο ασθενών με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση32,33,198,208–214 - (συνέχεια).
3. Άλλες εξετάσεις που μπορεί να χρειασθούν εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, σύμφωνα με το ιστορικό, την κλινική
εικόνα και τις προηγούμενες εξετάσεις:
– Εξετάσεις για παράσιτα (παρασιτολογική κοπράνων, ορολογικές μέθοδοι)
– Πλήρης αιματολογικός έλεγχος και έλεγχος βιοχημείας (συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων του ήπατος)
– Πρωτεΐνες ορού και ανοσοσφαιρίνες (IgG, IgM, IgA και IgE)
– Ρευματοειδής παράγοντας (Ra-test)
– Αντιπυρηνικά αντισώματα (ΑΝΑ) και άλλα αυτοαντισώματα
– Έλεγχος συμπληρώματος (C3, C4, CH50)
– Mέτρηση αναστολέα C1-εστεράσης (σε περίπτωση μόνο αγγειοοιδήματος χωρίς κνίδωση)
– D-dimer
– Έλεγχος για κακοήθη νοσήματα
– Απεικονιστικός έλεγχος.

Πίνακας 57.2. Κύρια χαρακτηριστικά τα οποία βοηθούν στη διάκριση των πομφών της κοινής κνίδωσης/χρόνιας
αυθόρμητης κνίδωσης από τις αντίστοιχες δερματικές βλάβες τύπου «κνίδωσης» που μπορεί να εμφανίζονται σε άλλα
νοσήματα (δερματικά ή/και συστηματικά).32,33,215–219
Κοινή κνίδωση/χρόνια αυθόρμητη κνίδωση/
τυπικοί πομφοί

Κνιδωτικού τύπου δερματικές βλάβες/
άτυπου χαρακτήρα «πομφοί»

1. Χαρακτηριστικές ερυθηματώδεις-οιδηματώδεις
δερματικές βλάβες (τυπικοί πομφοί)

1. Άτυπες μη κνιδωτικού χαρακτήρα δερματικές βλάβες
(μη τυπικοί πομφοί)

2. Μεταναστευτικοί πομφοί (παραμένουν στο ίδιο
σημείο του δέρματος <24–36 ώρες
και επανεμφανίζονται σε άλλο σημείο)

2. Πομφοί οι οποίοι παραμένων σταθερά εντοπισμένοι
στο ίδιο σημείο του δέρματος για >24–36 ώρες

3. Ασύμμετρη κατανομή των πομφών
4. Πομφοί που υποχωρούν χωρίς να αφήνουν
υποκείμενες βλάβες
5. Δεν διαπιστώνονται άλλες σχετικές δερματικές
βλάβες (βλατίδες, φυσαλίδες, πετέχειες/
πορφύρα κ.λπ.)

3. Συνήθως συμμετρική κατανομή των πομφών
4. Πομφοί που όταν υποχωρούν συνήθως αφήνουν
υποκείμενες βλάβες (υπό/υπέρ μελάγχρωση)
5. Συχνά συνυπάρχουν με άλλες σχετικές δερματικές
βλάβες (βλατίδες, φυσαλίδες, πετέχειες/πορφύρα
κ.λπ.)

6. Σχεδόν πάντοτε συνοδεύονται από έντονο
κνησμό

6. Συνήθως λιγότερο ή καθόλου κνησμώδεις και
συνοδεύονται περισσότερο από αίσθημα νυγμού
ή καύσου και πόνο

7. Πιθανόν να εμφανίζονται μαζί με αγγειοοίδημα

7. Συνήθως δεν συνοδεύονται από αγγειοοίδημα

8. Δεν συσχετίζονται με συστηματικά συμπτώματα

8. Συσχετίζονται συχνά με συστηματικά συμπτώματα
π.χ. πυρετός, κακουχία, απώλεια βάρους, αρθραλγίες,
κοιλιακό άλγος κ.λπ.

9. Συνήθως δεν διαπιστώνεται αυξημένη ΤΚΕ
ή/και CRP
10. Συνήθως ανταποκρίνονται στη χορήγηση
Η1-αντιισταμινικών φαρμάκων (κανονική
ή/και αυξημένη δόση)

9. Συχνά διαπιστώνεται αυξημένη ΤΚΕ ή/και CRP
10. Έλλειψη ανταπόκρισης στη χορήγηση
Η1-αντιισταμινικών φαρμάκων (κανονική
ή/και αυξημένη δόση)

47

ΟΜALIZUMAB ΣΤΟ ΣΟΒΑΡΟ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΝΙΔΩΣΗ

τικά νοσήματα καθώς και από συστηματικά νοσήματα τα οποία μπορεί να εμφανίσουν δερματικές βλάβες τύπου «κνίδωσης». 32,33,215–219

58η Ερώτηση: Τι συνιστούν οι διεθνείς οδηγίες
για την αντιμετώπιση των ασθενών με χρόνια
αυθόρμητη κνίδωση;
Απάντηση: Όπως συνιστούν οι διεθνείς οδηγίες από επιστημονικούς φορείς-οργανισμούς τόσο της
Ευρώπης,32 όσο και από αντίστοιχους των ΗΠΑ,33 η
έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής σε ασθενείς με
χρόνια αυθόρμητη κνίδωση περιλαμβάνει πάντοτε τη χορήγηση ενός νεότερου ή δεύτερης γενεάς
μη κατασταλτικού Η1-αντιισταμινικού στη συνήθη
κανονική ή εγκεκριμένη δόση (μία φορά την ημέρα, συνήθως βράδυ πριν από τον ύπνο). Τα νεότερα Η1-αντιισταμινικά τα οποία έχουν μελετηθεί και
χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε ασθενείς με χρόνια
αυθόρμητη κνίδωση φαίνονται στον πίνακα 58.1. 32

Πίνακας 58.1. Νεότερα ή δεύτερης γενεάς μη κατασταλτικά Η1-αντιισταμινικά φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων
σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση.32
1. Loratadine/Λοραταδίνη (π.χ. Clarityne® κ.λπ).
2. Cetirizine/Σετιριζίνη (π.χ. Ziptek® κ.λπ).
3. Desloratadine/Δεσλοραταδίνη (π.χ. Aerius® κ.λπ).
4. Levocetirizine/Λεβοσετιριζίνη (π.χ. Xozal® κ.λπ).
5. Rupatadine/Ρουπαταδίνη (π.χ. Rupafin®).
6. Bilastine/Μπιλαστίνη (Bilaz®, Bilargen®).

Με εξαίρεση τη Loratadine/Λοραταδίνη, για όλα τα υπόλοιπα Η1-αντιισταμινικά, έχουμε στη διάθεσή μας μελέτες στις
οποίες χορηγούνται σε αυξημένη δόση (×2–×4/ημέρα) σε
ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση

Πίνακας 58.2. Aντιμετώπιση της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες στην Ευρώπη
(Dermatology Section of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology/EAACI, the EU-funded network
of Excellence, the Global Allergy and Asthma European Network/GA2LEN, the European Dermatology Forum/EDF and
World Allergy Oranization/WAO).32
Στάδιο ή επίπεδο
1ο

Φαρμακευτική αγωγή
Νεότερο ή δεύτερης γενεάς μη κατασταλτικό Η1-αντιισταμινικό
σε κανονική ή εγκεκριμένη δόση*
Εφόσον τα συμπτώματα επιμένουν
μετά από 2 εβδομάδες

2ο

Νεότερο ή δεύτερης γενεάς μη κατασταλτικό Η1-αντιισταμινικό σε αυξημένη δόση
[διπλάσια (×2), τριπλάσια (×3) ή ακόμη και τετραπλάσια (×4)] *
Εφόσον τα συμπτώματα επιμένουν
μετά από 1–4 εβδομάδες

3ο

Προσθήκη στη φαρμακευτική αγωγή του 2ου σταδίου ή επιπέδου:
Omalizumab ή Κυκλοσπορίνη-Α ή Μοντελουκάστη*

*Σε όλα τα στάδια ή επίπεδα της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης: Μπορεί να χορηγηθούν, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο π.χ. παροξυσμός της νόσου, κορτικοστεροειδή από το στόμα σε ένα βραχύ σχήμα (μέχρι 10 ημέρες)
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Τα παλαιότερα ή πρώτης γενεάς Η1-αντιισταμινικά,
π.χ. Υδροξυζίνη (Atarax®), Διμεθινδένη (Fenistil®),
Δοξεπίνη (Sinequan®) κ.λπ., είναι προτιμότερο να
αποφεύγονται διότι η χορήγησή τους προκαλεί σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες (καταστολή, υπνηλία και ελάττωση της προσοχής, της εγρήγορσης, της
πνευματικής απόδοσης, της ψυχοκινητικής λειτουργίας και της λειτουργίας αντίληψης).220
Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες (πίνακας 58.2)
ασθενείς οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στη χορήγηση της κανονικής δόσης ενός νεότερου Η1-αντιισταμινικού εντός 2 εβδομάδων, τότε
η δόση αυξάνεται (από 2 μέχρι και 4 φορές μεγαλύτερη δόση). Εφόσον μετά από επιπλέον 1–4 εβδομάδες η αποτελεσματικότητα συνεχίζει να μην ευρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, οι επιλογές μπορεί
να περιλαμβάνουν την προσθήκη στο θεραπευτικό
σχήμα είτε Omalizumab, είτε Κυκλοσπορίνης-Α, είτε Μοντελουκάστης (Singulair®, Modulair® κ.λπ.).
Επίσης οι διεθνείς οδηγίες συνιστούν ότι σε όλα τα
στάδια της παραπάνω θεραπευτικής αντιμετώπισης
μπορεί να χορηγηθούν σε ένα βραχύ σχήμα (μέχρι
10 ημέρες) κορτικοστεροειδή από το στόμα, εφόσον
αυτό κριθεί απαραίτητο π.χ. παροξυσμός/επιδείνωση της νόσου. 32 Παρόμοια δομή έχουν οι οδηγίες οι
οποίες προέρχονται από επιστημονικούς φορείς των
ΗΠΑ (πίνακας 58.3) με το Omalizumab να αποτελεί
μια επιλογή ως θεραπεία προσθήκης στο στάδιο 4,
και εφόσον αποτύχουν τα θεραπευτικά σχήματα
που προτείνονται στα προηγούμενα στάδια. 33 Οι
άλλες επιλογές, εκτός από το Omalizumab και την
Κυκλοσπορίνη-Α, που προτείνονται για το στάδιο 4,
όπως δαψόνη, υδροχλωροκίνη, σουλφασαλαζίνη,
κολχικίνη, μεθοτρεξάτη, ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη και
πλασμαφαίρεση, παρουσιάζουν το μειονέκτημα ότι
είτε στερούνται των κατάλληλων κλινικών μελετών
για την αποτελεσματικότητά τους είτε σχετίζονται με
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.32–34,39,44,221,222

59η Ερώτηση: Γιατί το Omalizumab έρχεται να
καλύψει ένα κενό που υπήρχε στη θεραπεία
των ασθενών με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση;
Απάντηση: Η χορήγηση H1-αντιισταμινικών σε κανονική/εγκεκριμένη δόση έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων
σε <50% των ασθενών με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση. Η αύξηση της δόσης των Η1-αντιισταμινικών (×2,
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×3 έως και ×4) βελτιώνει τη θεραπευτική ανταπόκριση πλην όμως και πάλι ένας στους τρεις ή ένας στους
τέσσερεις ασθενείς συνεχίζει να παρουσιάζει τα ενοχλητικά συμπτώματα της νόσου. Στις περιπτώσεις
αυτές οι διεθνείς οδηγίες για την αντιμετώπιση των ασθενών με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση συνιστούν τη
χορήγηση ως θεραπεία προσθήκης του Omalizumab
ή της Κυκλοσπορίνης-Α ή της Μοντελουκάστης (πίνακας 58.2). Από τις παραπάνω επιλογές η χορήγηση
του Omalizumab υπερτερεί έναντι των άλλων για
λόγους τόσο αποτελεσματικότητας όσο και ασφάλειας.32–34,39,44,199

60ή Ερώτηση: Γιατί να προτιμήσω το Omalizumab έναντι των άλλων θεραπευτικών επιλογών που συστήνονται στο 3ο στάδιο-επίπεδο
της αντιμετώπισης των ασθενών με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση;
Απάντηση: Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες στο 3ο
στάδιο-επίπεδο της αντιμετώπισης των ασθενών με
χρόνια αυθόρμητη κνίδωση, και εφόσον η ανταπόκριση στη χορήγηση Η1-αντιισταμινικών ακόμη και
σε αυξημένη δόση, δεν είναι ικανοποιητική, συστήνεται ως θεραπεία προσθήκης η χορήγηση Omalizumab ή Κυκλοσπορίνης-Α ή Μοντελουκάστης (πίνακας 58.2). 32 Η Μοντελουκάστη αποτελεί ένα φάρμακο σχετικά χαμηλού κόστους, έχει ικανοποιητικό
βαθμό ασφαλείας πλην όμως η αποτελεσματικότητά του δεν είναι επαρκής με αποτέλεσμα η συνεισφορά του στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων
σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση να θεωρείται μάλλον περιορισμένη. 32,34 Η Κυκλοσπορίνη-Α
αποτελεί μια άλλη θεραπευτική επιλογή για αυτούς
τους ασθενείς η οποία χαρακτηρίζεται ως φάρμακο
σχετικά μετρίου-υψηλού κόστους, με καλή αποτελεσματικότητα πλην όμως η εικόνα ασφαλείας που
διαθέτει μάλλον δεν θεωρείται ικανοποιητική. Οι
προβληματισμοί που προκύπτουν από τη χορήγηση
Κυκλοσπορίνης-Α σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση είναι αρκετοί, σχετίζονται κυρίως με τις
ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να προκαλέσει
και παρουσιάζονται στον πίνακα 60.1. 32–34,39,221–227
Σε μια πρόσφατη βρετανική μελέτη που συγκρίθηκε η αποτελεσματικότητα του Omalizumab με
την Κυκλοσπορίνη-Α, σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση, οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι
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Πίνακας 58.3. Αντιμετώπιση της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης σύμφωνα με τις οδηγίες στις ΗΠΑ (American Academy
of Allergy, Asthma and Immunology/AAAAI, American College of Allergy, Asthma and Ιmmunology/ACAAI, Joint
Council of Allergy, Asthma and Immunology).33

1o Στάδιο-επίπεδο

• Μονοθεραπεία με νεότερο ή δεύτερης γενεάς μη κατασταλτικό Η1-αντιισταμινικό
• Αποφυγή εκλυτικών παραγόντων (π.χ. NSAIDs) και σχετικών φυσικών παραγόντων σε περίπτωση
παρουσίας συνδρόμου φυσικής κνίδωσης/αγγειοοιδήματος

2o Στάδιο-επίπεδο: Ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω

• Αύξηση της δόσης του νεότερου ή δεύτερης γενεάς μη κατασταλτικού Η1-αντιισταμινικού
• Προσθήκη ενός άλλου νεότερου δεύτερης γενεάς μη κατασταλτικού Η1-αντιισταμινικού
• Προσθήκη Η2-αντιισταμινικού (ανταγωνιστής των Η2-υποδοχέων της ισταμίνης)
• Προσθήκη ανταγωνιστή του υποδοχέα των λευκοτριενίων (Μοντελουκάστη)
• Προσθήκη ενός παλαιότερου ή πρώτης γενεάς κατασταλτικού Η1-αντιισταμινικού
(χορήγηση το βράδυ πριν από τον ύπνο)

3o Στάδιο-επίπεδο

• Αύξηση της δόσης ενός ισχυρού πρώτης γενεάς κατασταλτικού Η1-αντιισταμινικού
π.χ. υδροξυζίνη ή δοξεπίνη (εφόσον αυτό είναι ανεκτό)

4o Στάδιο-επίπεδο: Προσθήκη ενός από τα παρακάτω

• Omalizumab
• Kυκλοσπορίνη-Α
• Άλλα αντιφλεγμονώδη, ανοσοκατασταλτικά ή βιολογικοί παράγοντες

• Έναρξη της θεραπείας στο κατάλληλο στάδιο-επίπεδο σύμφωνα με τη σοβαρότητα της νόσου και το προηγούμενο ιστορικό θεραπείας του ασθενούς.

• Σε κάθε στάδιο-επίπεδο θα πρέπει να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα των φαρμάκων που χορηγούνται και κατά πόσο
αυτά είναι ανεκτά από τον ασθενή.

• Σε κάθε στάδιο-επίπεδο συστήνεται ελάττωση της θεραπείας προς τα κάτω (step down) εφόσον επιτυγχάνεται ικανοποιητικός έλεγχος της νόσου
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Πίνακας 60.1. Προβληματισμοί για τη χορήγηση Κυκλοσπορίνης-Α σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση.
1. Απουσία κλινικών δοκιμών-μελετών, με μεγάλο αριθμό
ασθενών, οι οποίες να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες (τυχαιοποιημένες, διπλές-τυφλές, ελεγχόμενες με placebo)
για να διαπιστωθεί τόσο η αποτελεσματικότητα όσο και
η ασφάλεια, σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση.
2. Επιλογή ασθενών (ποιοι είναι οι ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση οι οποίοι αναμένεται να ανταποκριθούν περισσότερο ικανοποιητικά στη χορήγηση Κυκλοσπορίνης-Α π.χ. πιθανόν οι ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη
κνίδωση αυτοάνοσου χαρακτήρα;).
3. Ποια είναι η κατάλληλη δοσολογία, ιδιαίτερα για μακροπρόθεσμη χορήγηση;
4. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο πρέπει να
χορηγήσουμε την Κυκλοσπορίνη-Α (διάρκεια θεραπείας);
5. Ανεπαρκής θεραπευτική ανταπόκριση (αποτυχία της χορήγησης Κυκλοσπορίνης-Α σε ένα σημαντικό ποσοστό
ασθενών με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση).
6. Υποτροπή των συμπτωμάτων της χρόνιας αυθόρμητης
κνίδωσης σε ένα όχι αμελητέο ποσοστό ασθενών όταν
διακοπεί η χορήγηση της Κυκλοσπορίνης-Α.
7. Σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις για τις οποίες απαιτείται συχνή παρακολούθηση: κυρίως οι υψηλές δόσεις
Κυκλοσπορίνης-Α (>4–5 mg/kg/ημέρα) συσχετίζονται
με αυξημένη συχνότητα κακοήθειας, λοιμώξεων, υπέρτασης και νεφροτοξικότητας (απαιτείται παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και της νεφρικής λειτουργίας).
Λιγότερο σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις θεωρούνται ο δασυτριχισμός, ο πονοκέφαλος, οι παραισθήσεις,
η ναυτία, το κοιλιακό άλγος, η υπεργλυκαιμία και η υπερλιπιδαιμία.
8. Η χορήγηση Κυκλοσπορίνης-Α σε ασθενείς με χρόνια
αυθόρμητη κνίδωση είναι εκτός επίσημης ένδειξης (offlabel).

το Omalizumab αποδείχθηκε περισσότερο αποτελεσματικό, συγκριτικά με την Κυκλοσπορίνη-Α,
όσον αφορά στην ελάττωση της βαθμολογίας των
συμπτωμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των ασθενών, ενώ τονίζεται ότι δεν θα πρέπει να
αγνοηθούν και οι γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρουσιάζει η Κυκλοσπορίνη-Α. 228 Αξίζει να
αναφέρουμε ότι τόσο η Μοντελουκάστη όσο και η
Κυκλοσπορίνη-Α δεν έχουν λάβει ένδειξη για τη χορήγησή τους σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση (off-label). Αντίθετα το Omalizumab, το οποίο
έχει λάβει παρόμοια ένδειξη, διαθέτει πειστικές απο-
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δείξεις για την αποτελεσματικότητά του σε ασθενείς
με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση που χαρακτηρίζεται
ως εξαιρετικά ικανοποιητική, διαθέτει μια πολύ καλή
εικόνα ασφαλείας χωρίς βεβαίως να αγνοείται το γεγονός ότι αποτελεί μια θεραπευτική επιλογή με σχετικά υψηλό κόστος.
Εκτός από το Omalizumab και την Κυκλοσπορίνη-Α
στις οδηγίες που προέρχονται από τις ΗΠΑ στο στάδιο 4 της αντιμετώπισης των ασθενών με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση, αναφέρονται και άλλες θεραπευτικές επιλογές όπως η δαψόνη (πλην όμως σχετίζεται
με σημαντική τοξικότητα), η σουλφασαλαζίνη και η
μεθοτρεξάτη (η αποτελεσματικότητά τους δεν έχει
τεκμηριωθεί ικανοποιητικά).32–34,39,220–221 Επίσης στο
στάδιο αυτό και σε περίπτωση αποτυχίας του Omalizumab και εν συνεχεία της Κυκλοσπορίνης-Α, δεν θα
πρέπει να αγνοείται η επιλογή της χορήγησης από το
στόμα κορτικοστεροειδών για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε μικρή όμως σχετικά δόση (20 mg
Πρεδνιζολόνη ημέρα παρά ημέρα ή 10–15 mg/ημέρα και σταδιακή ελάττωση κατά 1–2 mg/εβδομάδα)
πλην όμως δεν απουσιάζει ο κίνδυνος για τις γνωστές
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες (πίνακας 25.1).210,229
Άλλες θεραπευτικές επιλογές όπως π.χ. ιντερφερόνη, πλασμαφαίρεση, φωτοθεραπεία, ενδοφλέβια γσφαιρίνη, τρανεξαμικό οξύ, νιφεδιπίνη και κολχικίνη,
στερούνται σαφώς επαρκούς βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης.32–34,39,220,221

61η Ερώτηση: Ποιος είναι ο μηχανισμός δράσης του Omalizumab;
Απάντηση: Το Omalizumab είναι ένα ανασυνδυασμένο, εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα,
το οποίο «στοχεύει» στη Cε3 περιοχή του Fc τμήματος της ΙgE με αποτέλεσμα να ελαττώνεται η ελεύθερη IgE ορού. Το Omalizumab μπορεί να δεσμεύει
ταυτόχρονα 2 μόρια IgE και σχηματίζει τριμερή ή
εξαμερή συμπλέγματα με την IgE τα οποία στη συνέχεια αποβάλλονται από τον ανθρώπινο οργανισμό. Η ικανότητα του Omalizumab να δεσμεύει την
ίδια περιοχή της IgE με την οποία συνδέεται στους
FcεRI υποδοχείς στην επιφάνεια των μαστοκυττάρων
έχει ως αποτέλεσμα τη μη ενεργοποίηση αυτών των
κυττάρων. Επίσης το Omalizumab με την ελάττωση
της ελεύθερης IgE, επιδρά έμμεσα και προκαλεί την
προς τα κάτω ρύθμιση (down regulation) των FcεRI
υποδοχέων με συνέπεια την ελάττωση της απελευ-
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θέρωσης ισταμίνης και άλλων μεσολαβητών από τα
μαστοκύτταρα. Εκτός από τους μηχανισμούς που
σχετίζονται με την επίδραση του Omalizumab στη
δέσμευση της ελεύθερης IgE ορού και στη δέσμευση της IgE στην επιφάνεια των Β-λεμφοκυττάρων, η
δυνατότητα της αντι-IgE θεραπείας στην ελάττωση
της αποκοκκίωσης των μαστοκυττάρων αποδίδεται
στους μηχανισμούς που παρουσιάζονται στον πίνακα 61.1.43–45,230 Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι επιπλέον
γνώσεις που πρόκειται να αποκτήσουμε με τη χρήση
του Omalizumab σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη
κνίδωση θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα και την παθοφυσιολογία της ίδιας της νόσου.

62η Ερώτηση: Μπορεί το Omalizumab να μεταβάλει τη φυσική πορεία (natural history) της
χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης και να τροποποιήσει τη νόσο;
Απάντηση: Το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που
έχει χορηγηθεί το Omalizumab στις τυχαιοποιημένες
κλινικές μελέτες σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη
κνίδωση είναι 24 εβδομάδες (6 ενέσεις) και στους
περισσότερους ασθενείς τα συμπτώματα σταδιακά
επανέρχονται σε παρόμοια επίπεδα με εκείνα των ασθενών που χορηγήθηκε placebo, εντός 12–16 εβδομάδων μετά την τελευταία ένεση. Το γεγονός αυτό
είναι υπέρ της άποψης ότι δεν είναι πιθανό το Omalizumab να ασκεί τροποποιητική δράση στη φυσική

Πίνακας 61.1. Πιθανοί φαρμακολογικοί μηχανισμοί της
δράσης του Omalizumab στη χρόνια αυθόρμητη κνίδωση.43–45,230
1. Αύξηση στην ουδό απελευθέρωσης μεσολαβητών από
τα μαστοκύτταρα ως απάντηση σε διαφόρους εκλυτικούς-ερεθιστικούς παράγοντες.
2. Ελάττωση της αποκοκκίωσης των μαστοκυττάρων.
3. Ελάττωση της απελευθέρωσης μεσολαβητών, κυτταροκινών και χημειοκινών από τα μαστοκύτταρα.
4. Ελάττωση της χημειοταξίας των Τ-κυττάρων, των μακροφάγων και των ηωσινοφίλων.
5. Ελάττωση της εξέλιξης της φλεγμονώδους διαδικασίας
στο δέρμα.
6. Ελάττωση της αγγειακής διαπερατότητας, των πομφών,
του οιδήματος, του κνησμού και του ερυθήματος στο
δέρμα.
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πορεία της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης. Έτσι, η
θεραπεία με Omalizumab φαίνεται ότι αποτελεί μάλλον μια ιδιαίτερα αποτελεσματική αγωγή για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης ενώ, όπως και στο άσθμα, η τυχόν
δυνατότητα που έχει για να τροποποιήσει τη φυσική
πορεία της νόσου, απομένει να αποδειχθεί μέσα από
τις κατάλληλες και καλά σχεδιασμένες προοπτικές
μελέτες.43,44

63η Ερώτηση: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την
κλινική φαρμακολογία του Omalizumab;
Απάντηση: Τα γενικά χαρακτηριστικά της φαρμακολογίας του Omalizumab σε εφήβους-ενήλικες ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση είναι παρόμοια
με τα αντίστοιχα που έχουν διαπιστωθεί σε ασθενείς
με άσθμα. Σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση η μεγαλύτερη πτώση των επιπέδων της ελεύθερης IgE ορού διαπιστώνεται 3 ημέρες μετά την υποδόρια χορήγηση της πρώτης δόσης του Omalizumab.
Τα επίπεδα αυτά παραμένουν σταθερά χαμηλά με τη
χορήγηση του Omalizumab κάθε 4 εβδομάδες ενώ
με τη διακοπή της θεραπείας επανέρχονται στα προ
της θεραπείας επίπεδα εντός των επομένων 16 εβδομάδων παρακολούθησης.45,54
Μετά την υποδόρια χορήγηση μίας δόσης το
Omalizumab απορροφάται αργά και φθάνει τη μέγιστη συγκέντρωση στον ορό μετά από 6–8 ημέρες
ενώ ο μέσος όρος της απόλυτης βιοδιαθεσιμότητας
ανέρχεται στο 62%. Μετά την υποδόρια χορήγηση το
Omalizumab σχηματίζει συμπλέγματα περιορισμένου μεγέθους με την IgE τα οποία αποβάλλονται μετά από διαδικασία αποδόμησης κυρίως στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα του ήπατος. Ο τελικός χρόνος
ημισείας ζωής του Omalizumab ανέρχεται κατά μέσον
όρο στις 24 ημέρες. Οι αναλύσεις φαρμακοκινητικής
του Omalizumab σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη
κνίδωση απέδειξαν ότι δεν απαιτείται προσαρμογή
της δόσης ανάλογα με παραμέτρους όπως ηλικία
(12–75 ετών), φυλή-εθνικότητα, φύλο, βάρος σώματος, δείκτη μάζας σώματος, αρχική (προ της θεραπείας) τιμή IgE ορού, παρουσία αυτοαντισωμάτων για
τους FcεRI και συνοδό θεραπεία (H2-αντιισταμινικά,
Μοντελουκάστη). Όπως και στο άσθμα δεν υπάρχουν στη διάθεσή μας δεδομένα για τη χορήγηση
του Omalizumab σε ασθενείς με επηρεασμένη τη νεφρική και την ηπατική λειτουργία με αποτέλεσμα να
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απαιτείται προσοχή όταν η αντι-IgE θεραπεία χορηγείται σε αυτούς τους ασθενείς.45,54

64η Ερώτηση: Ποια είναι η κλινική εμπειρία
όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα του
Omalizumab;
Απάντηση: Η πρώτη περιγραφή περιστατικού με
επιτυχημένη χορήγηση Omalizumab έγινε το 2006
και αφορά σε έναν ασθενή με κνίδωση εκ ψύχους231
ενώ το 2007 αναφέρθηκαν αντίστοιχα αποτελέσματα σε 3 ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση232
για να ακολουθήσουν στη συνέχεια και άλλες περιγραφές μικρού αριθμού περιστατικών με χορήγηση
Omalizumab σε διάφορες μορφές χρόνιας κνίδωσης. 233–247 Ακολούθησαν 2 μικρές πιλοτικές μελέτες που διαπίστωσαν ότι η χορήγηση Omalizumab
μπορεί να επιδράσει ευνοϊκά στα συμπτώματα της
χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης και να βελτιώσει
την ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών που δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στη χορήγηση H1αντιισταμινικών. 248,249 Στη συνέχεια είχαμε στη διάθεσή μας 2 ενδιαφέρουσες πολυκεντρικές, τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες με placebo μελέτες, από τους
Saini et al250 (μελέτη MYSTIQUE) και από τους Maurer
et al251 (μελέτη Χ-CUISITE), στις οποίες διαπιστώθηκε
ότι το Omalizumab είναι αποτελεσματικό και ασφαλές όταν χορηγείται σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση που παρέμειναν συμπτωματικοί παρά τη
χρήση Η1-αντιισταμινικών
Ακολούθησαν τρεις μεγάλες φάσης ΙΙΙ πολυκεντρικές, τυχαιοποιημένες, διπλές-τυφλές, ελεγχόμενες
με placebo μελέτες από τους Saini et al252 (μελέτη
ASTERIA I), από τους Maurer et al253 (μελέτη ASTERIA
II) και από τους Kaplan et al254 (μελέτη GLACIAL). Στις
3 αυτές μελέτες συμμετείχε ένας μεγάλος αριθμός εφήβων και ενήλικων ασθενών (ηλικίας 12–75 ετών)
με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση (ιστορικό νόσου ≥6
μήνες), οι οποίοι συνέχιζαν να παρουσιάζουν συμπτώματα παρά τη χορήγηση Η1-αντιισταμινικών στην
κανονική ή εγκεκριμένη δόση (μελέτες ASTERIA I και
ΙΙ), ενώ στη μελέτη GLACIAL οι ασθενείς παρέμεναν
συμπτωματικοί παρά τη χορήγηση Η1-αντιισταμινικών
ακόμη και σε αυξημένη δόση (αύξηση μέχρι 4 φορές
από την κανονική ή εγκεκριμένη δόση) και επιπλέον χορήγηση Η2-αντιισταμινικών, ανταγωνιστές του
υποδοχέα των λευκοτριενίων (Μοντελουκάστη) ή/
και των δύο. Στις παραπάνω μελέτες διαπιστώθηκε
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η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της χορήγησης του Omalizumab ως θεραπεία προσθήκης (addon therapy). Στους ασθενείς χορηγήθηκε υποδόρια
Omalizumab 300 mg ή placebo κάθε 4 εβδομάδες για
12 εβδομάδες (μελέτη ASTERIA II) ή για 24 εβδομάδες
(μελέτες ASTERIA I και GLACIAL) και στη συνέχεια υπήρξε παρακολούθηση των ασθενών για επιπλέον
16 εβδομάδες μετά το τέλος της θεραπείας. Από τις
δόσεις των 75, 150 και 300 mg που χορηγήθηκε το
Omalizumab στις μελέτες ASTERIA I και ASTERIA II
(στη GLACIAL χορηγήθηκε μόνο η δόση των 300 mg)
διαπιστώθηκε ότι αυτή των 300 mg κάθε 4 εβδομάδες
είναι η πλέον αποτελεσματική.252–254
Στον πίνακα 64.1 παρουσιάζονται τα ευνοϊκά-ωφέλιμα αποτελέσματα από τη χορήγηση του Omalizumab
στη δόση των 300 mg/4 εβδομάδες, ως θεραπεία προσθήκης, σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση.
Επισημαίνεται ότι μετά τη διακοπή του Omalizumab
τα συμπτώματα (ένταση του κνησμού, αριθμός των
πομφών) σταδιακά επανεμφανίζονται και φθάνουν
σε επίπεδα αντίστοιχα της χορήγησης placebo, χωρίς
όμως να επανέρχονται στα αρχικά, πριν από την έναρξη της θεραπείας, επίπεδα.252–254 Επίσης, όπως και στο
άσθμα, μετά την έγκριση της χορήγησης του Omali-

Πίνακας 64.1. Αποτελεσματικότητα του Omalizumab
σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση, σύμφωνα
με τα αποτελέσματα των τυχαιοποιημένων, διπλώντυφλών, ελεγχόμενων με placebo μελετών.248–254
1. Ελάττωση της εβδομαδιαίας βαθμολογίας της σοβαρότητας του κνησμού (Itch Severity Score/ISS).
2. Eλάττωση της εβδομαδιαίας βαθμολογίας εμφάνισης
των πομφών (Hive score).
3. Eλάττωση της βαθμολογίας δραστηριότητας της κνίδωσης
για 7 ημέρες (Urticaria Activity Score over 7 days/UAS7).
4. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.
5. Ελάττωση του μέσου όρου των ημερών που οι ασθενείς
δεν παρουσιάζουν αγγειοοίδημα (ελεύθεροι αγγειοοιδήματος).
6. Ταχεία έναρξη δράσης.
7. Μεγάλο ποσοστό ασθενών με πλήρη ύφεση της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης (UAS7=0) και ικανοποιητικό
έλεγχο των συμπτωμάτων της νόσου (UAS7≤6) τη 12η
εβδομάδα της θεραπείας.
8. Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται με τη χορήγηση υποδόρια της δόσης 300 mg Omalizumab/4 εβδομάδες.
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zumab σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση,
έχουμε πλέον στη διάθεσή μας και μελέτες (αναδρομικές και προοπτικές) από την καθημερινή κλινική
πράξη (μελέτες της πραγματικής ή αληθινής ζωής) οι
οποίες έρχονται να επιβεβαιώσουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της χρήσης του Omalizumab
σε αυτούς τους ασθενείς.255–259 Η εξαιρετική αποτελεσματικότητα του Omalizumab σε ασθενείς με χρόνια
αυθόρμητη κνίδωση επιβεβαιώνεται και από τα συμπεράσματα μελετών που αναλύουν συγκεντρωτικά
τα αποτελέσματα αυτών των εργασιών.260–262

65η Ερώτηση: Πόσο σημαντική είναι η επίδραση του Omalizumab στην ποιότητα ζωής των
ασθενών με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση;
Απάντηση: Εκτός από την κλινική αποτελεσματικότητα, στις περισσότερες μελέτες εξετάσθηκε και
η επίδραση που ασκεί η θεραπεία με Omalizumab
στην ποιότητα ζωής των ασθενών με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση. Το γεγονός αυτό προκύπτει από την
αξία που έχει αποκτήσει η μέτρηση της ποιότητας
ζωής, ως ένας σημαντικός παράγοντας της έκβασης
της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης.263 Για τον σκοπό
αυτόν χρησιμοποιούνται κυρίως ο Δερματολογικός
Δείκτης Ποιότητας Ζωής (Dermatology Quality of
Life Index, DQLI) που περιλαμβάνει εκτίμηση διαφόρων παραμέτρων (συμπτώματα, αισθήματα, καθημερινές δραστηριότητες, ελεύθερο χρόνο, απουσίες από την εργασία ή το σχολείο και τις προσωπικές σχέσεις), ο Skindex 29 και το ειδικό ερωτηματολόγιο για
την ποιότητα ζωής των ασθενών με χρόνια κνίδωση
(Chronic Urticaria Quality of Life Questionnaire, CUQoL). Σε όλες τις μελέτες διαπιστώθηκε ότι το Omalizumab έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση
της ποιότητας ζωής των ασθενών με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση, συγκριτικά με το placebo.250–254

66η Ερώτηση: Πόσο ασφαλής είναι η θεραπεία
με Omalizumab και ποιες είναι οι ανεπιθύμητες
ενέργειες που μπορεί να προκαλέσει;
Απάντηση: Τα δεδομένα ασφαλείας για τη χορήγηση 300 mg Omalizumab κάθε 4 εβδομάδες σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση προκύπτουν
κυρίως από τις τρεις φάσης ΙΙΙ τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ASTERIA I,252 ASTERIA II253 και ιδιαίτερα
τη GLACIAL254 η οποία σχεδιάσθηκε με στόχο την
ασφάλεια και την ανοχή των ασθενών στη θεραπεία.
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Έτσι παρόμοιο ποσοστό ασθενών στους οποίους χορηγηθηκε Omalizumab, συγκριτικά με αυτούς που
χορηγήθηκε placebo, παρουσίασαν τουλάχιστον μια
ανεπιθύμητη αντίδραση, ήπιες ή μέτριες αντιδράσεις
(ήταν οι περισσότερες), σοβαρές αντιδράσεις (ήταν
σαφώς λιγότερες) ενώ και το ποσοστό των ασθενών
που διέκοψε τη θεραπεία ήταν παρόμοιο ανάμεσα
στις 2 ομάδες (Omalizumab vs placebo). Οι περισσότερο συχνές ανεπιθύμητες αντιδράσεις οι οποίες διαπιστώθηκαν στη μελέτη GLACIAL κατά τη διάρκεια
της περιόδου θεραπείας με Omalizumab, συγκριτικά
με το placebo, ήταν ο πονοκέφαλος, η ρινοφαρυγγίτιδα, η παραρρινοκολπίτιδα και οι λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.254
Σε μια συγκεντρωτική ανάλυση των ανεπιθύμητων
αντιδράσεων από τις τρεις φάσης ΙΙΙ τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες προκύπτει ότι οι περισσότερο
συχνές αντιδράσεις από τη χορήγηση Omalizumab,
συγκριτικά με το placebo είναι η παραρρινοκολπίτιδα, ο πονοκέφαλος, η αρθραλγία και οι τοπικές αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης (πόνος, ερύθημα).54
Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη και την εικόνα ασφαλείας του Omalizumab από τη χορήγησή του
σε εξαιρετικά μεγάλο αριθμό ασθματικών ασθενών,
φαίνεται ότι σαφώς δεν προκύπτει κάτι επιβαρυντικό για την ασφάλεια της χορήγησης σε ασθενείς με
χρόνια αυθόρμητη κνίδωση. Επισημαίνεται ότι στους
ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση στους οποίους χορηγήθηκε Omalizumab δεν διαπιστώθηκαν
μεταβολές σε διάφορες εργαστηριακές παραμέτρους,
ενώ στη μελέτη GLACIAL δεν ανιχνεύθηκαν αντιOmalizumab αντισώματα την 40ή εβδομάδα από την
έναρξη της θεραπείας.252–254
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σε αντιδιαστολή με τις μελέτες στις οποίες χορηγήθηκε Omalizumab σε ασθματικούς ασθενείς, στις αντίστοιχες
μελέτες φάσης ΙΙ και ΙΙΙ που χορηγήθηκε η αντι-IgE
θεραπεία σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση δεν διαπιστώθηκαν επεισόδια αναφυλαξίας, δεν
καταγράφηκαν περιστατικά κακοήθων νοσημάτων
και δεν αναφέρθηκαν αρτηριακά θρομβοεμβολικά
επεισόδια.249–254 Αυτό ενισχύει γενικότερα την εικόνα ασφαλείας του Omalizumab ιδιαίτερα στη χρόνια
αυθόρμητη κνίδωση όπως φαίνεται και από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των μελετών φάσης ΙΙΙ
(ASTERIA I, ASTERIA II και GLACIAL).54 Ειδικότερα για
το θέμα της αναφυλαξίας, όπως αναφέρθηκε και από
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τη χορήγηση του Omalizumab στο άσθμα, πρέπει να
λαμβάνονται ορισμένα προληπτικά μέτρα (παραμονή του ασθενούς για μικρό χρονικό διάστημα μετά
την ένεση, ενημέρωση του ασθενούς). Προς το παρόν τουλάχιστον δεν είναι γνωστό το κατά πόσο αυτά τα μέτρα πρέπει να ισχύουν και για τους ασθενείς
με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση, πλην όμως λαμβάνοντας υπόψη και την εμπειρία από το άσθμα, ίσως δεν
θα ήταν εκτός πραγματικότητας η άποψη ότι, μέχρι
να έχουμε περισσότερα δεδομένα στη διάθεσή μας
είναι προτιμότερο να εφαρμόζονται και σε ασθενείς
με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση.

67η Ερώτηση: Ποιος είναι ο τρόπος χορήγησης,
η δοσολογία και η συχνότητα χορήγησης του
Omalizumab;
Απάντηση: Το Omalizumab στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εγκριθεί ως θεραπεία προσθήκης για χορήγηση σε ενήλικες και εφήβους (>12 ετών)
ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση, οι οποίοι
δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στη θεραπεία
με Η1-αντιισταμινικά φάρμακα. Η δόση που έχει εγκριθεί είναι 300 mg Omalizumab κάθε 4 εβδομάδες
και χορηγείται με υποδόρια ένεση (στον βραχίονα ή
στον μηρό) από επαγγελματίες υγείας. Η δόση και το
σχήμα χορήγησης του Omalizumab σε ασθενείς με
χρόνια αυθόρμητη κνίδωση είναι σαφώς περισσότερο απλό, συγκριτικά με το αντίστοιχο σε ασθενείς με
σοβαρό αλλεργικό άσθμα. Έτσι, δεν απαιτείται η μέτρηση της ολικής IgE ορού πριν από την έναρξη της
θεραπείας και ο υπολογισμός της δόσης σύμφωνα με
την τιμή της IgE και με το βάρος σώματος του ασθενούς αλλά το Omalizumab χορηγείται στη σταθερή
δόση των 300 mg κάθε 4 εβδομάδες.54
Στις ΗΠΑ το Omalizumab έχει εγκριθεί για χορήγηση στις δόσεις των 150 mg και 300 mg κάθε 4 εβδομάδες στην ίδια ηλικιακή ομάδα ασθενών με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση, όπως και στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι
ασθενείς ανταποκρίνονται στη δόση των 150 mg η
Ευρωπαϊκή Ένωση (European Medicines Agency's,
Committee for Medical Products of Human Use) ενέκρινε μόνο τη δόση των 300 mg Omalizumab για
τους εξής λόγους: (1) δεν υπάρχουν προφανείς λόγοι
ασφαλείας με τη δόση των 300 mg, (2) δεν υπάρχουν
μέθοδοι αναγνώρισης των ασθενών οι οποίοι πρόκειται να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στη χαμηλό-
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τερη δόση των 150 mg, (2) σύμφωνα με τις μελέτες η
δόση των 300 mg κάθε 4 εβδομάδες εξασφαλίζει την
πλέον ευνοϊκή εικόνα σχέσης οφέλους-κινδύνου και
(4) οι ασθενείς με αγγειοοίδημα, εκτός από την κνίδωση, καθώς και ασθενείς με βάρος σώματος >80 kg
χρειάζονται εξαρχής τη δόση των 300 mg.264

68η Ερώτηση: Ποιο είναι ποσοστό των ασθενών που ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στη
χορήγηση του Omalizumab;
Απάντηση: Η ανάλυση των αποτελεσμάτων από τις
μελέτες φάσης ΙΙΙ (τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές)
αποδεικνύει ότι η χορήγηση 3 δόσεων Omalizumab
(η κάθε δόση είναι των 300 mg), μετά από 12 εβδομάδες θεραπείας, έχει ως αποτέλεσμα ότι το 34–44%
των ασθενών (δηλαδή περισσότεροι από το 1/3 αυτών) με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση θα παρουσιάσουν πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων (UAS7=0) ενώ
το 52–65% των ασθενών (δηλαδή περισσότεροι από
τους μισούς, σχεδόν τα 2/3 αυτών) θα παρουσιάσουν
ικανοποιητικό έλεγχο των συμπτωμάτων της νόσου
(UAS7≤6).252–254 Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι εμφανές ότι η χορήγηση του Omalizumab αποδεικνύεται ότι είναι αποτελεσματική θεραπεία σε ένα μεγάλο
ποσοστό ασθενών με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση.

69η Ερώτηση: Έχουν προσδιοριστεί προγνωστικοί παράγοντες οι οποίοι να καθορίζουν
τους ασθενείς που θα ανταποκριθούν ικανοποιητικά στη χορήγηση του Omalizumab;
Απάντηση: Όπως και στο άσθμα, οι γνώσεις μας είναι μάλλον περιορισμένες σε αυτό το θέμα το οποίο
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για διαφόρους λόγους. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι, αλλά
όχι όλοι οι ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση,
θα ανταποκριθούν πλήρως ή/και αρκετά ικανοποιητικά στη χορήγηση του Omalizumab. Όμως προς
το παρόν τουλάχιστον δεν έχουν προσδιοριστεί
προγνωστικοί παράγοντες, όπως π.χ. δημογραφικά
χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία), εργαστηριακά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται
με την αυτοανοσία (δερματική δοκιμασία αυτόλογου
ορού, αυτοαντισώματα έναντι του FcεRI και της ΙgE,
αντιθυρεοειδικά αντισώματα), ιστοπαθολογικά ευρήματα, βιολογικούς δείκτες και προηγούμενη πορεία
της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης, οι οποίοι να καθορίζουν τους ασθενείς εκείνους που έχουν την πι-
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θανότητα να ωφεληθούν περισσότερο από την αντιIgE θεραπεία.44,265

70ή Ερώτηση: Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να χορηγήσουμε Omalizumab;
Απάντηση: Σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση που ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στη χορήγηση του Omalizumab, δεν έχει καθοριστεί ο κατάλληλος-απαραίτητος χρόνος θεραπείας. Όπως ήδη
αναφέρθηκε στις τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτεςδοκιμές το Omalizumab χορηγήθηκε για 6 μήνες σε
ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση πλην όμως
στους περισσότερους από αυτούς τα συμπτώματα
επανεμφανίσθηκαν εντός 12–16 εβδομάδων μετά
την τελευταία ένεση.253,254 Παρόμοια αποτελέσματα
διαπιστώθηκαν και σε μικρές αναδρομικές μελέτες
στις οποίες το Omalizumab χορηγήθηκε σε ασθενείς
με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.258,259
Όπως και στο άσθμα, φαίνεται ότι η μακροπρόθεσμη θεραπεία με Omalizumab αποδεικνύεται ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για την αντιμετώπιση
των συμπτωμάτων σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση πλην όμως η διακοπή της θεραπείας ή η
αλλαγή του θεραπευτικού σχήματος (π.χ. αύξηση του
μεσοδιαστήματος που χορηγείται το Omalizumab από 4 σε 6–8 εβδομάδες) συνήθως έχει ως αποτέλεσμα
την επανεμφάνιση των συμπτωμάτων. Όμως το άσθμα αποτελεί ένα νόσημα το οποίο διαρκεί συνήθως
εφόρου ζωής ενώ αντίθετα η διάρκεια της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης περιορίζεται συνήθως σε μια χρονική πορεία αρκετών μηνών ή ετών.266 Ο καθορισμός
του κατάλληλου-απαραίτητου χρονικού διαστήματος
που πρέπει να χορηγήσουμε την αντι-IgE θεραπεία σε
ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση αποτελεί μια
ενδιαφέρουσα προοπτική η οποία αναμένει απαντήσεις μέσα από τις κατάλληλα σχεδιασμένες μελέτες.

71η Ερώτηση: Το Omalizumab είναι αποτελεσματικό όταν η χρόνια αυθόρμητη κνίδωση είναι αυτοάνοσης αιτιολογίας;
Απάντηση: Οι Kaplan et al249 το 2008 διαπίστωσαν
ότι η χορήγηση του Omalizumab είναι αποτελεσματική σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση αυτοάνοσης προέλευσης που καθορίστηκε με τη θετική
δερματική δοκιμασία αυτόλογου ορού ή την παρουσία αντισωμάτων έναντι του FcεRI. Λίγο αργότερα οι
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Maurer et al251 (μελέτη X-CUISITE) διαπίστωσαν ότι
η χορήγηση του Omalizumab ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική σε μια υποομάδα ασθενών με χρόνια
αυθόρμητη κνίδωση αυτοάνοσης αιτιολογίας (παρουσία IgE αυτοαντισωμάτων έναντι της θυρεοϋπεροξιδάσης). Στις κλινικές μελέτες-δοκιμές φάσης ΙΙΙ
που περιλαμβάνουν έναν μεγάλο αριθμό ασθενών
με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση είναι βέβαιο ότι αρκετοί από αυτούς είχαν αυτοάνοση κνίδωση χωρίς
τα εξαιρετικά αποτελέσματα της χορήγησης του
Omalizumab, έναντι του placebo να διαφοροποιούνται.252–254 Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι εμφανές
ότι η χορήγηση του Omalizumab αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματική στους ασθενείς με χρόνια
αυθόρμητη κνίδωση ανεξάρτητα της αυτοάνοσης
προέλευσης ή του ιδιοπαθούς χαρακτήρα της νόσου
(αδυναμία αναγνώρισης υπεύθυνου αιτιολογικού παράγοντα ή παραγόντων).

72η Ερώτηση: Πόσο γρήγορη είναι η έναρξη
δράσης του Omalizumab;
Απάντηση: Στους περισσότερους ασθενείς η βελτίωση των συμπτωμάτων διαπιστώνεται πολύ γρήγορα (από 1–3 ημέρες μέχρι 1–2 εβδομάδες) μετά από
τη χορήγηση της 1ης δόσης (300 mg Omalizumab).
Η ταχεία και θεαματική αυτή ανταπόκριση αποτελεί
ένα από τα πλεονεκτήματα της αντι-IgE θεραπείας σε
ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση.252–254

73η Ερώτηση: Η αποτελεσματικότητα του Omalizumab επηρεάζεται από το είδος της προηγούμενης φαρμακευτικής αγωγής;
Απάντηση: Πρόσφατα οι Casale et al267 ανέλυσαν τα
αποτελέσματα από τις 3 τυχαιοποιημένες κλινικέςμελέτες-δοκιμές φάσης ΙΙΙ (ASTERIA I, ASTERIA II και
GLACIAL) της χορήγησης του Omalizumab σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση. Οι συγγραφείς
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η χορήγηση 300 mg
Omalizumab αποδεικνύεται το ίδιο αποτελεσματική
σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση ανεξάρτητα της φαρμακευτικής αγωγής η οποία προηγήθηκε σε αυτούς τους ασθενείς (Η1-αντιισταμινικά σε κανονική/εγκεκριμένη δόση ή αυξημένη μέχρι 4 φορές
της κανονικής/εγκεκριμένης δόσης και επιπλέον Η2αντιισταμινικά ή/και ανταγωνιστές του υποδοχέα των
λευκοτριενίων). Έτσι, φαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα του Omalizumab δεν επηρεάζεται από το είδος
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Μέση (%) ελάττωση βαθμολογίας
σοβαρότητας κνησμού
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Σχήμα 73.1. Σημαντική ελάττωση της εβδομαδιαίας βαθμολογίας της σοβαρότητας του κνησμού (Α) και της εβδομαδιαίας
UAS7, (Β) με τη χορήγηση του Omalizumab (vs placebo).267

της προηγούμενης φαρμακευτικής αγωγής σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση. Στο σχήμα 73.1 παρουσιάζεται η σημαντική ελάττωση της εβδομαδιαίας
βαθμολογίας της σοβαρότητας του κνησμού και της
εβδομαδιαίας UAS7 με τη χορήγηση του Omalizumab
(vs placebo), σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μελετών ASTERIA I, ASTERIA IΙ και GLACIAL.267

74η Ερώτηση: Εφόσον το Omalizumab αποδειχθεί αποτελεσματικό μπορεί στη συνέχεια
της θεραπείας να τροποποιηθεί το δοσολογικό
σχήμα;
Απάντηση: Παρά το γεγονός ότι έχει αποδειχθεί σαφώς ότι η πλέον αποτελεσματική δόση χορήγησης
του Omalizumab σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη
κνίδωση είναι αυτή των 300 mg κάθε 4 εβδομάδες,
στις ΗΠΑ όπου έχει εγκριθεί και η αντίστοιχη δόση

των 150 mg κάθε 4 εβδομάδες, προτείνονται οι εξής
επιλογές: (1) έναρξη της θεραπείας με δόση 150 mg
Omalizumab κάθε 4 εβδομάδες, αφού είναι γνωστό
ότι ορισμένοι ασθενείς θα ανταποκριθούν σε αυτό
το δοσολογικό σχήμα και σε περίπτωση ανεπαρκούς
αποτελεσματικότητας η δόση να αυξηθεί σε 300 mg
κάθε 4 εβδομάδες και (2) έναρξη της θεραπείας με
δόση 300 mg Omalizumab κάθε 4 εβδομάδες και
εφόσον διαπιστωθεί ικανοποιητική κλινική ανταπόκριση η δόση να ελαττωθεί σε 150 mg κάθε 4 εβδομάδες.44
Επίσης άλλοι ερευνητές προσπάθησαν, σε μικρό
όμως αριθμό ασθενών με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση, και μετά από ικανοποιητική κλινική ανταπόκριση με τη δόση 300 mg Omalizumab κάθε 4 εβδομάδες, να τροποποιήσουν το δοσολογικό σχήμα. Η
τροποποίηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει είτε την
ελάττωση της δόσης π.χ. σε 150 mg Omalizumab
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κάθε 4 εβδομάδες είτε την αύξηση του μεσοδιαστήματος ανάμεσα στη χορήγηση των δόσεων π.χ.
από 4 εβδομάδες σε 6–8 εβδομάδες ή/και περισσότερο. 238,268–270 Τα αποτελέσματα από τις παραπάνω
μελέτες δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και οι
συγγραφείς επισημαίνουν ότι αρκετοί ασθενείς δεν
ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά. Ίσως η επιλογή της
αύξησης του μεσοδιαστήματος των δόσεων να είναι
προτιμότερη, τουλάχιστον για ορισμένους ασθενείς
με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση. 270 Σύμφωνα με τα
παραπάνω και προς το παρόν τουλάχιστον, μέχρι να
έχουμε στη διάθεσή μας τα απαραίτητα βιβλιογραφικά δεδομένα μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες
μελέτες, συστήνεται σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση να μην τροποποιείται το σχήμα της
σταθερής χορήγησης 300 mg Omalizumab κάθε 4
εβδομάδες.
Σε ορισμένες περιπτώσεις ασθενών με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση έχει διαπιστωθεί ότι μετά τη χορήγηση της δόσης των 300 mg Omalizumab, παρά
το γεγονός ότι επιτυγχάνεται εμφανής ύφεση των
συμπτωμάτων αυτή δεν έχει διάρκεια για ολόκληρο
το χρονικό διάστημα των 4 εβδομάδων, με αποτέλεσμα τα συμπτώματα να εμφανίζονται εκ νέου μερικές ημέρες πριν από τη χορήγηση της επόμενης
δόσης του Omalizumab. Στις περιπτώσεις αυτές είναι πολύ πιθανό ότι μπορεί να αποβεί χρήσιμο και
αποτελεσματικό η ελάττωση του μεσοδιαστήματος
ανάμεσα στη χορήγηση 2 δόσεων Omalizumab π.χ.
αντί η χορήγηση να γίνεται κάθε 4 εβδομάδες αυτή
να γίνεται κάθε 3 ή ακόμη και κάθε 2 εβδομάδες. Σε
άλλες περιπτώσεις ίσως να είναι αποτελεσματικό,
για ορισμένους τουλάχιστον ασθενείς, η επιλογή
της αύξησης της δόσης του Omalizumab >300 mg
κάθε 4 εβδομάδες π.χ. σε 600 mg κάθε 4 εβδομάδες, πλην όμως αυτό στερείται επαρκούς βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης.

75η Ερώτηση: Μετά από διακοπή της θεραπείας με Omalizumab, η εκ νέου χορήγηση είναι
αποτελεσματική;
Απάντηση: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας
μελέτης των Metz et al271 η επαναχορήγηση του
Omalizumab, μετά από τη διακοπή της θεραπείας
σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση οι οποίοι αρχικά είχαν ανταποκριθεί ικανοποιητικά, είχε ως
αποτέλεσμα ότι όλοι οι ασθενείς παρουσίασαν εκ
νέου μια ταχεία και ευνοϊκή κλινική ανταπόκριση. Το
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γεγονός αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα
της θεραπείας με Omalizumab διότι εξασφαλίζει την
αποτελεσματικότητα της επαναχορήγησης όταν για
οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η θεραπεία.

76η Ερώτηση: Εφόσον το Omalizumab αποδειχθεί αποτελεσματικό μπορεί στη συνέχεια να
διακοπεί η χορήγηση των άλλων φαρμάκων
π.χ. Η1-αντιισταμινικών;
Απάντηση: Προϋπόθεση γι' αυτό αποτελεί βεβαίως
το γεγονός ότι η κλινική ανταπόκριση του ασθενούς
με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση στη χορήγηση του
Omalizumab είναι ικανοποιητική. Στην περίπτωση
αυτή η ελάττωση της δόσης ή ακόμη και η διακοπή
των Η1-αντιισταμινικών, εφόσον είναι εφικτό, μπορεί
να γίνει σταδιακά και μόνο κάτω από την επίβλεψη
και τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού.

77η Ερώτηση: Πώς γίνεται η διακοπή της θεραπείας με Omalizumab;
Απάντηση: Εφόσον ο θεράπων ιατρός αποφασίσει τη διακοπή της θεραπείας με Omalizumab,
αυτή μπορεί να γίνει άμεσα χωρίς κάποια ιδιαίτερη διαδικασία τροποποίησης της δόσης. Όμως μια
ενδιαφέρουσα επιλογή, για τη διαπίστωση και την
αποφυγή της πιθανής υποτροπής των συμπτωμάτων της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης, μπορεί να
αποτελέσει η αύξηση του μεσοδιαστήματος χορήγησης της δόσης των 300 mg Omalizumab (από 4
εβδομάδες σταδιακά σε 5 και 6 εβδομάδες) ώστε να
διαπιστωθεί κατά πόσο η αύξηση αυτή μπορεί να έχει
ως αποτέλεσμα την επανεμφάνιση των συμπτωμάτων της νόσου. 270 Έτσι, εφόσον τα ικανοποιητικά
αποτελέσματα διατηρηθούν μπορεί στη συνέχεια
να ακολουθήσει η οριστική διακοπή της χορήγησης
του Omalizumab.

78η Ερώτηση: Ποιο είναι το χρονικό διάστημα
για το οποίο πρέπει να χορηγήσουμε το Omalizumab προκειμένου να διαπιστώσουμε τα ικανοποιητικά αποτελέσματα της θεραπείας;
Απάντηση: Οι Kaplan et al272 ανέλυσαν συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα των μελετών ΑSTERIA
I, 252 ASTERIA II253 και GLACIAL, 254 και διαπίστωσαν
ότι ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με χρόνια
αυθόρμητη κνίδωση (περίπου οι μισοί), στους οποίους χορηγήθηκε η δόση των 300 mg Omali-
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zumab/4 εβδομάδες, ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά
(πλήρης ανταπόκριση UAS7=0 και καλή ανταπόκριση UAS7≤6) μετά από 2 ενέσεις Omalizumab (μέσος
χρόνος ανταπόκρισης 6 εβδομάδες). Όμως, με τη
συνέχιση της θεραπείας, υπήρξαν ασθενείς οι οποίοι εκπλήρωσαν το κριτήριο της ανταπόκρισης μετά
από 12 εβδομάδες ενώ για άλλους και μετά από 24
εβδομάδες. Έτσι, οι συγγραφείς υποστηρίζουν την
άποψη ότι υπάρχουν 2 κατηγορίες ασθενών με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση που ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στη χορήγηση του Omalizumab: (α) αυτοί που ανταποκρίνονται άμεσα ή νωρίς (πριν από
τις 4 εβδομάδες θεραπείας) και (β) αυτοί που ανταποκρίνονται σχετικά αργοπορημένα (περισσότερο
από 3 μήνες θεραπείας). 272 Σύμφωνα με τα παραπάνω φαίνεται ότι σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη
κνίδωση η θεραπεία με Omalizumab πρέπει να συνεχίζεται τουλάχιστον για 6 μήνες.

79η Ερώτηση: Τι γνωρίζουμε για τη χορήγηση
του Omalizumab στους λεγόμενους ειδικούς
πληθυσμούς;
Απάντηση: Δεν χρειάζεται προσαρμογή της δόσης του Omalizumab για χορήγηση σε ηλικιωμένα
άτομα π.χ. >65 ετών και φαίνεται ότι δεν διαφοροποιείται η ευνοϊκή κλινική ανταπόκριση σε αυτούς
τους ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση παρά
το γεγονός ότι η εμπειρία είναι μάλλον περιορισμένη. Το Omalizumab δεν έχει μελετηθεί σε παιδιά με
χρόνια αυθόρμητη κνίδωση τα οποία είναι μικρότερα της ηλικίας των 12 ετών. Απαιτείται προσοχή
και παρακολούθηση όταν το Omalizumab χορηγείται σε ασθενείς με επηρεασμένη τη νεφρική ή την
ηπατική λειτουργία. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει
μια σχετικά καλή εμπειρία από τη χορήγηση του
Omalizumab σε ασθματικές γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης προς το παρόν τουλάχιστον
δεν ισχύει το ίδιο και για έγκυες γυναίκες με χρόνια
αυθόρμητη κνίδωση. 52,264

80ή Ερώτηση: Ποιες είναι οι διαφορές στη χορήγηση Omalizumab ανάμεσα σε ασθενείς με
σοβαρό αλλεργικό άσθμα και χρόνια αυθόρμητη κνίδωση;
Απάντηση: Το Omalizumab αποδεικνύεται εξαιρετικά αποτελεσματικό σε όλες τις μορφές της χρόνιας
αυθόρμητης κνίδωσης σε αντίθεση με το άσθμα
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όπου η αντίστοιχη αποτελεσματικότητα περιορίζεται
στον φαινότυπο εκείνον που έχει τα χαρακτηριστικά της σοβαρής αλλεργικής νόσου. Το Omalizumab
στο άσθμα χορηγείται εκτός από τους ενήλικες και σε
παιδιά (6–12 ετών) σε αντίθεση με τη χρόνια αυθόρμητη κνίδωση όπου η αντίστοιχη ένδειξη ισχύει μόνο για εφήβους >12 ετών και ενήλικες. Στο άσθμα η
δόση χορήγησης του Omalizumab εξατομικεύεται σε
κάθε ασθενή και υπολογίζεται σύμφωνα με την τιμή
της IgE ορού πριν από την έναρξη της θεραπείας (χορήγηση κάθε 2 ή κάθε 4 εβδομάδες), ενώ στη χρόνια
αυθόρμητη κνίδωση η δοσολογία είναι σταθερή για
όλους τους ασθενείς και χορηγείται 300 mg Omalizumab κάθε 4 εβδομάδες.
Σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση, η χορήγηση του Omalizumab χαρακτηρίζεται από μια
σχετικά ταχεία έναρξη δράσης (συνήθως εντός 4
εβδομάδων για τους περισσότερους, ενώ για ορισμένους ακόμα πιο γρήγορα). Αντίθετα στο άσθμα,
παρά το γεγονός ότι με τη χορήγηση του Omalizumab, τα επίπεδα της ελεύθερης IgE ορού ελαττώνονται πολύ γρήγορα, συνήθως απαιτούνται 12–16
εβδομάδες για να διαπιστωθεί η ευνοϊκή κλινική
ανταπόκριση. Οι λόγοι για αυτή τη διαφοροποίηση
δεν είναι επακριβώς γνωστοί πλην όμως πιθανολογούνται τα χαμηλά επίπεδα της ειδικής IgE ορού
σε ορισμένες περιπτώσεις άσθματος, η έκθεση σε
αεροαλλεργιογόνα στο άσθμα (καθώς και σε παροξυσμούς της νόσου) και η επιμονή της αλλεργικής
φλεγμονής στους αεραγωγούς (με επακόλουθο το
remodeling), ενώ αντίθετα στη χρόνια αυθόρμητη
κνίδωση οι δερματικές εκδηλώσεις (πομφοί και αγγειοοίδημα) εξαφανίζονται σχετικά γρήγορα μετά
από έξαρση της νόσου και δεν διαπιστώνεται μακροπρόθεσμη καταστροφή του προσβαλλόμενου
δέρματος. 230
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι με τη χορήγηση του Omalizumab σε ασθενείς με άσθμα αναφέρονται σπάνια ανεπιθύμητες αντιδράσεις που
έχουν σοβαρό χαρακτήρα π.χ. αναφυλαξία, οι οποίες απουσιάζουν εντελώς σε αντίστοιχη χορήγηση
στους ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση. Το
γεγονός αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι οι ασθματικοί ασθενείς μπορεί να παρουσιάζουν μεγαλύτερη
πιθανότητα ευαισθητοποίησης στην αντι-IgE θεραπεία συγκριτικά με τους ασθενείς που έχουν χρόνια
αυθόρμητη κνίδωση.44

ΟΜALIZUMAB ΣΤΟ ΣΟΒΑΡΟ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΝΙΔΩΣΗ

81η Ερώτηση: Ποια είναι η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας;
Απάντηση: Το ενδιαφέρον αυτό ερώτημα, όπως ήταν
αναμενόμενο, άρχισε να αποτελεί το αντικείμενο
μελέτης σε διάφορες χώρες με τις πρώτες εργασίες που ανακοινώθηκαν σε συνέδρια να επισημαίνουν ότι φαίνεται υπό προϋποθέσεις η σχέση αυτή
μπορεί να ευνοεί τη χορήγηση του Omalizumab
σε ασθενείς με επίμονη χρόνια αυθόρμητη κνίδωση. 273–275

82η Ερώτηση: Ποιες είναι οι προοπτικές για τη
χορήγηση του Omalizumab;
Απάντηση: Αρκετά πεδία που αφορούν στη χορήγηση του Omalizumab σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση καθώς και άλλες μορφές χρόνιας
κνίδωσης, αναμένουν περισσότερες διευκρινίσεις. Οι
προοπτικές αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στον
πίνακα 82.1.44 Ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει η αποτελεσματικότητα του Omalizumab
σε σύνδρομα φυσικών κνιδώσεων ή/και αγγειοοιδήματος. Ήδη έχουν δημοσιευθεί αρκετές περιγραφές
περιστατικών ή μικρού αριθμού ασθενών με ευνοϊκά
αποτελέσματα. Με ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα από 3 μεγάλες τυχαιοποιημένες διπλές-τυφλές ελεγχόμενες με placebo μελέτες που εξετάζουν
τη χορήγηση Omalizumab σε ασθενείς με κνίδωση εκ

Πίνακας 82.1. Προοπτικές για τη χορήγηση του Omalizumab σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση.44
1. Αναγνώριση προγνωστικών παραγόντων για ευνοϊκή
ανταπόκριση των ασθενών στη χορήγηση του Omalizumab (επιλογή των ασθενών).
2. Ερμηνεία της μη ικανοποιητικής ανταπόκρισης στη χορήγηση του Omalizumab σε ορισμένους τουλάχιστον
ασθενείς.
3. Καλύτερη κατανόηση του μηχανισμού δράσης.
4. Εξέταση της επίδρασης στη φυσική πορεία της νόσου.
5. Δυνατότητα τροποποίησης του δοσολογικού σχήματος.
6. Κατάλληλη-απαραίτητη διάρκεια θεραπείας.
7. Αποτελεσματικότητα-ασφάλεια στα σύνδρομα φυσικών κνιδώσεων ή/και αγγειοοιδήματος.
8. Αποτελεσματικότητα-ασφάλεια στα παιδιά <12 ετών.
9. Μελέτες κόστους-αποτελεσματικότητας.
10. Ασφάλεια για τη χορήγηση στην εγκυμοσύνη.
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ψύχους (μελέτη CUTEX), σε ασθενείς με συμπτωματικό δερμογραφισμό (μελέτη UFO) και σε ασθενείς με
χολινεργική κνίδωση (μελέτη CUN-OMAL-UCOL).43

83η Ερώτηση: Εκτός από το σοβαρό αλλεργικό
άσθμα και τη χρόνια αυθόρμητη κνίδωση, που
αποτελούν τις εγκεκριμένες ενδείξεις για τη
χορήγηση του Omalizumab, σε ποια άλλα αλλεργικά νοσήματα και κλινικές οντότητες έχει
δοκιμασθεί η αντι-ΙgE θεραπεία;
Απάντηση: Σύμφωνα με διάφορα βιβλιογραφικά
δεδομένα (περιγραφές περιστατικών, μελέτες παρατήρησης και τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές)
φαίνεται ότι η χορήγηση του Omalizumab μπορεί να
αποδειχθεί λιγότερο ή περισσότερο αποτελεσματική
και ωφέλιμη για μια σειρά από άλλα αλλεργικά νοσήματα και κλινικές οντότητες που παρουσιάζονται
στον πίνακα 83.1. 24 Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για
τα περισσότερα από αυτά τα νοσήματα απαιτούνται

Πίνακας 83.1. Νοσήματα στα οποία η αντι-IgE θεραπεία
(Omalizumab) χορηγήθηκε και μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματική.24
1. Αλλεργική ρινίτιδα (εποχική και ολοετής).
2. Ρινικοί πολύποδες.
3. Μη αλλεργικό-μη ατοπικό (ενδογενές) άσθμα.
4. Σύνδρομο Churg-Strauss.
5. Αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση.
6. Ηωσινοφιλική μέση ωτίτιδα.
7. Νόσος Kimura's.
8. Τροφική αλλεργία.
9. Ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα και οισοφαγίτιδα.
10. Ατοπική δερματίτιδα.
11. Μαστοκύττωση.
12. Αλλεργία στο λάστιχο (Latex).
13. Φαρμακευτική αλλεργία.
14. Ιδιοπαθής αναφυλαξία και αναφυλαξία από άσκηση.
15. Σε συνδυασμό με την ανοσοθεραπεία με εισπνεόμενα
αλλεργιογόνα για την αλλεργική ρινίτιδα και το αλλεργικό άσθμα.
16. Σε συνδυασμό με την ανοσοθεραπεία με δηλητήρια
υμενοπτέρων (μέλισσα, σφήκες).
17. Αναπνευστική νόσος που επιδεινώνεται από την ασπιρίνη.
18. Φυσικές κνιδώσεις.
19. Υπέρ-IgE σύνδρομο.
20. Φυσαλιδώδες πεμφιγοειδές.
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περισσότερες μελέτες, κατάλληλα σχεδιασμένες οι
οποίες να περιλαμβάνουν μεγαλύτερο αριθμό ασθενών για να τεκμηριωθεί η οποιαδήποτε ευνοϊκή επίδραση που ασκεί το Omalizumab.24,25,276–280 Εξαίρεση
αποτελεί η αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα του
Omalizumab στην αλλεργική ρινίτιδα η οποία σαφώς
έχει τεκμηριωθεί, πλην όμως, σαφώς προβληματίζει
η σχέση κόστος-αποτελεσματικότητα.281–283
Επίσης ευρίσκεται σε διαδικασίες ανάπτυξης ένα
νέο, ιδιαίτερα ενδιαφέρον και εξαιρετικά υποσχόμενο είδος αντι-IgE θεραπείας (QGE031, Novartis),
το οποίο θα είναι τουλάχιστον 12 φορές περισσότερο δραστικό συγκριτικά με το Omalizumab. Το νέο
αυτό μόριο προορίζεται για την αντιμετώπιση των
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IgE-διαμεσολαβούμενων αλλεργικών νοσημάτων και
ιδιαίτερα για την κάλυψη της ανάγκης που υπάρχει
στην αντιμετώπιση-θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας και της τροφικής αλλεργίας.24

Ε. Συμπεράσματα
Τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από τη
χορήγηση του Οmalizumab σε ασθενείς με σοβαρό
αλλεργικό άσθμα παρουσιάζονται σε συνοπτική περιγραφή στον πίνακα Ε.1 ενώ τα αντίστοιχα συμπεράσματα που αφορούν τη χορήγηση του Οmalizumab
σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση παρουσιάζονται σε συνοπτική περιγραφή στον πίνακα Ε.2.

Πίνακας Ε.1. Συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών της χορήγησης του Omalizumab σε ασθενείς με σοβαρό
αλλεργικό άσθμα.
Ενδείξεις
– Το Omalizumab (Xolair®) είναι ένα ανασυνδυασμένο, εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα κατά της IgE
(αντι-IgE).
– To Omalizumab χορηγείται ως επιπρόσθετη θεραπεία
(θεραπεία προσθήκης) σε παιδιά >6 ετών, εφήβους και
ενήλικες με σοβαρό-επίμονο αλλεργικό άσθμα τα συμπτώματα του οποίου παραμένουν ανεπαρκώς ελεγχόμενα παρά τη χορήγηση υψηλών δόσεων ICS, εισπνεόμενων LABA ή/και άλλων φαρμάκων (στάδιο 5 κατά GINA).
– Aπαιτείται προσεκτική επιλογή των ασθενών οι οποίοι
είναι κατάλληλοι για τη χορήγηση του Omalizumab (σοβαρό άσθμα με επαρκή στοιχεία που πιστοποιούν τον
αλλεργικό χαρακτήρα της νόσου).
Μηχανισμός δράσης
– Το Omalizumab δεσμεύει την IgE στον ίδιο επίτοπο που η
IgE δεσμεύεται στην α-αλυσίδα των FcεRI, σχηματίζοντας
συμπλέγματα με την ΙgE, με αποτέλεσμα την ελάττωση
των επιπέδων της κυκλοφορούσας ελεύθερης IgE ορού.
– Το Omalizumab ελαττώνει τη διαθεσιμότητα της IgE που
δεσμεύεται στους FcεRI και ελαττώνει την έκφραση των
FcεRI στα μαστοκύτταρα και τα βασεόφιλα με επακόλουθο την ελάττωση της απελευθέρωσης μεσολαβητών από
αυτά.
– Το Omalizumab ελαττώνει τη χρόνια αλλεργική φλεγμονή των αεραγωγών με την επίδραση που ασκεί στα
κύτταρα της φλεγμονής συμπεριλαμβανομένων και των
ηωσινοφίλων κυττάρων.

– Δεν είναι επακριβώς γνωστό κατά πόσο το Omalizumab
μπορεί να μεταβάλει τη φυσική πορεία του άσθματος
ενώ ορισμένες ενδείξεις συνηγορούν ότι μπορεί να επιδράσει στην αναδόμηση (remodeling) των αεραγωγών.
Κλινική φαρμακολογία
– Το Omalizumab μετά από υποδόρια χορήγηση απορροφάται βραδέως και φθάνει στο μέγιστο της συγκέντρωσης σε 7–8 ημέρες.
– Ο χρόνος ημισείας ζωής του Omalizumab ανέρχεται στις
19–22 ημέρες.
Κλινική αποτελεσματικότητα
– Η χορήγηση του Omalizumab διαπιστώθηκε ότι ελαττώνει σημαντικά τους ασθματικούς παροξυσμούς, τη
χρήση κορτικοστεροειδών (ΙCS και Per os), τα συμπτώματα (ημερήσια και νυκτερινά), τη χρήση φαρμάκων
διάσωσης, τις επισκέψεις σε ιατρούς-τμήματα επειγόντων περιστατικών και τις εισαγωγές στα νοσοκομεία,
ενώ βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών.
Ασφάλεια-Ανεπιθύμητες ενέργειες
– Γενικά το Omalizumab θεωρείται ασφαλές και ικανοποιητικά ανεκτό από τους ασθενείς.
– Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ήπιες-μέτριες και η πλέον συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η
τοπική αντίδραση στο σημείο της ένεσης,
– Η πρόκληση αναφυλαξίας είναι σπάνια, αντιμετωπίζεται εύκολα πλην όμως απαιτείται παρακολούθηση του ασθενούς,
(Συνεχίζεται)
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Πίνακας Ε.1. Συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών της χορήγησης του Omalizumab σε ασθενείς με σοβαρό
αλλεργικό άσθμα - (συνέχεια).
– Ο κίνδυνος να συσχετίζεται το Omalizumab με κακοήθη
νοσήματα δεν υφίσταται ενώ η πιθανότητα να ευθύνεται
για την πρόκληση αρτηριακών θρομβωτικών επεισοδίων
δεν έχει επιβεβαιωθεί.
Δοσολογία
– Το Omalizumab χορηγείται με υποδόρια ένεση κάθε 2 ή
4 εβδομάδες και η δόση καθορίζεται από τη βασική (πριν
από την έναρξη της θεραπείας) τιμή της IgE ορού (IU/mL)
και το βάρος σώματος (kg) του ασθενούς, σύμφωνα με
τους σχετικούς πίνακες.
Χορήγηση στην κλινική πράξη
– Το Omalizumab είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό περίπου
στα 2/3 των ασθενών που χορηγείται.
– Δεν είναι εύκολη η πρόβλεψη των ασθενών οι οποίοι έχουν
τη μεγαλύτερη πιθανότητα να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στη χορήγηση του Omalizumab. Φαίνεται ότι οι βιολογικοί δείκτες που σχετίζονται με την Th2 φλεγμονή (FeNO,
ηωσινόφιλα περιφερικού αίματος, περιοστίνη ορού), μπορεί να είναι χρήσιμοι στην αναγνώριση αυτών των ασθενών.
– Η πλέον κατάλληλη μέθοδος για την αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας του Omalizumab και της απόφασης για να συνεχισθεί ή να διακοπεί η χορήγηση της θεραπείας είναι η συνολική εκτίμηση διαφόρων παραμέ-

τρων από τον θεράποντα ιατρό μετά από 16 εβδομάδες
θεραπείας.
– Σε όσους ασθενείς ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στη
χορήγηση Omalizumab η θεραπεία είναι μακροχρόνια
πλην όμως απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να
καθορισθεί ο απαραίτητος χρόνος που πρέπει τελικά να
διαρκεί αυτή η θεραπεία.
– Εφόσον η χορήγηση του Omalizumab αποδειχθεί αποτελεσματική, η θεραπεία συνεχίζεται χωρίς να τροποποιείται-ελαττώνεται η δόση.
– Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ενθαρρυντικά δεδομένα
από τη χορήγηση του Omalizumab κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης, η σύσταση είναι μη χορηγείται στις εγκύους εκτός εάν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο από
τον θεράποντα ιατρό.
– Η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας μπορεί να αποβαίνει ωφέλιμη όταν η χορήγηση του Omalizumab περιορίζεται σε ασθενείς με σοβαρό αλλεργικό άσθμα (αυτή
η κατηγορία των ασθενών ευθύνεται για το μεγαλύτερο
κόστος του άσθματος στις υπηρεσίες υγείας).
– Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για τη χορήγηση του Omalizumab σε ασθενείς με μη αλλεργικό-μη ατοπικό (ενδογενές) άσθμα, με τα αποτελέσματα από τις πρώτες μελέτες να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Πίνακας Ε.2. Συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών της χορήγησης του Omalizumab σε ασθενείς με χρόνια
αυθόρμητη κνίδωση.
Ενδείξεις

Μηχανισμός δράσης

– Το Omalizumab (Xolair®) είναι ένα ανασυνδυασμένο,
εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα κατά της
IgE (αντι-IgE).

– Το Omalizumab. δεσμεύει και ελαττώνει την ελεύθερη
IgE ορού

– To Omalizumab χορηγείται ως επιπρόσθετη θεραπεία
(θεραπεία προσθήκης) σε εφήβους (>12 ετών) και ενήλικες με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση η οποία είναι ανθεκτική στη χορήγηση H1-αντιισταμινικών φαρμάκων (3ο
στάδιο σύμφωνα με διεθνείς οδηγίες).
– Το Omalizumab είναι περισσότερο αποτελεσματικό και
ασφαλές, συγκριτικά με τα άλλα φάρμακα (κυκλοσπορίνη, μοντελουκάστη) που μπορεί να χορηγηθούν σε ασθενείς με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση η οποία είναι ανθεκτική στη χορήγηση Η1-αντιισταμινικών (σε κανονική
ή/και αυξημένη δόση). Έτσι το Omalizumab αποτελεί
την καλύτερη επιλογή στη χρόνια αυθόρμητη κνίδωση
όταν αποτυγχάνει η χορήγηση των Η1-αντιισταμινικών.

– Το Omalizumab ελαττώνει την έκφραση των FcεRI στα
μαστοκύτταρα και τα βασεόφιλα.
– Οι πιθανοί μηχανισμοί δράσης συσχετίζονται με την αύξηση
στην ουδό απελευθέρωσης μεσολαβητών από τα μαστοκύτταρα, την ελάττωση της αποκοκκίωσης και της απελευθέρωσης μεσολαβητών από τα μαστοκύτταρα/βασεόφιλα, την ελάττωση της χημειοταξίας των κυττάρων της
φλεγμονής και της φλεγμονώδους διαδικασίας στο δέρμα.
– Ο ακριβής μηχανισμός δράσης του Omalizumab δεν έχει
διευκρινισθεί.
– Το Omalizumab φαίνεται ότι δεν μπορεί να επιδράσει
στη φυσική πορεία της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης
καθώς όταν η θεραπεία σταματήσει τα συμπτώματα συνήθως επανεμφανίζονται.
(Συνεχίζεται)
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Πίνακας Ε.2. Συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών της χορήγησης του Omalizumab σε ασθενείς με χρόνια
αυθόρμητη κνίδωση - (συνέχεια).
Κλινική φαρμακολογία
– Το Omalizumab μετά από υποδόρια χορήγηση απορροφάται βραδέως και φθάνει στο μέγιστο της συγκέντρωσης σε 7–8 ημέρες.
– Ο χρόνος ημισείας ζωής του Omalizumab ανέρχεται στις
19–22 ημέρες.
Κλινική αποτελεσματικότητα
– Η χορήγηση του Omalizumab διαπιστώθηκε ότι ελαττώνει σημαντικά τον κνησμό, την εμφάνιση των πομφών,
την εκδήλωση αγγειοοιδήματος και γενικά τη δραστηριότητα της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης ενώ βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών.
Ασφάλεια-Ανεπιθύμητες ενέργειες
– Γενικά το Omalizumab θεωρείται ασφαλές και ικανοποιητικά ανεκτό από τους ασθενείς.
– Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ήπιες-μέτριες και η πλέον συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η
τοπική αντίδραση στο σημείο της ένεσης.
– Δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες
(αναφυλαξία, καρκίνος, αρτηριακά θρομβωτικά επεισόδια).
Δοσολογία
– Το Omalizumab χορηγείται με υποδόρια ένεση σε δόση
300 mg κάθε 4 εβδομάδες (δεν απαιτείται υπολογισμός
της δόσης, σύμφωνα με την τιμή της IgE ορού και του
βάρους σώματος του ασθενούς, όπως στο άσθμα).
Χορήγηση στην κλινική πράξη
– Το Omalizumab είναι αποτελεσματικό σε ασθενείς με
χρόνια αυθόρμητη κνίδωση ανεξάρτητα της αυτοάνοσης προέλευσης ή του ιδιοπαθούς χαρακτήρα της νόσου.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ H ισταμίνη διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην ανοσορύθμιση και στην αλλεργική
φλεγμονή. Η δράση της ισταμίνης ασκείται διαμέσου
4 διαφορετικών υποδοχέων (Η1, Η2, Η3 και Η4). Τα
γνωστά σε όλους Η1-αντιισταμινικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη για την αντιμετώπιση των αλλεργικών νοσημάτων είναι αντίστροφοι
αγωνιστές της ισταμίνης στους Η1-υποδοχείς. Τα Η1αντιισταμινικά λειτουργικά διακρίνονται σε 2 κατηγορίες: (α) τα παλαιότερα ή πρώτης γενεάς (τα οποία
διέρχονται τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και στις
συνήθεις δόσεις προκαλούν καταστολή-υπνηλία ενώ
επηρεάζουν τις ψυχοκινητικές λειτουργίες) και (β) τα
νεότερα ή δεύτερης γενεάς (τα οποία δεν διέρχονται
τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, στερούνται κατασταλτικής δράσης και δεν επηρεάζουν τις ψυχοκινητικές λειτουργίες). Τα παλαιότερα Η1-αντιισταμινικά
δεν πρέπει πλέον να χορηγούνται διότι προκαλούν
συχνά ανεπιθύμητες αντιδράσεις (κυρίως από το
ΚΝΣ αλλά και άλλες) ενώ αντίθετα τα νεότερα Η1αντιισταμινικά τα οποία δεν προκαλούν παρόμοιες
ανεπιθύμητες αντιδράσεις αποτελούν φάρμακα πρώ-
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ΑΒSTRACT Histamine plays an important role
in immune modulation and allergic inflammation
through at least four types of receptors, HR1, HR2,
HR3 and HR4. At H1-receptors, the molecular mechanisms of action of histamine and H1-antihistamines
involves inverse agonism. H1-antihistamines are
functionally classified into first (old)-generation,
potentially impairing, sedating medications and
second (new)-generation, relatively nonimpairing, nonsedating medications. First-generation H1antihistamines cross the blood-brain barrier and, in
usual doses, potentially cause sedation and impair
psychomotor performance. Few clinical pharmacology and efficacy studies of these medications meet
current standards, and they are seldom drugs of
choice. Second-generation H1-antihistamines cross
the blood-brain barrier to a significantly smaller
extent. Second-generation H1-antihistamines are
preferred to first-generation H1-antihistamines in
the treatment of allergic disorders because of their
lack of sedation and of impairment of cognitive and
psychomotor performance. Second-generation H1-
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της επιλογής για τη συμπτωματική αντιμετώπιση της
αλλεργικής ρινίτιδας, της αλλεργικής επιπεφυκίτιδας και της κνίδωσης (οξείας και χρόνιας). Για κάθε
Η1-αντιισταμινικό πρέπει πάντοτε να λαμβάνουμε
υπόψη τα ωφέλιμα αποτελέσματα σε συνδυασμό με
τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες (κατασταλτική δράση από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα/ΚΝΣ,
καρδιοτοξική επίδραση, αλληλεπίδραση με άλλα
φάρμακα κ.λπ.). Η Bilastine αποτελεί ένα νεότερο
Η1-αντιισταμινικό το οποίο έχει εγκριθεί για χορήγηση σε ασθενείς >12 ετών με αλλεργική ρινίτιδα,
αλλεργική επιπεφυκίτιδα και κνίδωση. Σε μεγάλες
ελεγχόμενες, τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες αποδείχθηκε ότι η Bilastine στη δόση των 20 mg (χορήγηση μία φορά/ημέρα) είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για την αντιμετώπιση όλων των συμπτωμάτων
της αλλεργικής ρινίτιδας (συμπεριλαμβανομένης της
ρινικής απόφραξης), της αλλεργικής επιπεφυκίτιδας
και της χρόνιας κνίδωσης. Επίσης διαπιστώθηκε ότι η
Bilastine βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών. Η εικόνα ασφάλειας της Bilastine
είναι εξαιρετική και οι ανεπιθύμητες ενέργειες από
το ΚΝΣ (καταστολή-υπνηλία, επίδραση στις ψυχοκινητικές λειτουργίες κ.λπ.) είναι αμελητέες και παρόμοιες με τις αντίστοιχες του εικονικού φαρμάκου
(placebo). Επίσης στερείται καρδιοτοξικότητας και
δεν αλληλεπιδρά με άλλα φάρμακα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Bilastine (η οποία είναι το νεότερο από
τα νεότερα Η1-αντιισταμινικά) με την αποτελεσματικότητα που αποδεικνύει και την ασφάλεια που διαθέτει, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα και αξιόλογη επιλογή ανάμεσα στα άλλα νεότερα Η1-αντιισταμινικά
φάρμακα αυτής της κατηγορίας.

antihistamines remain first-line medications in the
treatment of allergic rhinitis, allergic conjunctivitis
and urticaria. For each H1- antihistamines, potential
beneficial effects should be weighed against potential
Central Nervous System (CNS) toxicity, cardiac toxicity and other unwanted effects. Bilastine is a new
second-generation H1-antihistamine approved for
the symptomatic treatment of allergic rhinitis or/and
conjunctivitis and chronic urticaria (patients >12
years of age). In allergic rhinitis treatment, a number
of large controlled clinical trials documented its efficacy, as assessed by improvement of all nasal (including obstruction) and ocular symptoms and quality of
life. Also in chronic urticaria bilastine was effective
in managing symptoms and improving quality of life.
Concerning safety and tolerability the profile of bilastine is very similar to placebo and in particular
the adverse effects on CNS are insignificant. Also, no
cardiotoxic effects have been observed. In the fasting
state bilastine 20 mg (oral administration, once daily) is quickly absorbed, it is not distributed to CNS, is
scarcely metabolized and elimination is through the
kidneys and feces with a 14-hour elimination halflife. It has no effect on cytochrome P450 and don't
involved in drug-drug interaction. Bilastine's profile
(efficacy and freedom from CNS sedative effects or
other undesirable effects) make it a potentially attractive option among the new H1-antihistamines.

Α. Εισαγωγή

το 1949. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των πρώτης γενεάς Η1-αντιισταμινικών από το Κεντρικό Νευρικό
Σύστημα (ΚΝΣ) αναφέρθηκαν για πρώτη φορά το
1943, ενώ οι αντιαλλεργικές τους δράσεις περιγράφηκαν το 1955. Τη δεκαετία του 1980 χρησιμοποιήθηκαν στην κλινική πράξη τα πρώτα νεότερα ή δεύτερης γενεάς Η1-αντιισταμινικά τα οποία στερούνται
κατασταλτικής δράσης. Το 1986 αναφέρθηκε για
πρώτη φορά η καρδιοτοξική δράση ορισμένων από
τα νεότερα Η1-αντιισταμινικά. Η κλωνοποίηση και ο
χαρακτηρισμός των υποδοχέων της ισταμίνης στον

Για πρώτη φορά λίγο περισσότερο πριν από 100
χρόνια (το 1910–1911) περιγράφηκαν οι φυσιολογικές και παθολογικές επιδράσεις της ισταμίνης ενώ
το 1937 κατέστη δυνατή η σύνθεση της ισταμίνης.
Η χρήση των Η1-αντιισταμινικών φαρμάκων στην
κλινική πράξη έγινε τη δεκαετία του 1940. Έτσι, το
πρώτο Η1-αντιισταμινικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Antergan το 1942 για να ακολουθήσουν η
diphenhydramine το 1946 και η chlorpheniramine
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άνθρωπο έγινε εφικτή για τον Η2-υποδοχέα το 1991,
για τον Η1-υποδοχέα το 1993, για τον Η3-υποδοχέα το
1999 και για τον Η4 -υποδοχέα το 2000.1–4

Β. H1-αντιισταμινικά

Σήμερα κυκλοφορούν περισσότερα από 40 Η1αντιισταμινικά σε όλες τις χώρες του κόσμου και
αποτελούν μία από τις πλέον διαδομένες κατηγορίες φαρμάκων. Τα νεότερα Η1-αντιισταμινικά χρησιμοποιούνται με επιτυχία για την αντιμετώπιση των
συμπτωμάτων σε ασθενείς με αλλεργικά νοσήματα
όπως είναι η αλλεργική ρινίτιδα, η αλλεργική επιπεφυκίτιδα και η κνίδωση (οξεία και χρόνια). Νέα
φάρμακα σε αυτή την κατηγορία συνεχίζουν να
κυκλοφορούν με σχετικά πλέον πρόσφατα παραδείγματα τη Rupatadine19 και τη Bilastine,20 ενώ το
ενδιαφέρον της Παγκόσμιας Ιατρικής Κοινότητας
παραμένει διαχρονικά αμείωτο. Σήμερα έχουμε στη
διάθεσή μας σημαντικές πληροφορίες και γνώσεις,
για τα από του στόματος χορηγούμενα δεύτερης γενεάς Η1-αντιισταμινικά που αφορούν στον μοριακό
μηχανισμό δράσης, την αντιαλλεργική και ανοσοτροποιητική δράση, την κλινική φαρμακολογία, την
αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. Τα παλαιότερα ή πρώτης γενεάς Η1-αντιισταμινικά συνεχίζουν να κυκλοφορούν
ευρέως, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν μελετηθεί
επαρκώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης
Ιατρικής ενώ το μεγάλο μειονέκτημά τους είναι ότι
διέρχονται τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό με αποτέλεσμα να προκαλούν καταστολή, να επηρεάζουν την
ψυχοκινητική λειτουργία και να σχετίζονται με άλλες
ανεπιθύμητες αντιδράσεις, ακόμη και όταν χορηγούνται στη συνιστώμενη δόση.2–20

Απάντηση: Η Ισταμίνη (Histamine) είναι μια χαμηλού
μοριακού βάρους αμίνη, που ανευρίσκεται φυσιολογικά στον ανθρώπινο οργανισμό, αποτελεί έναν χημικό
μεσολαβητή και συντίθεται από το αμινοξύ Ιστιδίνη
(Histidine) με τη δράση του ενζύμου L-histidine decarboxylase. Το ένζυμο αυτό εκφράζεται σε πολλούς τύπους κυττάρων όπως στους νευρώνες του Κεντρικού
Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ), στα κύτταρα του γαστρικού βλεννογόνου, στα μαστοκύτταρα και στα
βασεόφιλα. Η ισταμίνη εκτός των άλλων δράσεων,
αποτελεί έναν σημαντικό χημικό μεσολαβητή στην
αλλεργική φλεγμονή καθώς παράγεται και αποθηκεύεται στα κυτταροπλασματικά κοκκία των ιστικών
μαστοκυττάρων και των βασεοφίλων, από τα οποία
απελευθερώνεται σε μεγάλες ποσότητες, διαμέσου
ενδοκυττάριων μηχανισμών, κυρίως κατά την πρώιμη
ή άμεση φάση της αλλεργικής αντίδρασης.2–5,21

Η παρούσα ανασκόπηση έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τα δεδομένα που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας από τη διεθνή βιβλιογραφία, για την κατάλληλη χρήση και τις ανεπιθύμητες ενέργειες των Η1αντιισταμινικών τα οποία χορηγούνται από το στόμα,
με ιδιαίτερη αναφορά στη Bilastine, που αποτελεί το
νεότερο από τα νεότερα ή δεύτερης γενεάς μη κατασταλτικά Η1-αντιισταμινικά.
Το θέμα αυτό προτιμήθηκε να αναπτυχθεί αναφέροντας τις σημαντικές ερωτήσεις και τις κατάλληλες
απαντήσεις που προκύπτουν με προοπτική να διευκολυνθεί ο αναγνώστης στην καλύτερη κατανόηση
των απαραίτητων γνώσεων.

1η Ερώτηση: Τι είναι η ισταμίνη;

2η Ερώτηση: Πώς ασκείται η δράση της ισταμίνης και ποιοι είναι οι υποδοχείς της;
Απάντηση: Η ισταμίνη διαδραματίζει φυσιολογικά
έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην υγεία του ανθρώπου ασκώντας μια ποικιλία δράσεων διαμέσου
4 διαφορετικών υποδοχέων (Η1, Η2, Η3, και Η4 υποδοχείς της ισταμίνης). 22,23 Αυτοί οι 4 υποδοχείς της
ισταμίνης παρουσιάζουν διαφορές όσον αφορά στην
έκφραση, τη μεταγωγή του σήματος και τη λειτουργία. Τα χαρακτηριστικά των Η1-υποδοχέων διαμέσου
των οποίων ασκείται η δράση της ισταμίνης στην
αλλεργική φλεγμονή, στην ανοσορρύθμιση και στο
ΚΝΣ φαίνονται στον πίνακα 2.1. 3–5 Τα γνωστά μας
Η1-αντιισταμινικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην
κλινική πράξη για την αντιμετώπιση των αλλεργικών
νοσημάτων (αλλεργική ρινίτιδα, αλλεργική επιπεφυκίτιδα, κνίδωση κ.λπ.) είναι αντίστροφοι αγωνιστές
της ισταμίνης στους Η1-υποδοχείς.3–5,24
Οι Η2-υποδοχείς εκφράζονται κυρίως σε κύτταρα
του γαστρικού βλεννογόνου, των λείων μυών, του ΚΝΣ
και του καρδιαγγειακού συστήματος. Αντίστροφοι αγωνιστές των Η2-υποδοχέων είναι τα Η2-αντιισταμινικά
(Cimetidene, Ranitidine, Famotidine, Nizatidine) τα
οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της
νόσου του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφα-

76

Χρ. Γρηγορέας και συν

Πίνακας 2.1. Χαρακτηριστικά των Η1-υποδοχέων).3–5
Χαρακτηριστικά

Η1-υποδοχέας

1. Έτος περιγραφής/έτος κλωνοποίησης
του γονιδίου στον άνθρωπο

1966/1993

2. Πρωτεΐνες του υποδοχέα
στον άνθρωπο

487 αμινοξέα, 56 KDa

3. Εντοπισμός στα ανθρώπινα
χρωματοσώματα

3p25, 3p14–21

4. Σύζευξη G-πρωτεΐνης
5. Ενεργοποιούμενα ενδοκυττάρια
μηνύματα

Gaq/11
Ca++, cGMP, Φωσφολιπάση Α2, C και D, NF-κΒ, cAMP, NOS

6. Έκφραση υποδοχέα

Κύτταρα νεύρων, κύτταρα λείων μυϊκών ινών (αεροφόρων οδών και αγγείων),
ενδοθηλιακά κύτταρα, επιθηλιακά κύτταρα, ουδετερόφιλα, ηωσινόφιλα, μονοκύτταρα/μακροφάγα, δενδριτικά κύτταρα, Τ- και Β-κύτταρα, ηπατοκύτταρα, χονδροκύτταρα

7. Δράση (λειτουργία) ισταμίνης-γενικά

Αύξηση του κνησμού, πόνος, αγγειοδιαστολή, αύξηση αγγειακής διαπερατότητας, υπόταση, ερύθημα (flushing), πονοκέφαλος, ταχυκαρδία, βρογχόσπασμος, ενεργοποίηση των αισθητικών νεύρων του παρασυμπαθητικού
στις αεροφόρες οδούς και των υποδοχέων του βήχα, ελάττωση του χρόνου
αγωγιμότητας του κολποκοιλιακού κόμβου

8. Δράση (λειτουργία) ισταμίνης
στην αλλεργική φλεγμονή
και ανοσοτροποποίηση

Αύξηση της απελευθέρωσης ισταμίνης και άλλων μεσολαβητών, αύξηση της
έκφρασης των μορίων προσκόλλησης και χημειοταξίας των ηωσινοφίλωνουδετεροφίλων, αύξηση της ικανότητας των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων, συν-διεγερτική δραστηριότητα στα Β-κύτταρα, αύξηση κυτταρικής
ανοσίας (Τh1), αύξηση IFN-γ, αύξηση αυτοανοσίας, ελάττωση χυμικής ανοσίας και παραγωγής IgE

9. Δράση (λειτουργία) ισταμίνης
στο ΚΝΣ

Κύκλος ύπνου και αφύπνισης, πρόσληψη τροφής, θερμορρύθμιση, συναισθηματική και επιθετική συμπεριφορά, μετακίνηση, μνήμη, μάθηση

10. Η1-αντιισταμινικά

Αντίστροφοι αγωνιστές (πρώην ανταγωνιστές) με >40 παλαιότερα και νεότερα Η1-αντιισταμινικά μόρια τα οποία χρησιμοποιούνται με επιτυχία στην
αλλεργική ρινίτιδα, στην αλλεργική επιπεφυκίτιδα, στην κνίδωση και σε άλλα αλλεργικά νοσήματα

γικής παλινδρόμησης. Οι Η3-υποδοχείς και οι Η4 υποδοχείς, οι οποίοι ανακαλύφθηκαν σχετικά πρόσφατα, εκφράζονται κυρίως οι μεν Η3-υποδοχείς
στο ΚΝΣ και στους περιφερικούς νευρώνες, ενώ
αντίστοιχα οι Η4 -υποδοχείς στον μυελό των οστών
και στα περιφερικά αιμοποιητικά κύτταρα. Προς το
παρόν, τουλάχιστον, δεν υπάρχουν διαθέσιμα αντιισταμινικά φάρμακα τα οποία να χρησιμοποιούνται
ως αντίστροφοι αγωνιστές στους Η3-υποδοχείς και
Η4 -υποδοχείς πλην όμως υπάρχει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη αυτών των φαρμακευτικών παραγόντων διότι φαίνεται ότι τα Η3-

αντιισταμινικά δυνητικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν
στην αντιμετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας, διαφόρων νευρολογικών νοσημάτων (νόσος Alzheimer,
νόσος ελαττωματικής προσοχής-υπερκινητικότητας,
σχιζοφρένειας κ.λπ.) και της παχυσαρκίας, ενώ αντίστοιχα τα Η4 -αντιισταμινικά στην αλλεργική ρινίτιδα,
ατοπική δερματίτιδα, άσθμα και άλλα φλεγμονώδη
καθώς και αυτοάνοσα νοσήματα.4
Όλοι οι υποδοχείς της ισταμίνης είναι διαμεμβρανικά μόρια τα οποία μεταδιεγείρουν εξωκυττάρια
μηνύματα διαμέσου των G πρωτεϊνών σε ενδοκυττάρια δευτερογενή αγγελιαφόρα συστήματα. Στους
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υποδοχείς η ενεργός και η ανενεργός κατάσταση
ευρίσκονται σε ισορροπία. Σε ηρεμία η ανενεργός
κατάσταση ισομερίζεται με την ενεργό κατάσταση
και αντίστροφα. Οι αγωνιστές των υποδοχέων της
ισταμίνης ενεργοποιούν την ενεργή κατάσταση του
υποδοχέα ενώ οι αντίστροφοι αγωνιστές (αντιισταμινικά) ενεργοποιούν την αντίστοιχη ανενεργό. 3–5,24

3η Ερώτηση: Ποιος είναι ο μηχανισμός δράσης
των Η1-αντιισταμινικών φαρμάκων;
Απάντηση: Για περισσότερο από 50 χρόνια, τα Η1αντιισταμινικά αναφέρονται ως ανταγωνιστές του
Η1-υποδοχέα της ισταμίνης ή αναστολείς του Η1υποδοχέα. Όμως οι όροι αυτοί μάλλον δεν αντανακλούν ικανοποιητικά τον ακριβή μοριακό μηχανισμό
δράσης των Η1-αντιισταμινικών, ο οποίος πλέον είναι
πλήρως κατανοητός. Έτσι, η ανενεργός κατάσταση
του Η1-υποδοχέα της ισταμίνης ευρίσκεται σε ισορροπία με την αντίστοιχη ενεργό. Η δράση ενός αγωνιστή, όπως είναι η ισταμίνη, που διαθέτει επιλεκτική συγγένεια προς την ενεργό κατάσταση, έχει ως
αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση του υποδοχέα σε
αυτή τη διαμόρφωση διότι στρέφει την ισορροπία
προς την ενεργό μορφή. Αντίθετα η δράση ενός Η1αντιισταμινικού που διαθέτει επιλεκτική συγγένεια
προς την ανενεργό κατάσταση, έχει ως αποτέλεσμα

Εξωκυττάριο

τη σταθεροποίηση του υποδοχέα προς αυτή τη διαμόρφωση διότι στρέφει την ισορροπία προς την ανενεργό μορφή. Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι
εμφανές ότι η δράση των Η1-αντιισταμινικών αποδίδεται πολύ καλύτερα με τον όρο ως αντίστροφοι
αγωνιστές (inverse agonists). Tα Η1-αντιισταμινικά
ρυθμίζουν προς τα κάτω την αλλεργική φλεγμονή
απ' ευθείας διαμέσου των Η1-υποδοχέων παρεμβαίνοντας στη δράση της ισταμίνης στους Η1-υποδοχείς
οι οποίοι ευρίσκονται στους αισθητικούς νευρώνες
(ελάττωση του κνησμού) και στα μικρά αιμοφόρα
αγγεία, ιδιαίτερα στα μετα-τριχοειδικά φλεβίδια (ελάττωση της αγγειακής διαπερατότητας και της αγγειοδιαστολής). 3–5, 24–26 Στο σχήμα 3.1 φαίνεται σε
γραφική παράσταση ο μηχανισμός δράσης των Η1αντιισταμινικών (αντίστροφοι αγωνιστές).3

4η Ερώτηση: Τα Η1-αντιισταμινικά εκτός από
την αντιισταμινική δράση διαθέτουν και άλλες
ευρύτερες αντιαλλεργικές-αντιφλεγμονώδεις
ιδιότητες;
Απάντηση: Τα Η1-αντιισταμινικά διαμέσου της δράσης που ασκούν σε ένα μεταγραφικό παράγοντα,
όπως είναι ο πυρηνικός παράγοντας-κΒ (Nuclear
Factor-κΒ),27 ελαττώνουν την αντιγονοπαρουσίαση,
την έκφραση των προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών

Εξωκυττάριο
Επίδραση αγωνιστή
(ισταμίνη)

Ανενεργό

Ανενεργό

Ενεργό
Ενδοκυττάριο

Α

Εξωκυττάριο
Επίδραση αντίστροφου
αγωνιστή
(αντιισταμινικό)

Ανενεργό

Ενεργό

Ενδοκυττάριο
Β

Ενεργό
Ενδοκυττάριο

Γ

Σχήμα 3.1. Μηχανισμός δράσης των Η1-αντιισταμινικών: (Α) η ανενεργός κατάσταση του Η1-υποδοχέα της ισταμίνης ευρίσκεται σε ισορροπία με την ενεργό κατάσταση, (Β) ένας αγωνιστής, όπως είναι η ισταμίνη, έχει αυξημένη συγγένεια προς
την ενεργό κατάσταση του Η1-υποδοχέα με αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση του υποδοχέα σε αυτή τη διαμόρφωση και
στροφή της ισορροπίας προς την ενεργό μορφή, (Γ) ένα Η1-αντιισταμινικό, έχει αυξημένη συγγένεια προς την ανενεργό
κατάσταση του Η1-υποδοχέα με αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση του υποδοχέα σε αυτή τη διαμόρφωση και στροφή της
ισορροπίας προς την ανενεργό μορφή.3
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και των κυτταρικών μορίων προσκόλλησης καθώς
και τη χημειοταξία. Με μια δοσο-εξαρτώμενη διαδικασία τα Η1-αντιισταμινικά αναστέλλουν την ενεργοποίηση των μαστοκυττάρων και την απελευθέρωση ισταμίνης. Εκτός από την επίδραση στο NF-κΒ,
για τις ευρύτερες αντιαλλεργικές ιδιότητες των Η1αντιισταμινικών φαίνεται ότι μπορεί να διαδραματίζει ρόλο η επίδραση που ασκούν στους διαύλους των
ιόντων ασβεστίου με αποτέλεσμα να σταθεροποιούνται τα μαστοκύτταρα και να ελαττώνεται η απελευθέρωση μεσολαβητών. 3–5 Στον πίνακα 4.1 φαίνονται
οι ωφέλιμες επιδράσεις των Η1-αντιισταμινικών που
ασκούνται μέσω της δράσης στους Η1-υποδοχείς,
στον παράγοντα ΝF-κΒ και στους διαύλους των ιόντων ασβεστίου.5

5η Ερώτηση: Ποια είναι η ταξινόμηση των Η1αντιισταμινικών;
Απάντηση: Τα Η1-αντιισταμινικά ταξινομούνται ανάλογα με τη χημική κατηγορία στην οποία ανήκουν
πλην όμως περισσότερο πρακτική είναι η διάκρισή
τους σε παλαιότερα και νεότερα (πίνακας 5.1).4,5 Έτσι,
ουσιαστικά τα Η1-αντιισταμινικά διακρίνονται λειτουργικά σε 2 μεγάλες κατηγορίες: (1) τα παλαιότερα
ή πρώτης γενεάς τα οποία χαρακτηρίζονται από το
γεγονός ότι διαθέτουν ως κύρια ανεπιθύμητη ενέργεια την κατασταλτική δράση και αναφέρονται ως
κατασταλτικά Η1-αντιισταμινικά και (2) τα νεότερα ή
δεύτερης γενεάς τα οποία στερούνται κατασταλτι-

Πίνακας 4.1. Ωφέλιμες (ευνοϊκές) δράσεις των Η1-αντιισταμινικών.5
1. Δράση διαμέσου των Η1-υποδοχέων
– Ελάττωση της αλλεργικής φλεγμονής
– Ελάττωση του κνησμού
– Ελάττωση της ρινικής καταρροής (ρινόρροια)
– Ελάττωση των πταρμών
– Ελάττωση των πομφών στο δέρμα.
2. Δράση διαμέσου του παράγοντα ΝF-κΒ
– Ελάττωση των έκφρασης των μορίων προσκόλλησης
– Ελάττωση της χημειοταξίας
– Ελάττωση της παραγωγής των προ-φλεγμονωδών
κυτταροκινών.
– Ελάττωση της αντιγονοπαρουσίασης
3. Δράση διαμέσου των διαύλων των ιόντων ασβεστίου
– Ελάττωση της απελευθέρωσης μεσολαβητών.
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κής δράσης και αναφέρονται ως μη κατασταλτικά Η1αντιισταμινικά.3–5
Αρκετά από τα νεότερα Η1-αντιισταμινικά προέρχονται από προϋπάρχοντα μόρια και συσχετίζονται
χημικά με αυτά της ίδιας κατηγορίας φάρμακα. Έτσι, η
acrivastine συσχετίζεται με την tripolidene, η cetirizine
είναι ένας μεταβολίτης της hydroxyzine, η levocetirizine
είναι εναντιομερές της cetirizine, η desloratadine είναι
ένας μεταβολίτης της loratadine και η fexofenadine
είναι ένας μεταβολίτης της terfenadine.3–5 Από τα παλαιότερα η πρώτης γενεάς Η1-αντιισταμινικά που κυκλοφορούν στη χώρα μας, παρά τις ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλούν, χρησιμοποιούνται ακόμα συχνά (κυρίως στα παιδιά) σε διάφορες μορφές και οδούς
χορήγησης η Hydroxyzine/Υδροξυζίνη (Atarax® κ.λπ.),
η Dimethindene/Διμεθινδένη (Fenistil® και το Ketotifen/
Κετοτιφαίνιο (Zaditen® κ.λπ.). Τα νεότερα ή δεύτερης
γενεάς Η1-αντιισταμινικά τα οποία έχουμε στη διάθεσή
μας για χορήγηση από το στόμα και τοπική χορήγηση
(ρινική, οφθαλμική) παρουσιάζονται στον πίνακα 5.2.

6η Ερώτηση: Υπάρχουν και Η1-αντιισταμινικά
τρίτης γενεάς;
Απάντηση: Προς το παρόν δεν υπάρχουν διαθέσιμα Η1-αντιισταμινικά τα οποία να χαρακτηρίζονται ως τρίτης (3ης) γενεάς. Από τη στιγμή που έχει
κωδικοποιηθεί η Η1-υποδοχέας και έχουν αναγνωρισθεί οι πολυμορφισμοί του είναι λογικό να προσδοκάται ότι μπορεί να υπάρξουν στο μέλλον και
Η1-αντιισταμινικά τρίτης γενεάς. Έτσι, είναι προτιμότερο ο όρος αυτός να αναμένει τα μελλοντικά H1αντιισταμινικά τα οποία θα σχεδιασθούν με τη χρήση
μοριακών τεχνικών.3,5,16

7η Ερώτηση: Ποιες είναι οι διαθέσιμες οδοί χορήγησης των Η1-αντιισταμινικών;
Απάντηση: Εκτός από την από του στόματος χορήγηση των Η1-αντιισταμινικών (διαθέσιμα σε μορφή tab,
chew tab, syrup, oral solution) που επικεντρώνεται η
παρούσα ανασκόπηση, άλλες οδοί χορήγησης είναι η
τοπική ρινική (ρινικά spray) για την αλλεργική ρινίτιδα,
η τοπική οφθαλμική (απ' ευθείας στον επιπεφυκότα ως
οφθαλμικές σταγόνες/κολλύρια) για την αλλεργική επιπεφυκίτιδα, η τοπική από του δέρματος (cream/oint),
όπου η χρήση τους σαφώς δεν έχει κανένα νόημα και
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να αποφεύγεται,
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Πίνακας 5.1. Η1-αντιισταμινικά: χημική και λειτουργική ταξινόμηση.4,5
Χημική ταξινόμηση

Λειτουργική ταξινόμηση
Πρώτης γενεάς
ή παλαιότερα

Δεύτερης γενεάς
ή νεότερα

Αλκυλαμίνες (Alkylamines)

Brompheniramine, chlorpheniramine,
dimethindene, pheniramine, tripolidine

Acrivastine

Πιπεραζίνες (Piperazines)

Buclizine, cyclizine, hydroxyzine, meclizine, Cetirizine, levocetirizine
oxatomide

Πιπεριδίνες (Piperidines)

Azatadine, cyproheptadine,
diphenylpyraline, ketotifen

Αιθανολαμίνες (Ethanolamines)

Carbinoxamine, clemastine, dimenydrinate,
diphenhydamine, doxylamine,
phenyltoloxamine

–

Αιθυλενεδιαμίνες (Ethylenediamines)

Antazoline, pyrilamine, tripelennamine

–

Φαινοθειαζίνες (Phenothiazines)

Methdilazine, promethazine

–

Άλλα

Dexopine

Astemizole,* terfenadine,*
loratadine, desloratadine,
fexofenadine, levocabastine,
bepostatine, ebastine,
mizolastine, alcaftadine,
rupatadine, bilastine

Azelastine, emedastine, epinastine,
olopatadine

* Έχει διακοπεί η κυκλοφορία τους (αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία)

Πίνακας 5.2. Νεότερα ή δεύτερης γενεάς Η1-αντιισταμινικά.
Δραστική ουσία

Σκευάσματα

Οδός χορήγησης

Cetirizine/Σετιριζίνη

Zirtek® (tab 10 mg, oral sol drops 10 mg/mL) κ.λπ.

ΣΤ

Levocetirizine/Λεβοσετιριζίνη

Xozal® (tab 5 mg, oral sol drops 5 mg/mL, oral sol 0,5 mg/mL) κ.λπ.

ΣΤ

Loratadine/Λοραταδίνη

Crarityne® (tab 10 mg, syr 5 mg/5 mL) κ.λπ.

ΣΤ

Desloratadine/Δεσλοραταδίνη

Aerius® (tab 5 mg, syr 0,5 mg/mL) κ.λπ.

ΣΤ

Fexofenadine/Φεξοφεναδίνη

Fexofenadine/Generics (tab 120 mg και 180 mg) κ.λπ.

ΣΤ

Levocabastine/Λεβοκαμπαστίνη

Livostin® (Nasal Spr 0,05%, eye drops 0,05%)

Ebastine/Εμπαστίνη

Kestine® (tab 10 mg και 20)

ΣΤ

Mizolastine/Μιζολαστίνη

Oriens® (tab 10 mg), Mizollen® (tab 10 mg)

ΣΤ

Rupatadine/Ρουπαταδίνη

Rupafin® (tab 10 mg, oral sol 1 mg/mL)

ΣΤ

Bilastine/Μπιλαστίνη

Bilaz® (tab 20 mg), Bilargen® (tab 20 mg)

ΣΤ

Azelastine/Αζελαστίνη

Αfluon® (Nasal spr 0,1%, eye drops 0,1%)

PIN, ΟΦΘ

Emedastine/Εμεδαστίνη

Emadine® (eye drops 0,05%)

ΟΦΘ

Epinastine/Επιναστίνη

Relestat® (eye drops 0,5 mg/mL)

ΟΦΘ

Olopatadine/Ολοπαταδίνη

Opatanol® (eye drops 1 mg/mL)

ΟΦΘ

ΣΤ: χορήγηση από το στόμα, ΡΙΝ: Ρινική χορήγηση (τοπική), ΟΦΘ: Οφθαλμική χορήγηση (τοπική)

ΡΙΝ, ΟΦΘ
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για περιπτώσεις κνησμώδους δερματοπάθειας και η
παρεντερική χορήγηση (ενδομυϊκά/ενδοφλέβια) για
οξείες συστηματικές αλλεργικές αντιδράσεις, όπου η
χρήση τους μάλλον δεν συστήνεται διότι το φάρμακο εκλογής είναι πάντοτε η αδρεναλίνη. Επίσης υπάρχουν διαθέσιμα από του στόματος χορηγούμενα Η1αντιισταμινικά που συνδυάζονται με αποσυμφορητικά
(tab cetirizine/pseudoephedrine, tab desloratadine/
pseudoephedrine, tab loratadine/pseudoephedrine)
τα οποία χορηγούνται στην αλλεργική ρινίτιδα για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτός των άλλων και
του συμπτώματος της ρινικής απόφραξης (μπούκωμα),
πλην όμως η χρήση τους πρέπει να γίνεται με προσοχή διότι είναι συχνές οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις που
προκαλούν τα αποσυμφορητικά (Pseudoephedrine)
όταν χορηγούνται από το στόμα.4
Τα τοπικά ρινικά Η1-αντιισταμινικά (azelastine, levocabastine) υπό μορφή ρινικών sprays, παρουσιάζουν
ενδιαφέρον και χρησιμοποιούνται με επιτυχία σε ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα. Διαθέτουν ταχεία έναρξη δράσης (π.χ. 15 λεπτά της ώρας για τη nasal
azelastine), χορηγούνται συνήθως δύο φορές/ημέρα
(πρωί και βράδυ), είναι αποτελεσματικά (ίσως λιγότερο
από εκείνα που χορηγούνται από το στόμα), απορροφώνται ελάχιστα και σπάνια προκαλούν συστηματικές
ανεπιθύμητες ενέργειες, πλην όμως αρκετοί ασθενείς
παραπονούνται για πικρό και όχι ευχάριστο αίσθημα
γεύσης.3–5,28,29 Για την επιλογή ανάμεσα στα νεότερα
Η1-αντιισταμινικά που χορηγούνται από το στόμα και
σε εκείνα τα οποία χορηγούνται τοπικά-ρινικά θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο εκτός των άλλων και
η προτίμηση των ασθενών οι οποίοι όπως φαίνεται
σαφώς προτιμούν την από του στόματος χορήγηση
κυρίως για πρακτικούς λόγους (χορήγηση μία φορά/
ημέρα κ.λπ.). Πρόσφατα το ενδιαφέρον συγκεντρώνει
ένας συνδυασμός τοπικού ρινικού Η1-αντιισταμινικού
και ρινικού στεροειδούς (azelastine/fluticasone) για
την πλέον αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των
συμπτωμάτων της αλλεργικής ρινίτιδας (συμπεριλαμβανομένης και της ρινικής απόφραξης).30 Για την αλλεργική επιπεφυκίτιδα χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερη
επιτυχία Η1-αντιισταμινικά σε οφθαλμικές σταγόνες/
κολλύρια για τοπική χορήγηση στον επιπεφυκότα
(alcaftadine, azelastine, bepotastine, emedastine,
epinastine, ketotifen, levocabastine, olopatadine) για
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την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων αλλεργικής επιπεφυκίτιδας.3–5, 31–34

8η Ερώτηση: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη
φαρμακοκινητική των Η1-αντιισταμινικών;
Απάντηση: Η μελέτη της φαρμακοκινητικής των Η1αντιισταμινικών μας εξασφαλίζει χρήσιμες κλινικά
πληροφορίες για τον βαθμό και την έκταση της απορρόφησης, τον μεταβολισμό, την απέκκριση και τις
αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Οι γνώσεις μας
όσον αφορά στη φαρμοκινητική των παλαιοτέρων ή
πρώτης γενεάς Η1-αντιισταμινικών είναι μάλλον περιορισμένες διότι εισήχθησαν στην κυκλοφορία πριν
από πολλά χρόνια όταν οι αρμόδιες αρχές δεν απαιτούσαν αντίστοιχες μελέτες. Έτσι, εκτός των άλλων
δεν είναι γνωστή η φαρμακοκινητική και η φαρμακοδυναμική σε υγιείς ενήλικες, σε ηλικιωμένους, σε
βρέφη-παιδιά, και σε ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική και ηπατική λειτουργία ενώ η αλληλεπίδραση
με άλλα φάρμακα είναι αρκετά πιθανή.3–5,11
Αντίθετα η φαρμακοκινητική των περισσοτέρων
τουλάχιστον από τα νεότερα ή δεύτερης γενεάς Η1αντιισταμινικά είναι επαρκώς γνωστή διότι έχουν
διεξαχθεί οι απαραίτητες μελέτες στις διάφορες
πληθυσμιακές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των
αντίστοιχων ευπαθών. Έτσι, όσον αφορά γενικά
στα νεότερα Η1-αντιισταμινικά η απορρόφησή τους
είναι ταχεία και επιτυγχάνουν τη μέγιστη συγκέντρωση στον ορό εντός 0,8–3 ωρών, ο μεταβολισμός τους κυμαίνεται από ελάχιστος (Fexofenadine)
μέχρι εκτεταμένος (Desloratadine, Rupatadine),
ο τελικός χρόνος ημισείας ζωής για την απέκκριση-αποβολή τους είναι 6–27 ώρες, η φαρμακοκινητική τους επηρεάζεται σε μικρό βαθμό από την
ηλικία, τη νεφρική δυσλειτουργία και την ηπατική
δυσλειτουργία (όμως για ορισμένα τουλάχιστον από αυτά μπορεί να απαιτηθεί η ρύθμιση της δόσης
σε ασθενείς με επηρεασμένη τη νεφρική και ηπατική λειτουργία) και η αλληλεπίδρασή τους με άλλα
φάρμακα και τροφές σπάνια επηρεάζει την κλινική
αποτελεσματικότητα. 3–5,11
Ορισμένα από τα νεότερα Η1-αντιισταμινικά απεκκρίνονται σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητα στα
ούρα ή/και στα κόπρανα (π.χ. το 60% της δόσης της
Cetirizine και το 86% της δόσης της Levocetirizine απεκκρίνονται αμετάβλητα στα ούρα ενώ το 80% της
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δόσης της Fexofenadine απεκκρίνεται αμετάβλητο
στα κόπρανα). 35–37 Επίσης ορισμένα νεότερα Η1αντιισταμινικά όπως η Desloratadine, η Loratadine
και η Rupatadine μεταβολίζονται εκτεταμένα σε μεγάλο βαθμό στο σύστημα ηπατικού κυτοχρώματος
P450 (CYP450). Σε περίπτωση κατά την οποία ο μεταβολισμός αυτών των Η1-αντιισταμινικών ελαττωθεί από τη χορήγηση αναστολέων του CYP450 όπως
είναι η ερυθρομυκίνη και τα άλλα μακρολιδικά αντιβιοτικά ή όπως είναι η κετοκοναζόλη και τα άλλα
ιμιδαζολικά αντιμυκητιασικά αυτό μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσης του Η1αντιισταμινικού, το οποίο δεν μεταβολίζεται τόσο
στο πλάσμα όσο και στους ιστούς, με δυνητική συνέπεια την τοξικότητα. 38–40 Επίσης η Fexofenadine
δεν πρέπει να χορηγείται εντός 15 λεπτών της ώρας
από τη λήψη αντιόξινων σκευασμάτων τα οποία περιέχουν αλουμίνιο και μαγνήσιο διότι τα μεταλλικά
αυτά στοιχεία ελαττώνουν την απορρόφηση του
φαρμάκου. Κλασικό παράδειγμα αλληλεπίδρασης
φαρμάκου-τροφής για τα νεότερα Η1- αντιισταμινικά
αποτελεί η Fexofenadine, όπου η naringin και η
hesperidin τα οποία είνα φλαβονοειδή και περιέχονται στον χυμό grapefruit και στο χυμό πορτοκαλάδας αντίστοιχα μειώνουν την από του στόματος βιοδιαθεσιμότητα του φαρμάκου διαμέσου της
αναστολής του ΟΑΤΡ 1Α2. Η αλληλεπίδραση αυτή
αποφεύγεται με την αναμονή 4 ωρών ανάμεσα στην
κατανάλωση των χυμών και της χορήγησης της δόσης της fexofenadine.4,5,41,42

9η Ερώτηση: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη
φαρμακοδυναμική των Η1-αντιισταμινικών;
Απάντηση: Η μελέτη της φαρμακοδυναμικής των Η1αντιισταμινικών μας εξασφαλίζει χρήσιμες κλινικά πληροφορίες για την έναρξη, την έκταση και τη διάρκεια
της H1-αντιισταμινικής δράσης. Όπως αναφέρθηκε και
για τη φαρμακοκινητική, οι γνώσεις μας όσον αφορά
στη φαρμακοδυναμική των παλαιότερων ή πρώτης
γενεάς Η1-αντιισταμινικών είναι αρκετά περιορισμένες.
Αντίθετα οι αντίστοιχες γνώσεις για τη φαρμακοδυναμική των νεότερων ή δεύτερης γενεάς Η1-αντιισταμινικών
είναι εκτεταμένες με τη χρήση προτύπων (μοντέλων)
όπως είναι της αλλεργικής ρινοεπιπεφυκίτιδας και κυρίως του πομφού-ερυθήματος στο δέρμα.3–5,11
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Έτσι, όσον αφορά γενικά στα νεότερα Η1-αντιισταμινικά η έναρξη της δράσης τους κυμαίνεται από
0,7–2,6 ώρες, η έκταση της δράσης (δραστικότητα)
διαφοροποιείται από 75% μέχρι 100%, η διάρκεια της
δράσης είναι 24 ώρες και ίσως λίγο περισσότερο ενώ
για ορισμένα τουλάχιστον νεότερα Η1-αντιισταμινικά
έχει μελετηθεί η συγγένεια και η κατάληψη του Η1υποδοχέα της ισταμίνης.3–5,11 Σύμφωνα με τα παραπάνω τα νεότερα Η1-αντιισταμινικά διαθέτουν το πλεονέκτημα ότι δρουν ταχέως (εντός περίπου 1 ώρας) και η
διάρκεια της δράσης τους για 24 ώρες επιτρέπει τη χορήγηση μία φορά/ημέρα, γεγονός που συμβάλλει στη
συμμόρφωση των ασθενών. Η χορήγηση αυτή έχει επικρατήσει και συνήθως γίνεται το βράδυ πριν από τη
νυκτερινή κατάκλιση ώστε να μειωθεί η όποια, έστω
και μικρού βαθμού, καταστολή την οποία μπορεί να
προκαλέσουν ακόμη και τα νεότερα Η1-αντιισταμινικά.

10η Ερώτηση: Ποιες είναι οι ενδείξεις για τη χορήγηση των Η1-αντιισταμινικών;
Απάντηση: Οι ενδείξεις για τις οποίες κυρίως τα
νεότερα Η1-αντισταμινικά αποτελούν τα φάρμακα
πρώτης επιλογής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα
πολλών καλά σχεδιασμένων μελετών (τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο/placebo
που διαρκούν εβδομάδες ή/και μήνες), είναι η αλλεργική ρινίτιδα, η αλλεργική επιπεφυκίτιδα και
η κνίδωση (οξεία και χρόνια), όπως φαίνεται στον
Πίνακα 10.1.4 Άλλες ενδείξεις στις οποίες η χορήγηση των Η1-αντιισταμινικών στηρίζεται σε μικρές,
τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες με αποτέλεσμα να έχει επικρατήσει η χορήγησή τους στην
καθημερινή κλινική πράξη είναι η μαστοκύττωση
(πρόληψη και αντιμετώπιση του κνησμού και του ερυθήματος/flushing), η πρόληψη και αντιμετώπιση
των μεγάλων τοπικών αντιδράσεων από τα δήγματα κουνουπιών-άλλων εντόμων, η προληπτική αγωγή για την ελάττωση των σοβαρών ανεπιθύμητων
φαρμακευτικών αντιδράσεων (π.χ. ραδιοσκιερά
μέσα), η προληπτική αγωγή για την ελάττωση των
σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων από την ανοσοθεραπεία, και η πρόληψη των συμπτωμάτων της
ιδιοπαθούς αναφυλαξίας. 3–5
Στον πίνακα 10.1 παρουσιάζονται άλλα νοσήματα
στα οποία η χορήγηση των Η1-αντιισταμινικών είναι
διαδομένη ευρέως πλην όμως σίγουρα δεν αποτε-
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Πίνακας 10.1. Νοσήματα και παθολογικές οντότητες που χρησιμοποιούνται Η1-αντιισταμινικά.4
1. Νοσήματα στα οποία η χορήγηση των Η1-αντιισταμινικών αποτελεί 1η επιλογή (ισχυρές ενδείξεις που υποστηρίζονται
από πολλές καλά σχεδιασμένες, τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες με placebo μελέτες)
• Αλλεργική ρινίτιδα
• Αλλεργική επιπεφυκίτιδα
• Κνίδωση (οξεία και χρόνια).
2. Άλλα νοσήματα στα οποία χορηγούνται Η1-αντιισταμινικά στην καθημερινή κλινική πράξη (ενδείξεις που υποστηρίζονται από μικρές τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες)
• Μαστοκύττωση (πρόληψη και αντιμετώπιση του κνησμού και του ερυθήματος/flushing)
• Πρόληψη και αντιμετώπιση των μεγάλων τοπικών αντιδράσεων από τα δήγματα κουνουπιών-άλλων εντόμων
• Προληπτική αγωγή για την ελάττωση των σοβαρών ανεπιθύμητων φαρμακευτικών αντιδράσεων (π.χ. ραδιοσκιερά
μέσα κ.λπ.)
• Προληπτική αγωγή για την ελάττωση των σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων από την ανοσοθεραπεία (με αεροαλλεργιογόνα και με δηλητήρια υμενοπτέρων)
• Πρόληψη των συμπτωμάτων της ιδιοπαθούς αναφυλαξίας.
3. Νοσήματα στα οποία η χορήγηση των Η1-αντιισταμινικών δεν αποτελεί 1η επιλογή (ενδείξεις που δεν υποστηρίζονται
από τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες)
• Ατοπική δερματίτιδα
• Άσθμα
• Αναφυλαξία
• Μη αλλεργικό αγγειοοίδημα
• Λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος
• Μέση ωτίτιδα
• Παραρρινοκολπίτιδα
• Ρινικοί πολύποδες
• Μη ειδικός βήχας
• Μη αλλεργικός (μη-ειδικός) κνησμός.
4. Νοσήματα στα οποία χορηγούνται πρώτης γενεάς ή παλαιότερα Η1-αντιισταμινικά όπως νοσήματα του ΚΝΣ και του
αιθουσαίου συστήματος (ενδείξεις που δεν υποστηρίζονται από τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες)
• Αϋπνία
• Υπνηλία που αποτελεί ενσυνείδητη επιλογή (είναι το ζητούμενο)
• Υπνηλία-καταστολή σε εγχειρήσεις
• Αναλγησία
• Άγχος
• Σύνδρομο σεροτονίνης
• Ακαθισία
• Ημικρανίες
• Ναυτία
• Ίλιγγος.

λούν φάρμακα πρώτης επιλογής καθώς η αποτελεσματικότητά τους δεν στηρίζεται σε τυχαιοποιημένες-ελεγχόμενες μελέτες που εκπληρώνουν τα σύγχρονα απαραίτητα κριτήρια. Η αποτελεσματικότητα
των Η1-αντιισταμινικών στην ατοπική δερματίτιδα
είναι αμφισβητούμενη, ενώ σαφώς δεν αποτελούν
αντιασθματικό φάρμακο, πλην όμως είναι αποτελεσματικά στην αλλεργική ρινίτιδα που συνήθως
αποτελεί συνοδό νόσο του άσθματος. Στην αναφυ-

λαξία δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το φάρμακο
πρώτης επιλογής είναι η ενδομυϊκή χορήγηση αδρεναλίνης. Τέλος όπως φαίνεται στον πίνακα 10.1.
τα πρώτης γενεάς ή παλαιότερα Η1-αντιισταμινικά
συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται σχετικά συχνά, παρά το γεγονός ότι δεν αποτελούν φάρμακα πρώτης
επιλογής και η σχέση όφελος/ασφάλεια παραμένει
προβληματική, σε μια σειρά από νοσήματα-καταστάσεις του ΚΝΣ και του αιθουσαίου συστήματος.3–5
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γίες για την αντιμετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας,
οι οποίες προέρχονται από τις ΗΠΑ και συνιστούν ως
φάρμακο πρώτης επιλογής τη χορήγηση ενός νεότερου Η1-αντιισταμινικού.46 Επίσης οι διεθνείς οδηγίες
για την αντιμετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας στα
παιδιά συστήνουν ως 1η επιλογή τη χορήγηση ενός
νεότερου Η1-αντιισταμινικού (σχήμα 11.2).47

11η Ερώτηση: Τι συνιστούν οι διεθνείς οδηγίες
για την αντιμετώπιση-θεραπεία της αλλεργικής ρινίτιδας;
Απάντηση: Στο σχήμα 11.1 παρουσιάζονται σε γραφική παράσταση οι οδηγίες της ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact of Asthma) για την αντιμετώπιση
της αλλεργικής ρινίτιδας. Σε όλες τις μορφές της
αλλεργικής ρινίτιδας ανάλογα με τη διάρκεια των
συμπτωμάτων (διαλείπουσα ή επίμονη), τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων (ήπια ή μέτρια-σοβαρή) και
την κατανομή των συμπτωμάτων (εποχική/seasonal
ή συνεχής/Perennial) συστήνεται η χορήγηση ενός
Η1-αντιισταμινικού από το στόμα (νεότερo ή δεύτερης γενεάς).15,43–45 Το ίδιο συμβαίνει και με τις οδη-

Διάγνωση αλλεργικής ρινίτιδας

Διαλείποντα
συμπτώματα
Ήπια

Όχι κατά σειρά
Η1 ανταγωνιστής
per os
ή ενδορρινικά ή/και
αποσυμφορητικό
ή ανταγωνιστής LTs

12η Ερώτηση: Ποια είναι η αποτελεσματικότητα των Η1-αντιισταμινικών στην αλλεργική ρινίτιδα;
Απάντηση: Σε ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα τα από
του στόματος χορηγούμενα νεότερα ή δεύτερης γενεάς Η1-αντιισταμινικά είναι ιδιαίτερα αποτελεσματι-

Ελέγξτε για άσθμα ιδιαίτερα σε ασθενείς με βαριά ή/και επίμονη ρινίτιδα

Επίμονα
συμπτώματα
Μέτρια
Βαριά

Ήπια

Όχι κατά σειρά
Η1 ανταγωνιστής per os
ή ενδορρινικά
ή/και αποσυμφορητικό
ή ενδορρινικό CS
ή ανταγωνιστής LTs
(ή χρωμόνη)

Μέτρια
Βαριά
Κατά σειρά ενδορρινικό CS
H1 ή LTs ανταγωνιστής

Επαναξιολόγηση
μετά 2–4 εβδομάδες
Βελτίωση

Σε επίμονη ρινίτιδα
επαναξιολόγηση
μετά 2–4 εβδομάδες

Μείωση
και συνέχιση
θεραπείας
για 1 μήνα

Σε βελτίωση:
συνέχιση θεραπείας
για 1 μήνα

Αποτυχία
Επαναξιολόγηση διάγνωσης/συμμόρφωσης
Έλεγχος λοιμώξεων ή άλλων αιτιών

Πρόσθεσε/
αύξησε
ενδορρινικό
CS δόση

Καταρροή/
πρόσθεσε
ιπρατρόπιο

Συμφόρηση/
πρόσθεσε
αποσυμφορητικό
ή per os CS
(βραχυχρόνια)

Αποτυχία
Παραπομπή
σε ειδικό
Κατάλληλη αποφυγή αλλεργιογόνων-ερεθιστικών παραγόντων
Επί επιπεφυκίτιδας
Πρόσθεσε: Η1ανταγωνιστής per os ή ενδοοφθαλμικά ή ενδοοφθαλμικά χρωμόνη
Εκτίμηση για ειδική ανοσοθεραπεία

Σχήμα 11.1. Οδηγίες της ARIA για την αντιμετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας15 (CS: κορτικοστεροειδές, LTS: λευκοτριένια).

2. Ρινικό κορτικοστεροειδές

3. Προσθήκη
Η1-αντιισταμινικού±ανταγωνιστή
του υποδοχέα των λευκοτριενίων στο ρινικό κορτικοστεροειδές

Ελάττωση της θεραπείας
σε ικανοποιητικό έλεγχο των συμπτωμάτων

1. Η1-αντιισταμινικό από το στόμα ή ρινικό

Ειδική ανοσοθεραπεία

Πλύσεις με αλατούχο διάλυμα

Χρ. Γρηγορέας και συν

Αποφυγή
Εκλυτικών-ερεθιστικών παραγόντων

Ενίσχυση της θεραπείας σε ανεπαρκή –
πτωχό έλεγχο των συμπτωμάτων
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Σχήμα 11.2. Οδηγίες για την αντιμετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας στα παιδιά.47

κά (σύμφωνα με τα αποτελέσματα της βαθμολογίας
των συμπτωμάτων και της ποιότητας ζωής) και ελαττώνουν σημαντικά τα συμπτώματα της καταρροής ή
ρινόρροιας, του κνησμού και των πταρμών τα οποία
χαρακτηρίζουν την άμεση ή πρώιμη φάση της αλλεργικής αντίδρασης, ενώ η αποτελεσματικότητά τους
είναι μικρότερη στο σύμπτωμα της ρινικής συμφόρησης ή απόφραξης (μπούκωμα) που χαρακτηρίζει την
όψιμη ή αργοπορημένη φάση της αλλεργικής αντίδρασης. Τα νεότερα Η1-αντιισταμινικά που χορηγούνται από το στόμα είναι περισσότερο αποτελεσματικά
συγκριτικά με τις άλλες κατηγορίες φαρμάκων που
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας, όπως είναι οι χρωμόνες (Cromoglycate
και Nedocromil), τα αποσυμφορητικά, τα αντιχολινεργικά (Ipratropium bromide) και τα αντιλευκοτριενικά
(Modelukast), πλην όμως είναι λιγότερο αποτελεσματικά συγκριτικά με τα ρινικά στεροειδή (πίνακας 12.1).
Επίσης γενικά τα Η1-αντιισταμινικά είναι μάλλον λιγότερο αποτελεσματικά όταν χορηγούνται σε ασθενείς
με διαφόρους φαινοτύπους της μη αλλεργικής ρινίτιδας, συγκριτικά με ασθενείς στους οποίους η ρινίτιδα
είναι αλλεργικής αιτιολογίας.3–5,15,43–59

13η Ερώτηση: Ποια είναι η αποτελεσματικότητα των Η1-αντιισταμινικών στην αλλεργική επιπεφυκίτιδα;
Απάντηση: Σε ασθενείς με αλλεργική επιπεφυκίτιδα τα
από του στόματος και τα απευθείας τοπικά στον επιπε-

φυκότα (οφθαλμικά κολλύρια) χορηγούμενα νεότερα
Η1-αντιισταμινικά ανακουφίζουν από τον κνησμό, το
ερύθημα, τη δακρύρροια και το οίδημα τα οποία χαρακτηρίζουν την άμεση ή πρώιμη φάση της αλλεργικής
αντίδρασης. Τα οφθαλμικά σκευάσματα παρουσιάζουν
μια ταχεία έναρξη δράσης (3–15 λεπτά της ώρας) και για
ορισμένα τουλάχιστον από αυτά αναφέρεται ότι εκτός
από τα οφθαλμικά συμπτώματα ωφελούν και τα ρινικά
συμπτώματα. Σε ασθενείς με αλλεργική επιπεφυκίτιδα
τα Η1-αντιισταμινικά διαθέτουν την πλέον ευνοϊκή σχέση όφελος/κίνδυνος συγκριτικά με άλλα οφθαλμικά
φάρμακα όπως μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, αποσυμφορητικά και κορτικοστεροειδή.3–5,15,31–34

14η Ερώτηση: Τι συνιστούν οι διεθνείς οδηγίες
για την αντιμετώπιση-θεραπεία της κνίδωσης;
Απάντηση: Στο σχήμα 14.1 παρουσιάζονται σε γραφική παράσταση οι διεθνείς Ευρωπαϊκές Οδηγίες
(European Academy of Allergy and Clinical Immunology/EAACI, Glοbal Allergy and Asthma European
Network/GA2LEN, European Dermatology Forum/EDF,
World Allergy Organization/WAO) για την αντιμετώπιση της χρόνιας κνίδωσης (διάρκεια συμπτωμάτων >6
εβδομάδες).60 Η πρώτη γραμμή θεραπείας περιλαμβάνει τη χορήγηση ενός νεότερου ή δεύτερης γενεάς
Η1-αντιισταμινικού από το στόμα στη συνήθη ή κανονική δόση (1 φορά/ημέρα). Εφόσον τα συμπτώματα
επιμένουν για περισσότερο από 2 εβδομάδες η δόση
αυτού του νεότερου Η1-αντιισταμινικού αυξάνεται
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Πίνακας 12.1. Επίδραση των διαφόρων κατηγοριών φαρμάκων στα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας.15
Κατηγορία φαρμάκων
Συμπτώματα

Ρινικά
Αποσυμφορητικά Αντιχολινεργικά
Νεότερα
Η1-αντιισταμινικά κορτικοστεροειδή

Αντιλευκοτριενικά

Ρινική καταρροή ή
ρινόρροια

++

+++

0

++

+

Πταρμοί

++

+++

0

0

++

Ρινικός κνησμός

+++

++

0

0

+

Ρινική συμφόρηση ή απόφραξη
(μπούκωμα)

+

+++

+++

0

++

++

++

0

0

++

Οφθαλμικά
συμπτώματα
Ο: απουσία επίδρασης
+: μικρή επίδραση
++: ικανοποιητική επίδραση
+++: μεγάλη-έντονη επίδραση

Χορήγηση βραχέος σχήματος (μέχρι 10 ημέρες)
κορτικοστεροειδών από το στόμα
σε περίπτωση σοβαρής έξαρσης
των συμπτωμάτων

(×2, ×3, ×4) και χορηγείται 2 ή 3 ή ακόμη και 4 φορές/
ημέρα (δεύτερη γραμμή θεραπείας). Στη συνέχεια εφόσον τα συμπτώματα επιμένουν για περισσότερο
από 1–4 επιπλέον εβδομάδες η τρίτη γραμμή θεραπείας περιλαμβάνει την προσθήκη άλλων φαρμακευτικών παραγόντων όπως Omalizumab ή Ciclosporin
ή MonteluKast (σχήμα 14.1).60 Το ίδιο περίπου σχήμα
με μικρές παραλλαγές αναφέρουν και οι αντίστοιχες οδηγίες που προέρχονται από τις ΗΠΑ (American

Academy of Allergy and Clinical Immunology/
AAAACI, American College of Allergy, Asthma and
Immunology/ACAAI) με πρώτη επιλογή τη χορήγηση
ενός νεότερου Η1-αντιισταμινικού στη συνήθη δόση
ενώ στη συνέχεια εφόσον τα συμπτώματα επιμένουν
η δόση αυξάνεται και το Η1-αντιισταμινικό χορηγείται
σε μεγαλύτερη δόση.61
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επισημάνσεις που
προέρχονται από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και οι οποί-

Πρώτη γραμμή (επιλογή)
Νεότερο ή δεύτερης γενεάς Η1-αντιισταμινικό

Εφόσον τα συμπτώματα επιμένουν μετά από 2 εβδομάδες

Δεύτερη γραμμή (επιλογή)
Αύξηση της δόσης (μέχρι 4 φορές μεγαλύτερη της συνιστώμενης ή κανονικής δόσης)
του νεότερου ή δεύτερης γενεάς Η1-αντιισταμινικού (×2, ×3 ή ακόμη και ×4)
Εφόσον τα συμπτώματα επιμένουν μετά από επιπλέον 1–4 εβδομάδες

Τρίτη γραμμή (επιλογή)
Προσθήκη στη θεραπεία δεύτερης γραμμής (επιλογής):
Omalizumab ή Κυκλοσπορίνη-Α ή Μοντελουκάστη

Σχήμα 14.1. Οδηγίες για την αντιμετώπιση της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης.60
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ες περιλαμβάνουν τα εξής: (1) το Η1-αντιισταμινικό
που επιλέγεται πρέπει απαραίτητα να ανήκει στα
νεότερα ή δεύτερης γενεάς Η1-αντιισταμινικά και σε
καμία περίπτωση η επιλογή να περιλαμβάνει παλαιότερα ή πρώτης γενεάς Η1-αντιισταμινικά, (2) το ίδιο
ισχύει και όταν η δόση του Η1-αντιισταμινικού αυξάνεται (επιλογή ενός νεότερου), (3) η χορήγηση του
νεότερου Η1-αντιισταμινικού πρέπει να είναι συνεχής
ή τακτική και όχι κατ΄ επίκληση ή όταν απαιτείται και
(4) είναι προτιμότερο να χορηγείται το ίδιο νεότερο
Η1-αντιισταμινικό σε αυξημένη δόση παρά να χορηγείται συνδυασμός διαφορετικών Η1-αντιισταμινικών
(π.χ. 2 νεότερα Η1-αντιισταμινικά ή 1 νεότερο και 1
παλαιότερο Η1-αντιισταμινικά).60

15η Ερώτηση: Ποια είναι η αποτελεσματικότητα των Η1-αντιισταμινικών στην κνίδωση;
Απάντηση: Σε ασθενείς με οξεία (διάρκεια συμπτωμάτων <6 εβδομάδες) και χρόνια (διάρκεια συμπτωμάτων
>6 εβδομάδες) κνίδωση, τα από του στόματος χορηγούμενα νεότερα ή δεύτερης γενεάς Η1-αντιισταμινικά
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά (σύμφωνα με τα αποτελέσματα της βαθμολογίας του κνησμού των άλλων συμπτωμάτων και της ποιότητας ζωής) και ελαττώνουν
σημαντικά τον αριθμό, μέγεθος και διάρκεια των πομφών, τον συνοδό κνησμό και την εκδήλωση αγγειοοιδήματος. Επίσης τα νεότερα Η1-αντιισταμινικά έχει
αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του δερμογραφισμού και των φυσικών κνιδώσεων όπως της χολινεργικής κνίδωσης, της κνίδωσης εκ
ψύχους και της εκ πιέσεως κνίδωσης. Όπως αναφέρθηκε τα νεότερα Η1-αντιισταμινικά στη χρόνια κνίδωση
μπορεί να χορηγηθούν αρχικά στη συνήθη ή κανονική
δόση και εν συνεχεία εφόσον τα συμπτώματα επιμένουν η δόση αυτή να αυξηθεί στο διπλάσιο, τριπλάσιο
ή ακόμη και τετραπλάσιο της κανονικής.3–5,60–78

16η Ερώτηση: Τι σημαίνει ότι τα νεότερα Η1αντιισταμινικά επιδρούν ευνοϊκά στην ποιότητα ζωής των αλλεργικών ασθενών;
Απάντηση: Τόσο στην αλλεργική ρινίτιδα όσο και στη
χρόνια κνίδωση, εκτός από τα ενοχλητικά και δυσάρεστα συμπτώματα, έχει επικρατήσει και πλέον εκτιμάται η επίδραση των νοσημάτων αυτών στην ποιότητα
ζωής των αλλεργικών ασθενών.15,60 Η έννοια της ποιότητας ζωής περιλαμβάνει επί μέρους χαρακτηριστικά

Χρ. Γρηγορέας και συν

που συσχετίζονται με την καθημερινή ζωή των ασθενών. Έτσι στα ερωτηματολόγια (γενικά και ειδικά) που
εκτιμούν την ποιότητα ζωής των ασθενών με αλλεργική ρινίτιδα και χρόνια κνίδωση, βαθμολογούνται και
εκτιμώνται παράγοντες που αφορούν στη σωματική
υγεία, τα συναισθήματα, την κοινωνική ζωή και πρακτικά θέματα της καθημερινότητας (επίδραση στον
ύπνο, απόδοση στο σχολείο και την εργασία κ.λπ.). Τα
νεότερα Η1-αντιισταμινικά που χορηγούνται από το
στόμα έχει διαπιστωθεί ότι επιδρούν ευνοϊκά και βελτιώνουν εντυπωσιακά την ποιότητα ζωής, τόσο στα
παιδιά όσο και στους ενήλικες ασθενείς με αλλεργική
ρινίτιδα και χρόνια κνίδωση.3–5,15,60

17η Ερώτηση: Ποιες είναι οι ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλούνται κυρίως από τη χορήγηση των παλαιότερων ή πρώτης γενεάς Η1αντιισταμινικών;
Απάντηση: Στον πίνακα 17.1 παρουσιάζονται οι δυνητικά ανεπιθύμητες ενέργειες των Η1-αντιισταμινικών.
Τα παλαιότερα ή πρώτης γενεάς Η1-αντιισταμινικά
μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες όχι μόνο διαμέσου των Η1-υποδοχέων στο ΚΝΣ αλλά
επίσης διαμέσου άλλων υποδοχέων όπως είναι οι
μουσκαρινικοί, οι α-αδρενεργικοί και οι υποδοχείς
της σεροτονίνης, ενώ διαμέσου των διαύλων καλίου
και άλλων ιοντικών διαύλων επιδρούν στην καρδιακή
λειτουργία. Οι ανεπιθύμητες αυτές αντιδράσεις των
παλαιότερων Η1-αντιισταμινικών οφείλονται στην
πτωχή εκλεκτικότητα που διαθέτουν έναντι των Η1υποδοχέων. Αντίθετα τα νεότερα ή δεύτερης γενεάς
χαρακτηρίζονται από τη σχετική απουσία όσον αφορά στις παραπάνω ανεπιθύμητες ενέργειες.3–5 Η
πτωχή επιλεκτικότητα προς τους Η1-υποδοχείς την
οποία επιδεικνύουν τα παλαιότερα Η1-αντιισταμινικά
έχει αποδοθεί στην απευθείας αλληλεπίδραση με την
tryptophan 428 της G πρωτεΐνης που είναι συζευγμένη για την ενεργοποίηση του Η1-υποδοχέα.79

18η Ερώτηση: Ποιες είναι οι ανεπιθύμητες ενέργειες από το ΚΝΣ που προκαλούν τα παλαιότερα
H1-αντιισταμινικά και πώς ελέγχονται αυτές;
Απάντηση: Οι κυριότερες ανεπιθύμητες ενέργειες
από το ΚΝΣ που προκαλούν τα παλαιότερα ή πρώτης γενεάς Η1-αντιισταμινικά παρουσιάζονται στον
πίνακα 17.1. Επίσης μπορεί να προκαλέσουν πονοκέ-
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Πίνακας 17.1. Ανεπιθύμητες ενέργειες των Η1-αντιισταμινικών.3–5
Μηχανισμός

Παλαιότερα ή πρώτης γενεάς
Η1-αντιισταμινικά

Νεότερα ή δεύτερης γενεάς
Η1-αντιισταμινικά

ΚΝΣ (αναστολή της νευροδιαβιβαστικής επίδρασης της ισταμίνης
στους Η1-υποδοχείς του ΚΝΣ)

Καταστολή, ↓ Ψυχοκινητικής λειτουργίας, ↓ Ελάχιστη ή καθόλου επίδραση στις
λειτουργίας αντίληψης, ↓ ετοιμότητας, ↓
κανονικές δόσεις. Σε υψηλότερες
γνωστικής λειτουργίας ↓ μάθησης, ↓ μνή- δόσεις μπορεί να αναφερθούν
μης, υπνηλία, καταβολή. Άλλες ανεπιθύμη- κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες
τες ενέργειες περιλαμβάνουν πονοκέφασε ορισμένους αλλεργικούς
λο, ζάλη, σύγχυση, ανησυχία, διαταραχές
ασθενείς
συμπεριφοράς (κυρίως στα παιδιά) και
λιγότερο συχνά δυστονία, δυσκινησία
και ψευδαισθήσεις

Καρδιά (αντι-μουσκαρινική
και αντι-α-αδρενεργική επίδραση,
αναστολή της ροής των ιόντων
καλίου και άλλων καρδιακών
ιόντων)

Δοσοεξαρτώμενη: Φλεβοκομβική ταχυκαρ- Όλα τα νεότερα Η1-αντιισταμινικά
δία, αντανακλαστική ταχυκαρδία, παράτα- πριν τεθούν σε κυκλοφορία ελέγχονται για πιθανή καρδιοτοξικότηση της κολπικής διαθλαστικής περιόδου,
τα και δεν κυκλοφορούν εφόσον
υπερκοιλιακές αρρυθμίες
διαπιστωθεί αυτή η επίδραση
Παράταση του QT διαστήματος και κοιλιακές αρρυθμίες έχουν αναφερθεί μετά από
την κανονική δόση αλλά είναι πιθανότερο
να εμφανισθούν σε υπερδοσολογία

Μουσκαρινικοί υποδοχείς
(αποκλεισμός)

Μυδρίαση, θολή όραση, ξηροφθαλμία,
ξηροστομία, κατακράτηση ούρων, δυσκοιλιότητα, στυτική δυσλειτουργία και
κενά μνήμης. Αντένδειξη για χορήγηση
σε άτομα με γλαύκωμα και υπερτροφία
προστάτη

Δεν έχουν διαπιστωθεί

α-αδρενεργικοί υποδοχείς
(αποκλεισμός)

Περιφερική αγγειοδιαστολή, ορθοστατική
υπόταση, ζάλη

Δεν έχουν αναφερθεί

Υποδοχείς σεροτονίνης
(αποκλεισμός)

↑ όρεξης, ↑ βάρους σώματος (ιδιαίτερα με
Cyproheptadine και Ketotifen)

Δεν έχουν αναφερθεί

Τοξικότητα μετά από υπερδοσολογία (διάφοροι μηχανισμοί)

Κυρίως από το ΚΝΣ (έντονη υπνηλία, σύγχυ- Σε περιπτώσεις υπερδοσολογίση παραλήρημα, κώμα και αναπνευστική
ας (Cetirizine, Fexofenadine,
δυσχέρεια) και λιγότερο από την καρδιά
Loratadine) δεν έχουν αναφερθεί
(παράταση QT διαστήματος και κοιλιακές
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες
αρρυθμίες). Σε βρέφη-παιδιά παράδοξη
ή θάνατος
διέγερση, ευερεθιστότητα, υπερκινητικότητα, αϋπνία, ψευδαισθήσεις, σπασμοί, κώμα και αναπνευστική δυσχέρεια. Σε περίπτωση που δεν αντιμετωπισθεί, ο θάνατος
μπορεί να συμβεί εντός ωρών

Κατάχρηση (μηχανισμοί διαμέσου
των Η1-υποδοχέων και άλλων
υποδοχέων στο ΚΝΣ)

Ευφορία, ψευδαισθήσεις και ψυχολογικόσωματικό «ανέβασμα»

↑: αύξηση, ↓: ελάττωση

Δεν έχουν αναφερθεί
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φαλο, ζάλη, σύγχυση, ανησυχία, διαταραχές της συμπεριφοράς (κυρίως στα παιδιά) ενώ λιγότερο συχνά
δυστονία, δυσκινησία και ψευδαισθήσεις. 3–5,16 Είναι
αυτονόητη η σημασία που έχουν όλες οι παραπάνω
ανεπιθύμητες ενέργειες από το ΚΝΣ ιδιαίτερα σε παιδιά (μειωμένη απόδοση στο σχολείο), ενήλικες σε παραγωγική ηλικία (μειωμένη απόδοση στην εργασία
τους), σε ηλικιωμένα άτομα (με ήδη κλινική ή υποκλινική διαταραχή της λειτουργίας αντίληψης), σε οδηγούς αυτοκινήτων (τα παλαιότερα Η1-αντιισταμινικά
ενοχοποιούνται για πρόκληση αυτοκινητικών ατυχημάτων) και σε επαγγελματίες των οποίων η εργασία
απαιτεί συνεχή ετοιμότητα και υψηλά επίπεδα εγρήγορσης (π.χ. οδηγοί μηχανημάτων, χειριστές αεροσκαφών κ.λπ.).80–84
Η επίδραση των Η1-αντιισταμινικών στο ΚΝΣ ελέγχεται με διάφορες δοκιμασίες και μεθόδους. 3–5,85,86
Έτσι, η καταστολή (sedation) ελέγχεται με υποκειμενικές μεθόδους (κλίμακα υπνηλίας του Stanford και
κλίμακα οπτικής αναλογίας) και αντικειμενικές μεθόδους (π.χ. το Multiple Sleep Latency Test το οποίο
στην ουσία είναι ένα Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα
ύπνου). Η ψυχοκινητική λειτουργία (Psychomotor
Function) ελέγχεται με διάφορες δοκιμασίες από
τις οποίες η πλέον αξιόλογη θεωρείται η συμπεριφορά κατά την οδήγηση ενός αυτοκινήτου. Η λειτουργία αντίληψης (Cognitive Function) ελέγχεται
με διάφορες μεθόδους (π.χ. η δοκιμασία της ικα-

νότητας για μάθηση, το Critical Flicker Fusion Test
στο οποίο ελέγχεται η συχνότητα με την οποία ένα
άτομο αντιλαμβάνεται ένα φωτεινό σημείο που αναβοσβήνει ως συνεχή γραμμή κ.λπ.). Τα τελευταία
χρόνια έχει επικρατήσει και θεωρείται πλέον ως
η μέθοδος του χρυσού κανόνα ("gold standard"),
για τον έλεγχο των ανεπιθύμητων ενεργειών από
το ΚΝΣ ενός Η1-αντιισταμινικού, η λεγόμενη δοκιμασία εκπομπής ποζιτρονίων (Positron-Emission
Tomography/PET με 11C-doxepin ως θετικό δείκτη). Με τη δοκιμασία PET διαπιστώνεται και μετράται ο βαθμός της κατάληψης-σύνδεσης ενός
Η1-αντιισταμινικού με τους Η1-υποδοχείς στο ΚΝΣ.
Έτσι, γνωρίζουμε πλέον ότι τα παλαιότερα ή πρώτης γενεάς Η1-αντιισταμινικά συνδέονται και καταλαμβάνουν τους Η1-υποδοχείς του ΚΝΣ σε ποσοστό 50–90% (συνήθως >70%) ενώ τα νεότερα ή
δεύτερης γενεάς Η1-αντιισταμινικά αντίστοιχα σε
ποσοστό 0–30% (συνήθως <20%). 87–89

19η Ερώτηση: Γιατί τα παλαιότερα ή πρώτης
γενεάς Η1-αντιισταμινικά προκαλούν ανεπιθύμητες ενέργειες από το ΚΝΣ (καταστολή-υπνηλία κ.λπ.) ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με τα νεότερα ή δεύτερης γενεάς Η1-αντιισταμινικά;
Απάντηση: Όπως φαίνεται στον πίνακα 19.1 τα
παλαιότερα ή πρώτης γενεάς Η1-αντιισταμινικά,
συγκριτικά με τα νεότερα ή δεύτερης γενεάς Η1-

Πίνακας 19.1. Χαρακτηριστικά-ιδιότητες που σχετίζονται με τις ανεπιθύμητες ενέργειες από το ΚΝΣ (καταστολή-υπνηλία κ.λπ.) που προκαλούν τα παλαιότερα ή πρώτης γενεάς Η1-αντιισταμινικά ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με τα νεότερα ή
δεύτερης γενεάς Η1-αντιισταμινικά.
Παλαιότερα ή πρώτης γενεάς
Η1-αντιισταμινικά

Χαρακτηριστικά - Ιδιότητες

Νεότερα ή δεύτερης γενεάς
Η1-αντιισταμινικά

Μεγαλύτερη (↑)

Ικανότητα διόδου από τον αιματοεγκεφαλικό
φραγμό

Λιπόφιλα μόρια

Πρόσληψη λίπους

Χαμηλό (↓)

Μοριακό βάρος

Μειωμένη (↓)

Ικανότητα αναγνώρισης-συγγένειας
από την αντλία ροής της P-γλυκοπρωτεΐνης

Αυξημένη (↑)

Υψηλός (↑)

Βαθμός συγγένειας με τους Η1-υποδοχείς
της ισταμίνης στο ΚΝΣ

Χαμηλός (↓)

50–90%, συνήθως >70% (↑)

Κατάληψη των Η1-υποδοχέων της ισταμίνης
στο ΚΝΣ

Μικρότερη (↓)
Λιπόφοβα μόρια
Υψηλό (↑)

0–30%, συνήθως <20% (↓)
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αντιισταμινικά, έχουν μεγαλύτερη ικανότητα διόδου
από τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό που σχετίζεται με τη λιποφιλικότητα, το χαμηλότερο Μοριακό
Βάρος και τη μειωμένη αναγνώριση-συγγένεια με
την αντλία ροής της P-γλυκοπρωτεΐνης η οποία εκφράζεται στα αγγειακά ενδοθηλιακά κύτταρα του
ΚΝΣ.4 Έτσι, τα παλαιότερα Η1-αντιισταμινικά διαθέτουν υψηλό βαθμό συγγένειας με τους Η1-υποδοχείς
του ΚΝΣ με αποτέλεσμα η κατάληψη αυτών των υποδοχέων να συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό >70%, ενώ αντίθετα τα νεότερα Η1-αντιισταμινικά αντίστοιχα ο βαθμός συγγένειας με τους Η1-υποδοχείς του
ΚΝΣ είναι χαμηλός και η κατάληψη αυτών συνήθως
δεν ξεπερνάει το 20%. Συμπερασματικά τα παλαιότερα Η1-αντιισταμινικά προκαλούν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ανεπιθύμητες ενέργειες από το ΚΝΣ,
συγκριτικά με τα νεότερα Η1-αντιισταμινικά διότι
αναστέλλουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τις νευροδιαβιβαστικές επιδράσεις της ισταμίνης στους Η1υποδοχείς του ΚΝΣ.
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έναν μεγάλο αριθμό εφήβων στο Ηνωμένο Βασίλειο
απέδειξε ότι τα παιδιά με αλλεργική ρινίτιδα τα οποία δεν ελάμβαναν θεραπεία είχαν 40% μεγαλύτερη πιθανότητα μειωμένης βαθμολογίας συγκριτικά
με υγιείς εφήβους. Όμως η παραπάνω πιθανότητα
ήταν αυξημένη στο 70% όταν στα παιδιά αυτά χορηγήθηκε ένα παλαιότερο Η1-αντιισταμινικό για την
αντιμετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας.95

20ή Ερώτηση: Τι σημαίνει ότι τα Η1-αντιισταμινικά μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις από την καρδιά (καρδιακή
τοξικότητα);

Η δυσμενής αυτή επίδραση των παλαιότερων Η1αντιισταμινικών στο ΚΝΣ εκδηλώνεται ακόμη και όταν αυτά χορηγηθούν στη μικρότερη συνιστώμενη
δόση π.χ. Chlorpheniramine 4 mg, Diphenhydramine
25 mg, Promethazine 10 mg, Tripolidine 5 mg και
Hydroxyzine 25 mg. 82,85 Ορισμένοι ασθενείς θεωρούνται περισσότερο ευπαθείς στις ανεπιθύμητες
ενέργειες από το ΚΝΣ μετά από τη χορήγηση παλαιότερων Η1-αντιισταμινικών π.χ. γυναίκες, ηλικιωμένοι, άτομα με ηπατική ή νεφρική δυσλειτουργία
και άτομα με προϋπάρχουσα νόσο του ΚΝΣ. 3–5,90
Ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν την άποψη ότι η συνεχής χορήγηση των παλαιότερων Η1αντιισταμινικών ίσως συσχετίζεται με την ανάπτυξη
ενός είδους ανοχής (tolerance) όσον αφορά στην
κατασταλτική επίδραση στο ΚΝΣ91,92 πλην όμως αυτό δεν διαπιστώνεται πάντοτε και δεν είναι απαραίτητο ότι συμβαίνει.83,90

Απάντηση: Αυξημένος κίνδυνος για πρόκληση
καρδιακής τοξικότητας έχει διαπιστωθεί από τη
χορήγηση Η1-αντιισταμινικών τα οποία προκαλούν
παράταση του QT διαστήματος στις γυναίκες και
στους ασθενείς με προϋπάρχουσα οργανική καρδιακή νόσο (π.χ. ισχαιμία ή καρδιομυοπάθεια), με
καρδιακές αρρυθμίες (συγγενείς ή επίκτητες συμπεριλαμβανομένης της βραδυκαρδίας), και με διαταραχή των ηλεκτρολυτών (π.χ. υποκαλιαιμία, υπασβεστιαιμία, υπομαγνησιαιμία). Επίσης σε αυξημένο
κίνδυνο ευρίσκονται άτομα στα οποία χορηγείται
αυξημένη δόση Η1-αντιισταμινικών, λαμβάνουν
τροφή ή φάρμακα ή φυτικά σκευάσματα τα οποία αναστέλλουν την απέκκριση των Η1-αντιισταμινικών
(με επακόλουθο να αυξάνουν τη συγκέντρωση των
Η1-αντιισταμινικών στον καρδιακό ιστό), και επιπλέον χορηγούνται άλλα φάρμακα τα οποία αναστέλλουν τη ροή των ιόντων καλίου. Ο μηχανισμός καρδιοτοξικότητας που προκαλείται από τη χορήγηση
Η1-αντιισταμινικών σχετίζεται κυρίως με την αναστολή ροής ιόντων καλίου αλλά και άλλων ιόντων
στην καρδιά καθώς και με την αντιμουσκαρινική
και αντι-α-αδρενεργική δράση των φαρμάκων αυτών. 3–5, 14,16,96–98

Ειδικότερα η αλλεργική ρινίτιδα φαίνεται ότι η ίδια προκαλεί ελάττωση της μαθησιακής ικανότητας
στα παιδιά και επηρεάζει δυσμενώς τη σχολική απόδοση των εφήβων. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται όταν χορηγείται στα παιδιά ένα παλαιότερο Η1αντιισταμινικό πλην όμως δεν συμβαίνει το ίδιο με
τη χορήγηση ενός νεότερου Η1-αντιισταμινικού.93,94
Η ανάλυση της απόδοσης στις σχολικές εξετάσεις σε

Έτσι, η χορήγηση κυρίως παλαιότερων Η1-αντιισταμινικών, ιδιαίτερα σε αυξημένη δοσολογία,
μπορεί να προκαλέσει κολπική ταχυκαρδία, παράταση του QT διαστήματος, κοιλιακές αρρυθμίες και
κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην «ριπιδίου» (torsade de
pointes). Οι ανεπιθύμητες αυτές ενέργειες από την
καρδιά προκάλεσαν την αναστολή κυκλοφορίας
δύο νεότερων Η1-αντιισταμινικών της Terfenadine

90

και της Astemizole. Έκτοτε όλα τα νεότερα Η1αντιισταμινικά τα οποία κυκλοφορούν ή πρόκειται
να κυκλοφορήσουν είναι υποχρεωτικό να παρουσιάζουν τις κατάλληλες μελέτες ότι απουσιάζει η
καρδιοτοξική δράση προκειμένου να λάβουν την
άδεια κυκλοφορίας από τις αρμόδιες εποπτικές
αρχές ελέγχου των φαρμάκων. Σύμφωνα με τα παραπάνω τα νεότερα Η1-αντιισταμινικά τα οποία έχουμε πλέον στη διάθεσή μας αποδεδειγμένα θεωρείται ότι είναι απόλυτα ασφαλή και δεν συσχετίζονται με καρδιοτοξική δράση, όταν χορηγούνται
είτε στην κανονική είτε και σε αυξημένη δοσολογία. 3–5,14,16,96–98

21η Ερώτηση: Όταν αυξάνεται η δόση των Η1αντιισταμινικών, αυξάνονται και οι ανεπιθύμητες ενέργειες;
Απάντηση: Η καμπύλη δόσης-ανταπόκρισης για
τις επιθυμητές ενέργειες (ανακούφιση από τα συμπτώματα) των Η1-αντιισταμινικών λαμβάνει μια
σχετικά επίπεδη διαμόρφωση σε αντίθεση με την
αντίστοιχη των ανεπιθύμητων ενεργειών (κυρίως
την καταστολή από το ΚΝΣ) η οποία είναι περισσότερο απότομη. Αυτό ισχύει κυρίως για τα παλαιότερα ή πρώτης γενεάς Η1-αντιισταμινικά με
αποτέλεσμα ο διπλασιασμός της δόσης από τη συνιστώμενη να αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για
ανεπιθύμητες ενέργειες ενώ δεν είναι πιθανό ότι
αποδίδει ιδιαίτερα επιπρόσθετο όφελος όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα. Η διαπίστωση αυτή
ισχύει ως έναν βαθμό σε ορισμένες περιπτώσεις
και για κάποια νεότερα Η1-αντιισταμινικά. Έτσι η
Cetirizine (ένα νεότερο Η1-αντιισταμινικό το οποίο
όμως προκαλεί καταστολή σε μεγαλύτερο βαθμό
συγκριτικά με τα άλλα νεότερα Η1-αντιισταμινικά)
καταλαμβάνει τους Η1-υποδοχείς του εγκεφάλου σε
ποσοστό 15% όταν χορηγηθεί στη δόση των 10 mg
ενώ όταν η δόση αυξηθεί στα 20 mg το αντίστοιχο
ποσοστό αυξάνεται και φθάνει το 25%.99 Ευτυχώς
τα περισσότερα από τα νεότερα Η1-αντιισταμινικά
δεν επιδεικνύουν παρόμοια συμπεριφορά και η
όποια κλινική αποτελεσματικότητα αποκτηθεί με
την αύξηση της δόσης (ισχύει κυρίως στη χρόνια
κνίδωση) δεν συνοδεύεται από σημαντική αύξηση
των ανεπιθυμήτων ενεργειών. 3,5
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22η Ερώτηση: Γιατί πρέπει να χορηγούμε νεότερα ή δεύτερης γενεάς Η1-αντιισταμινικά
ή μάλλον καλύτερα γιατί δεν πρέπει να χορηγούμε παλαιότερα ή πρώτης γενεάς Η1αντιισταμινικά;
Απάντηση: Στον πίνακα 22.1 παρουσιάζονται οι λόγοι
για τους οποίους δεν πρέπει πλέον να χορηγούμε παλαιότερα ή πρώτης γενεάς Η1-αντιισταμινικά και προτιμάται η χορήγηση των νεότερων ή δεύτερης γενεάς
Η1-αντιισταμινικών. Τα παλαιότερα Η1-αντιισταμινικά
διαθέτουν πτωχή εκλεκτικότητα στους Η1-υποδοχείς
με αποτέλεσμα ανεπιθύμητες ενέργειες από την αντιχολινεργική, αντι-α-αδρενεργική και αντισεροτονεργική επίδραση που συμπίπτει με τη ζητούμενη αντιισταμινική δράση. Επίσης διέρχονται τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και συνδέονται με τους Η1-υποδοχείς
του εγκεφάλου με βαθμό συγγένειας ο οποίος είναι
παρόμοιος με τον αντίστοιχο στους περιφερικούς
ιστούς όπως στον ρινικό βλεννογόνο και στο δέρμα.
Το αποτέλεσμα είναι η πρόκληση σοβαρής κατασταλτικής επίδρασης γεγονός που τα καθιστά προβληματικά ή ακόμη και επικίνδυνα για χορήγηση σε αρκετές
ομάδες πληθυσμού.3–5,14,99
Αντίθετα τα νεότερα ή δεύτερης γενεάς Η1αντιισταμινικά έχει αποδειχθεί ότι διαθέτουν υψηλή
εκλεκτικότητα στους Η1-υποδοχείς και στερούνται
αντιχολινεργικής, αντι-α-αδρενεργικής και αντισεροτονινεργικής επίδρασης. Δεν διέρχονται τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζονται σε μεγάλο βαθμό ως μη κατασταλτικά. Οι ιδιότητες αυτές διαμορφώνουν μια ιδιαίτερα ευνοϊκή σχέση αποτελεσματικότητας: ασφάλειας, συγκριτικά με
τα παλαιότερα ή πρώτης γενεάς Η1-αντιισταμινικά,
γεγονός που τα καθιστά πρώτη επιλογή για χορήγηση σε ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα/επιπεφυκίτιδα
και κνίδωση.3–5,14,99

23η Ερώτηση: Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να
προτιμήσουμε τη χορήγηση ενός παλαιότερου
ή πρώτης γενεάς Η1-αντιισταμινικού;
Απάντηση: Όλοι οι συγγραφείς συμφωνούν ότι δεν
πρέπει πλέον να χορηγούνται τα παλαιότερα ή πρώτης γενεάς Η1-αντιισταμινικά για λόγους που συσχετίζονται με την αποτελεσματικότητα αλλά κυρίως με
την ασφάλεια, τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά. Η μόνη περίπτωση που πιθανόν να σκεφθούμε
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Πίνακας 22.1. Χαρακτηριστικά των παλαιότερων ή πρώτης γενεάς Η1-αντιισταμινικών, συγκριτικά με τα αντίστοιχα των
νεότερων ή δεύτερης γενεάς Η1-αντιισταμινικών
Παλαιότερα ή πρώτης γενεάς
Η1-αντιισταμινικά

Χαρακτηριστικά

Νεότερα ή δεύτερης γενεάς
Η1-αντιισταμινικά

Στα περισσότερα δεν είναι γνωστ
(δεν έχει μελετηθεί

Φαρμακολογία (Φαρμακοκινητική
και Φαρμακοδυναμική)

Έχει μελετηθεί επαρκώς

Δεν είναι πάντοτε επαρκής και τεκμηριωμένη

Αποτελεσματικότητα

Αποδεδειγμένη με κατάλληλες
μελέτες

Σημαντικές (καταστολή-υπνηλία, καρδιοτοξική επίδραση κ.λπ., ενώ σε αρκετά δεν
είναι γνωστές διότι δεν έχουν μελετηθεί)

Ανεπιθύμητες ενέργειες (από το ΚΝΣ, Απουσιάζουν (ασφαλή φάρμακα)
καρδιά, αντιχολινεργική δράση κ.λπ.)

Μη ευνοϊκή

Σχέση αποτελεσματικότητα (όφελος)
προς ασφάλεια

Ευνοϊκή

Η δοσολογία είναι εμπειρική και δεν έχουν
μελετηθεί επαρκώς σε βρέφη-παιδιά
όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα
και την ασφάλεια

Χορήγηση σε βρέφη και παιδιά

Σε ορισμένα είναι αποδεδειγμένη
με κατάλληλες μελέτες

Άγνωστες (δεν έχουν μελετηθεί)

Ευρύτερες αντιφλεγμονώδειςαντιαλλεργικές ιδιότητες

Αποδεδειγμένες (τουλάχιστον
για ορισμένα)

Πτωχή (στα περισσότερα χορήγηση
>2–3 φορές/ημέρα)

Συμμόρφωση

Ικανοποιητική (χορήγηση
1 φορά/ημέρα)

τη χορήγηση ενός παλαιότερου Η1-αντιισταμινικού
αναφέρεται σε ασθενείς με χρόνια κνίδωση που χαρακτηρίζεται από πολύ έντονο κνησμό ο οποίος
επηρεάζει σε σοβαρό βαθμό τον ύπνο με αποτέλεσμα η κατασταλτική επίδραση του φαρμάκου, π.χ.
Hydroxyzine, να αποτελεί το ζητούμενο.10 Όμως ακόμη και σε ασθενείς με έντονο κνησμό που οφείλεται σε κνησμώδη δερματοπάθεια (κνίδωση, ατοπική
δερματίτιδα κ.λπ.) η χορήγηση ενός παλαιότερου Η1αντιισταμινικού έχει μεγαλύτερη δυσμενή επίπτωση
στην παραγωγικότητα και στην ποιότητα ζωής, συγκριτικά με ένα νεότερο Η1-αντιισταμινικό.100

24η Ερώτηση: Είναι προτιμότερη η συνεχής-τακτική χορήγηση των Η1-αντιισταμινικών συγκριτικά με την κατ' επίκληση χορήγηση;
Απάντηση: Η χορήγηση των νεότερων ή δεύτερης γενεάς Η1-αντιισταμινικών είναι προτιμότερο σαφώς να
έχει τον χαρακτήρα της συνεχούς-τακτικής χορήγησης,
συγκριτικά με την κατ' επίκληση ("as-needed") χορήγηση, προκειμένου να ελαττωθεί η αλλεργική φλεγμονή και να υπάρξει πρόληψη των συμπτωμάτων.

Έτσι, στις περισσότερες μελέτες των Η1-αντιισταμινικών που χορηγούνται σε ασθενείς με αλλεργική
ρινίτιδα η συνεχής-τακτική χορήγηση συσχετίζεται
με την ελάττωση της φλεγμονής στον ρινικό βλεννογόνο και τη σημαντική μείωση των ρινικών-οφθαλμικών συμπτωμάτων, συγκριτικά με την κατ' επίκληση
χορήγηση (λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη και την έκθεση στα υπεύθυνα αλλεργιογόνα). Το ίδιο συμβαίνει
και σε ασθενείς με χρόνια κνίδωση στους οποίους η
συνεχής-τακτική χορήγηση των Η1-αντιισταμινικών
προλαβαίνει καλύτερα την εμφάνιση των κνιδωτικών
πομφών, γεγονός που δεν ισχύει στην κατ' επίκληση
χορήγηση.3–5,101

25η Ερώτηση: Η συνεχής χορήγηση Η1-αντιισταμινικών μπορεί να προκαλέσει ανοχή;
Απάντηση: Η χορήγηση νεότερων Η1-αντιισταμινικών συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν
συσχετίζεται κλινικά με την ανάπτυξη φαινομένου ανοχής (tolerance) ή ταχυφυλαξίας με επακόλουθο την
απώλεια της κλινικής τους δράσης.3–5,102,103
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26η Ερώτηση: Υπάρχει αλληλεπίδραση στη
χορήγηση Η1-αντιισταμινικών με οινόπνευμα (αλκοόλ) ή είναι συμβατή η χορήγηση Η1αντιισταμινικών με οινόπνευμα (αλκοόλ);
Απάντηση: Η κατασταλτική δράση στο ΚΝΣ (υπνηλία κ.λπ.) που προκαλεί η χορήγηση ενός παλαιότερου Η1-αντιισταμινικού (Diphenhydramine) είναι
περίπου παρόμοια με την αντίστοιχη που προκαλεί
η χορήγηση ενός υπνωτικού φαρμάκου κατηγορίας Βενζοδιαζεπίνης (Triazolam) ή η κατανάλωση
οινοπνεύματος (αλκοόλ) που είναι ισοδύναμο με
περίπου 2 cocktails. Η συμπεριφορά στην οδήγηση
αυτοκινήτου (ικανότητα αντίδρασης, χειρισμών και
συγκέντρωσης) επιδεινώνεται σημαντικά όταν ένα
παλαιότερο Η1-αντιισταμινικό (Diphenhydramine)
χορηγηθεί με οινόπνευμα (αλκοόλ) που προκαλεί
επίπεδα αιθανόλης στο αίμα 0,1%. Σύμφωνα με τα
παραπάνω υφίσταται σαφώς αλληλεπίδραση στη
χορήγηση παλαιότερων Η1-αντιισταμινικών μαζί με
οινόπνευμα (αλκοόλ) που έχει ως αποτέλεσμα την
ενίσχυση της κατασταλτικής τους δράσης στο ΚΝΣ.
Αντίθετα, η αλληλεπίδραση αυτή συμβαίνει σε πολύ
μικρότερο βαθμό με τη χορήγηση ενός νεότερου Η1αντιισταμινικού.3–5,104–106

27η Ερώτηση: Έχει νόημα να χορηγήσουμε
δύο Η1-αντιισταμινικά σε συνδυασμό (π.χ. ένα
παλαιότερο και ένα νεότερο ή δύο νεότερα Η1αντιισταμινικά);
Απάντηση: Στην αλλεργική ρινίτιδα παρά το γεγονός ότι ορισμένοι ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στη χορήγηση ενός νεότερου
Η1-αντιισταμινικού, μπορεί να ανταποκριθούν σε
κάποιο άλλο, δεν συστήνεται η χορήγηση συνδυασμού δύο Η1-αντιισταμινικών και είναι προτιμότερο
πλέον σε αυτούς τους ασθενείς να ακολουθήσει στη
συνέχεια η χρήση ρινικού στεροειδούς. 5 Στην κνίδωση η χορήγηση δύο διαφορετικών νεότερων Η1αντιισταμινικών την ίδια ημέρα (το ένα το πρωί και
το άλλο το βράδυ) αναφέρεται στη βιβλιογραφία,107
πλην όμως η στρατηγική αυτή δεν υποστηρίζεται επαρκώς από τις κατάλληλες μελέτες (τυχαιοποιημένες, διπλές-τυφλές ελεγχόμενος με placebo) και δεν
συστήνεται.3–5 Σε αυτούς τους ασθενείς σαφώς είναι
προτιμότερο να αυξήσουμε τη δόση (×2, ×3 ή ακόμη και ×4) του νεότερου Η1-αντιισταμινικού το οποίο

Χρ. Γρηγορέας και συν

έχουμε επιλέξει.60,61 Ορισμένοι συγγραφείς συστήνουν στη χρόνια κνίδωση τη χορήγηση ενός νεότερου Η1-αντιισταμινικού το πρωί και ενός παλαιότερου Η1-αντιισταμινικού το βράδυ (πριν από την κατάκλιση), πλην όμως και αυτή η τακτική δεν υποστηρίζεται επαρκώς από τις κατάλληλες μελέτες. Επίσης
η χορήγηση του παλαιότερου Η1-αντιισταμινικού το
βράδυ μπορεί να συσχετίζεται με ένα είδος αντιισταμινικού "hangover" το επόμενο πρωί (υπνηλία, καταστολή, ελάττωση της ψυχοκινητικής λειτουργίας και
της λειτουργίας αντίληψης), το οποίο οφείλεται στο
γεγονός ότι τα παλαιότερα Η1-αντιισταμινικά παρουσιάζουν υψηλές τιμές χρόνου ημίσειας ζωής όσον αφορά την αποβολή τους.108,109

28η Ερώτηση: Ποια Η1-αντιισταμινικά έχουν
μελετηθεί επαρκώς για να μπορούμε να τα χορηγήσουμε στα παιδιά;
Απάντηση: Τα παλαιότερα ή πρώτης γενεάς Η1αντιισταμινικά δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιούνται στα βρέφη και στα παιδιά για τους λόγους
οι οποίοι αναφέρονται στον πίνακα 28.1. Αντίθετα,
ορισμένα τουλάχιστον νεότερα ή δεύτερης γενεάς
Η1-αντιισταμινικά έχουν μελετηθεί επαρκώς και έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά και κυρίως ασφαλή για χορήγηση στη βρεφική-παιδική ηλικία. Τα
νεότερα αυτά Η1-αντιισταμινικά είναι η Cetirizine,
η Desloratadine, η Loratadine, η Fexofenadine, η
Levocetirizine και η Rupatadine. 3–6,13,14 Ειδικότερα η
Loratadine, η Cetirizine και η Levocetirizine θεωρούνται ασφαλή για χορήγηση ακόμη και στη βρεφική
ηλικία και για μεγάλο χρονικό διάστημα.110–113

29η Ερώτηση: Μπορούμε να χορηγήσουμε Η1αντιισταμινικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού;
Απάντηση: Όλα τα Η1-αντιισταμινικά διέρχονται τον
πλακούντα και επομένως κανένα από αυτή την κατηγορία φαρμάκων δεν μπορεί να ταξινομηθεί στην κατηγορία Α (χωρίς κίνδυνο: αρνητικές μελέτες σε πειραματόζωα και στον άνθρωπο) κατά το Αμερικανικό
FDA (US Food and Drug Administration). Ορισμένα
Η1-αντιισταμινικά όπως τα παλαιότερα ή πρώτης γενεάς Chlorpheniramine και Diphenhydramine και τα
νεότερα ή δεύτερης γενεάς Cetirizine, Levocetirizine
και Loratadine κατατάσσονται στην κατηγορία Β κα-
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Πίνακας 28.1. Χαρακτηριστικά των παλαιότερων ή πρώτης γενεάς Η1-αντιισταμινικών, συγκριτικά με τα αντίστοιχα των
νεότερων ή δεύτερης γενεάς Η1-αντιισταμινικών, για χορήγηση σε βρέφη και παιδιά.
Παλαιότερα ή πρώτης γενεάς
Η1-αντιισταμινικά

Χαρακτηριστικά

Νεότερα ή δεύτερης γενεάς
Η1-αντιισταμινικά

Άγνωστη (δεν έχει μελετηθεί)

Φαρμακολογία (Φαρμακοκινητική
και Φαρμακοδυναμική)

Έχει μελετηθεί επαρκώς

Εμπειρική (από τη δοσολογία
για τους ενήλικες)

Δοσολογία

Τεκμηριωμένη με κατάλληλες μελέτες

Εμπειρική

Αποτελεσματικότητα

Τεκμηριωμένη με κατάλληλες μελέτες

Σημαντικές, ιδιαίτερα από το ΚΝΣ,
ενώ σε αρκετά δεν είναι γνωστές
διότι δεν έχουν μελετηθεί

Ανεπιθύμητες ενέργειες (ασφάλεια)

Απουσιάζουν (ασφαλή φάρμακα)

Άγνωστη (δεν έχει μελετηθεί)

Ασφάλεια για χορήγηση σε βρέφη

Τεκμηριωμένη
(τουλάχιστον για ορισμένα)

Άγνωστη (δεν έχει μελετηθεί)

Ασφάλεια για μακροχρόνια
χορήγηση

Τεκμηριωμένη
(τουλάχιστον για ορισμένα)

Μη ευνοϊκή

Σχέση αποτελεσματικότητας
(όφελος) προς ασφάλεια

Ευνοϊκή

Άγνωστες (δεν έχουν μελετηθεί)

Ευρύτερες αντιφλεγμονώδειςαντιαλλεργικές ιδιότητες

Αποδεδειγμένες
(τουλάχιστον για ορισμένα)

Πτωχή (στα περισσότερα χορήγηση
>2–3 φορές/ημέρα)

Συμμόρφωση

Ικανοποιητική
(χορήγηση 1–2 φορές/ημέρα)

τά FDA (αρνητικές μελέτες σε πειραματόζωα πλην
όμως δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για τον
άνθρωπο ή θετικές μελέτες σε πειραματόζωα αλλά
αρνητικές μελέτες στον άνθρωπο) που σημαίνει ότι θεωρούνται σχετικά χαμηλού κινδύνου ή σχετικά ασφαλή για χορήγηση στην εγκυμοσύνη. Άλλα
Η1-αντιισταμινικά όπως τα νεότερα Desloratadine
και Fexofenadine κατατάσσονται στην κατηγορία C
κατά FDA (θετικές μελέτες σε πειραματόζωα αλλά
μη διαθέσιμα δεδομένα στον άνθρωπο ή απουσία
διαθέσιμων δεδομένων τόσο σε πειραματόζωα όσο
και στον άνθρωπο) που σημαίνει ότι για τη χορήγησή τους στην εγκυμοσύνη πρέπει να σταθμίζεται το
αναμενόμενο όφελος για τη μητέρα με τον άγνωστο
κίνδυνο για το έμβρυο.3–5,114,115
Σύμφωνα με τα παραπάνω όταν κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης (ιδιαίτερα στο πρώτο τρίμηνο αυτής) η χορήγηση Η1-αντιισταμινικών κρίνεται ότι
είναι απόλυτα απαραίτητη, θα πρέπει να επιλεχθεί
ένα νεότερο Η1-αντιισταμινικό, όπως Cetirizine,
Levocetirizine και Loratadine, που ανήκουν στην

κατηγορία Β κατά FDA και θεωρούνται ως σχετικά
ασφαλή. Τα Η1-αντιισταμινικά απεκκρίνονται σε πολύ μικρό ποσοστό (<0,1% της δόσης) στο γάλα της
θηλάζουσας μητέρας. Όμως με τη χορήγηση παλαιότερων Η1-αντιισταμινικών στη μητέρα έχουν
αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες στο βρέφος που
θηλάζει (ευερεθιστότητα, υπνηλία, αναπνευστική
δυσχέρεια). Αντίθετα η αντίστοιχη χορήγηση νεότερων Η1-αντιισταμινικών δεν συσχετίζεται με παρόμοιες ανεπιθύμητες ενέργειες και θεωρείται απόλυτα ασφαλής για το βρέφος που θηλάζει. 3–5,114,115

30ή Ερώτηση: Ποια είναι τα κριτήρια για να επιλέξω ένα νεότερο Η1-αντιισταμινικό;
Απάντηση: Σύμφωνα με τις διαθέσιμες μελέτες
φαίνεται ότι δεν διαπιστώνεται να υπάρχουν σημαντικές και αξιόλογες διαφορές όσον αφορά
στην αποτελεσματικότητα των διαφόρων νεότερων Η1-αντιισταμινικών, τόσο στην αλλεργική
ρινίτιδα όσο και στη χρόνια κνίδωση. Έτσι, η επιλογή μάλλον πρέπει να εστιάσει στα βιβλιογραφικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα για τα νεότερα
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Η1-αντιισταμινικά και αφορούν στις ανεπιθύμητες
ενέργειες (κυρίως από το ΚΝΣ με έμφαση στην καταστολή και από την καρδιά για την καρδιοτοξικότητα) τις οποίες μπορούν να προκαλέσουν και την
ασφάλεια που σχετίζεται με τη χορήγησή τους.
Άλλες παράμετροι που μπορεί να αποτελέσουν
κριτήρια είναι η οδός χορήγησης, το είδος των διαθέσιμων σκευασμάτων, η προτίμηση του ασθενούς
και το οικονομικό κόστος το οποίο προκύπτει από
τη χορήγηση. Χωρίς αμφιβολία όλα τα νεότερα Η1αντιισταμινικά παρουσιάζουν διαφορές οι οποίες
σχετίζονται κυρίως με τις φαρμακολογικές ιδιότητες (φαρμακοκινητική) και την ασφάλεια ενώ μάλλον μικρότερες είναι οι αντίστοιχες διαφορές που
αφορούν την κλινική αποτελεσματικότητα. 3–5,116

31η Ερώτηση: Υπάρχει το ιδανικό Η1-αντιισταμινικό (ποια είναι τα κριτήρια για το ιδανικό Η1-αντιισταμινικό);
Απάντηση: Οι Bousquet et al,117 στο πλαίσιο των οδηγιών της ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on
Asthma) του 2003, προτείνουν ορισμένα κριτήρια
και ιδιότητες τα οποία πρέπει να συγκεντρώνει ένα
Η1-αντιισταμινικό που χορηγείται από το στόμα για
να χαρακτηρισθεί ως ιδανικό Η1-αντιισταμινικό ή το
πλέον κατάλληλο στη θεραπεία ασθενών με αλλεργική ρινίτιδα (πίνακας 31.1). Βεβαίως στα παραπάνω
κριτήρια τα οποία αφορούν στην αλλεργική ρινίτιδα θα πρέπει να προστεθούν και εκείνα τα οποία
αφορούν στην αποτελεσματικότητα-ασφάλεια σε
ασθενείς με χρόνια κνίδωση και τη χορήγηση του Η1αντιισταμινικού στην κανονική ή/και αυξημένη δόση.

32η Ερώτηση: Ποιες είναι οι προοπτικές για τα
Η1-αντιισταμινικά;
Απάντηση: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στο μέλλον
τα Η1-αντιισταμινικά θα συνεχίσουν να αποτελούν
τη βάση για τη φαρμακολογική θεραπεία ασθενών
με αλλεργική ρινίτιδα, αλλεργική επιπεφυκίτιδα
και κνίδωση. Η ανακάλυψη και καθιέρωση νέων Η1αντιισταμινικών μορίων είναι βέβαιο ότι θα παραμείνει πάντοτε στο προσκήνιο. Ιδιαίτερο ερευνητικό
ενδιαφέρον αναμένεται να υπάρχει για τον ρόλο των
Η3-αντιισταμινικών (πιθανόν να εξασφαλίζουν καλύτερη αποσυμφορητική δράση σε ασθενείς με αλ-
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λεργική ρινίτιδα όταν χορηγούνται μόνα τους ή μαζί
με Η1-αντιισταμινικά). Το ίδιο ισχύει και για τα Η4 αντιισταμινικά (πιθανόν ρυθμίζουν προς τα κάτω την
αλλεργική φλεγμονή και να αποδειχθούν χρήσιμα
για χορήγηση όχι μόνο σε ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα αλλά και σε ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα,
άσθμα και άλλα χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα).4,5
Επιπλέον μελέτες καλά σχεδιασμένες (διπλές-τυφλές, ελεγχόμενες με placebo) απαιτούνται για τα
νεότερα Η1-αντιισταμινικά όσον αφορά στα εξής:
(1) την κλινική φαρμακολογία και την αποτελεσματικότητα-ασφάλεια σε ειδικές ομάδες πληθυσμού
π.χ. ηλικιωμένους και βρέφη-παιδιά, (2) τη σύγκριση
μεταξύ τους και τις διαφορές που παρουσιάζουν σε
ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα, αλλεργική επιπεφυκίτιδα και κνίδωση, (3) τον ρόλο που διαδραματίζουν
για την πρόληψη-ανακούφιση του κνησμού και του
ερυθήματος (Flushing) σε ασθενείς με μαστοκύττωση και στην πρόληψη των αλλεργικών αντιδράσεων και (4) τη σύγκριση μεταξύ τους και τις διαφορές
που παρουσιάζουν στις ανεπιθύμητες ενέργειες από
το ΚΝΣ, με τη χρήση της δοκιμασίας εκπομπής ποζιτρονίων (PET). Επίσης περισσότερες πληροφορίες
θα ήταν χρήσιμο να έχουμε στη διάθεσή μας για την
ασφάλεια της χορήγησης των Η1-αντιισταμινικών
στην εγκυμοσύνη. Τέλος η γονιδιακή κωδικοποίηση
του Η1-υποδοχέα και η αναγνώριση των μοριακών
μηχανισμών δράσης των Η1-αντιισταμινικών δεν αποκλείεται να επιτρέψει στο μέλλον την ανάπτυξη
μιας νέας-τρίτης γενεάς αυτής της κατηγορίας των
φαρμάκων.4,5

Γ. Bilastine (Μπιλαστίνη)
33η Ερώτηση: Τι είναι η Bilastine;
Απάντηση: H Bilastine (μπιλαστίνη) είναι ένα νεότερο ή δεύτερης γενεάς Η1- αντιισταμινικό του οποίου η δομή δεν προέρχεται ή δεν προκύπτει από
οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο Η1-αντιισταμινικό (παλαιότερο ή νεότερο). Έτσι, η Bilastine δεν είναι ενεργός μεταβολίτης ή εναντιομερές κάποιου άλλου
Η1-αντιισταμινικού. Ο χημικός τύπος της Bilastine
είναι C28H37N3O3 και το μοριακό βάρος ανέρχεται
στα 463,6 g/mol (daltons), ενώ ανήκει στη χημική
κατηγορία των Η1-αντιισταμινικών που είναι γνωστή ως Piperidines (πιπεριδίνες), όπως φαίνεται
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Πίνακας 31.1. Ιδιότητες και χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει το ιδανικό Η1-αντιισταμινικό που χορηγείται από το
στόμα.117
1. Φαρμακολογικές ιδιότητες
– Να έχει ισχυρή και εκλεκτική δράση (αποκλεισμός) των Η1-υποδοχέων της ισταμίνης
• Η φαρμακοκινητική του να μην επηρεάζεται κλινικά σε σημαντικό βαθμό από τις τροφές, άλλα φάρμακα και πρωτεΐνες μεταφοράς του εντέρου
• Να μην αλληλεπιδρά με το κυτόχρωμα P4503A (CYP3A)
• Να μην αλληλεπιδρά με φάρμακα που χορηγούνται για άλλα νοσήματα για την αποφυγή τοξικών αντιδράσεων.
2. Αποτελεσματικότητα
– Να είναι αποτελεσματικό στη θεραπεία της διαλείπουσας ή επίμονης αλλεργικής ρινίτιδας (όπως καθορίζεται από τις
οδηγίες της ARIA)
– Να είναι αποτελεσματικό σε όλα τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας συμπεριλαμβανομένης και της ρινικής απόφραξης («μπούκωμα»)
– Να βελτιώνει και τα αλλεργικά συμπτώματα από τους οφθαλμούς (αλλεργική επιπεφυκίτιδα)
– Να υπάρχουν διαθέσιμες μελέτες όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα σε μικρά παιδιά και ηλικιωμένους.
3. Ανεπιθύμητες ενέργειες
– Να μην προκαλεί καταστολή και να μην επηρεάζει τη λειτουργία αντίληψης και τις ψυχοκινητικές λειτουργίες
– Να μην έχει αντιχολινεργική δράση
– Να μην προκαλεί αύξηση του βάρους
– Να μην προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες από την καρδιά (παράταση του QT διαστήματος και αρρυθμίες)
– Να είναι εφικτή η χορήγηση στις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού
– Να υπάρχουν μελέτες όσον αφορά την ασφάλεια για τη χορήγηση σε μικρά παιδιά και ηλικιωμένους
– Να υπάρχουν προοπτικές μελέτες ανάλυσης για στην ασφάλεια μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου.
4. Φαρμακοδυναμική
– Να διαθέτει ταχεία έναρξη δράσης ώστε το κλινικό όφελος να διαπιστώνεται γρήγορα και να είναι αποτελεσματικό
όταν χρησιμοποιείται κατ' επίκληση (p.r.n)
– Να διαθέτει παρατεταμένη διάρκεια δράσης ώστε το κλινικό όφελος να διαρκεί τουλάχιστον 24 ώρες με αποτέλεσμα
να χορηγείται μόνο μία φορά/ημέρα
– Η χορήγησή του να μην συσχετίζεται με την ανάπτυξη του φαινομένου ανοχής (ταχυφυλαξίας).

στον πίνακα 5.1.4,5,20,118,119 Η Bilastine εγκρίθηκε για
χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2010 και σήμερα
πλέον κυκλοφορεί στις περισσότερες από τις χώρες
της Ευρώπης καθώς και σε πολλές άλλες χώρες όλου του κόσμου.

34η Ερώτηση: Σε ποια μορφή είναι διαθέσιμη
η Bilastine στη χώρα μας;
Απάντηση: H Bilastine αναπτύχθηκε από την Ισπανική Φαρμακευτική Εταιρεία FAES Farma. Στη χώρα μας είναι διαθέσιμη ως δισκία (tab) των 20 mg
και κυκλοφορεί με τις εμπορικές ονομασίες Bilaz®

(από τη Φαρμακευτική Εταιρεία MENARINI HELLAS
AE) και Bilargen ® (από τη Φαρμακευτική Εταιρεία
ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ).

35η Ερώτηση: Ποιες είναι οι ενδείξεις για τη
χορήγηση της Bilastine;
Απάντηση: H Bilastine στη δόση των 20 mg (1 tabl
μια φορά/ημέρα) σε ενήλικες και εφήβους (άνω της
ηλικίας των 12 ετών) έχει ένδειξη για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της αλλεργικής ρινο-επιπεφυκίτιδας (εποχική και ολοετής ή συνεχής) και της
κνίδωσης.120–132
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36η Ερώτηση: Ποιες είναι οι φαρμακολογικές
ιδιότητες της Bilastine όσον αφορά στην Η1αντιισταμινική δράση;
Απάντηση: H Bilastine, όπως και τα άλλα Η1αντιισταμινικά, είναι αντίστροφος αγωνιστής του
Η1-υποδοχέα της ισταμίνης. Προκλινικές in vitro μελέτες απέδειξαν ότι η Bilastine δεσμεύεται στους Η1υποδοχείς με συγγένεια μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της Cetirizine (3 φορές) και της Fexofenadine
(5 φορές) και διαθέτει υψηλού βαθμού ειδικότητα
για τους Η1-υποδοχείς με αμελητέα επίδραση σε άλλους υποδοχείς (Η2, Η3, μουσκαρινικούς, σεροτονικούς κ.λπ.).133 Τα αποτελέσματα των in vitro μελετών
επιβεβαίωσαν in vivo μελέτες σε πειραματόζωα στις
οποίες διαπιστώθηκε ότι η Η1-αντιισταμινική δράση
και οι αντιαλλεργικές ιδιότητες της Bilastine υπερτερούν των αντίστοιχων της Fexofenadine και σε ορισμένες περιπτώσεις της Cetirizine. 20 Επίσης σε μια
πειραματική μελέτη διαπιστώθηκε ότι, εκτός των
άλλων, η Bilastine διαθέτει αντιφλεγμονώδη δράση
με την αναστολή της απελευθέρωσης μεσολαβητών
όπως είναι η ισταμίνη, η ιντερλευκίνη-4 (IL-4) και ο
παράγοντας νέκρωσης των όγκων (TNF-α) από τα
ανθρώπινα μαστοκύτταρα και τα κοκκιοκύτταρα
του περιφερικού αίματος.134
Σε μια ενδιαφέρουσα φάσης Ι μελέτη σε υγιείς ενήλικες εθελοντές εκτιμήθηκε η επίδραση 2 διαφορετικών μεμονωμένων δόσεων Bilastine (20 και 50
mg) στην αντίδραση πομφού-ερυθήματος που προκαλείται από την ισταμίνη στο δέρμα σε διάστημα
24 ωρών, συγκριτικά με τη Cetirizine 10 mg. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει συνολικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα 2 Η1-αντιισταμινικά
(Bilastine 20 mg vs Cetirizine 10 mg) πλην όμως η
Bilastine παρουσίασε ταχύτερη έναρξη δράσης, συγκριτικά με τη Cetirizine, στη 1,5 ώρα. Επίσης στην
ίδια ώρα περισσότεροι εθελοντές παρουσίασαν αναστολή της αντίδρασης πομφού-ερυθήματος κατά 70%, με τη χορήγηση Bilastine συγκριτικά με τη
χορήγηση Cetirizine.135 Η απουσία αντιχολινεργικής
δράσης από τη χρήση Bilastine σε διάφορες δόσεις
(20, 40 και 80 mg/ημέρα) έχει αποδειχθεί σε άλλη
μελέτη.136 Συμπερασματικά, σύμφωνα με τις μελέτες που εξετάζουν τη δέσμευση στους Η1-υποδοχείς
αποδεικνύεται ότι η Bilastine διαθέτει μια ισχυρή
δράση και εκλεκτική συγγένεια στους Η1-υποδοχείς
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ενώ απουσιάζει η επίδραση με τους υποδοχείς των
άλλων αμινών με αποτέλεσμα να απουσιάζουν οι
αντιχολινεργικές και άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες
που χαρακτηρίζουν κυρίως τα παλαιότερα ή πρώτης γενεάς Η1-αντιισταμινικά.120–136

37η Ερώτηση: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη
φαρμακοκινητική και τον μεταβολισμό της
Bilastine;
Απάντηση: H Bilastine απορροφάται ταχέως μετά
τη χορήγηση από το στόμα και η μέση τιμή τής από
του στόματος βιοδιαθεσιμότητας ανέρχεται περίπου στο 60%. Η μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα
(220 ng/mL) με τη χορήγηση 20 mg Bilastine διαπιστώνεται μετά από 1,3 ώρες, ο χρόνος ημισείας ζωής είναι 14,5 ώρες και η σύνδεση με πρωτεΐνες του
πλάσματος φθάνει το 84–90%. Η Bilastine δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε σημαντικό ηπατικό μεταβολισμό και σχεδόν το 95% αποβάλλεται αναλλοίωτο
στα κόπρανα (67%) ή στα ούρα (33%). Η Bilastine
αποτελεί ένα υπόστρωμα για την P-γλυκοπρωτεΐνη
η οποία περιορίζει τη δίοδο από τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και δεν έχουν αναφερθεί κλινικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις. Η Bilastine δεν αποτελεί
υπόστρωμα για την οικογένεια CYP450.137–142 Στον
πίνακα 37.1 παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά της φαρμακοκινητικής-μεταβολισμού της
Bilastine όταν χορηγείται στη δόση των 20 mg από
το στόμα.125,128–130,137 Η μέγιστη δράση της Bilastine
επιτυγχάνεται κατά μέσον όρο μετά από 1,3 ώρες
και η διάρκεια δράσης φθάνει ή/και ξεπερνάει τις 24
ώρες (γεγονός που επιτρέπει τη χορήγησή της μια
φορά/ημέρα).
Συμπερασματικά οι κύριες ιδιότητες φαρμακοκινητικής και μεταβολισμού της Bilastine είναι οι
εξής: (1) απορροφάται ταχέως μετά την από του
στόματος χορήγηση (Tmax περίπου 1,3 ώρες), (2)
παρουσιάζει γραμμική φαρμακοκινητική σε μελέτες
εύρεσης της δόσης (5–220 mg, χωρίς συσσώρευση), (3) το 84–90% δεσμεύεται στις πρωτεΐνες του
πλάσματος, (4) ο μέσος χρόνος ημισείας ζωής (t1/2)
είναι 14,5 ώρες, (5) η διάρκεια δράσης φθάνει ή και
ξεπερνάει τις 24 ώρες, (6) δεν μεταβολίζεται στο
ήπαρ ή στο έντερο (ηπατικός ή εντερικός μεταβολισμός), (7) αποβάλλεται αμετάβλητη στα ούρα (νεφρική απέκκριση) και στα κόπρανα, (8) δεν προκα-
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Πίνακας 37.1. Παράμετροι φαρμακοκινητικής-μεταβολισμού της Bilastine (χορήγηση από το στόμα σε δόση 20
mg).125,128–130,137
1. Χρόνος ημισείας ζωής (t1/2)

14,5 ώρες

2. Σύνδεση με πρωτεΐνες πλάσματος

84–90%

3. Όγκος κατανομής-κεντρικός (Vc)

59,2 L

4. Όγκος κατανομής-περιφερικός (Vp)

30,2 L

5. Κάθαρση (Clarence)
6. Μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα (Cmax)
7. Χρόνος για να φθάσει το Cmax (Tmax)
8. Περιοχή κάτω από την καμπύλη (AUC)*
9. Βιοδιαθεσιμότητα από το στόμα (F)

18,1 L/ώρα
220 (182,4–256,56) ng/mL
1,29 (1,11–1,56) ώρες
1104,97 (876–1289,2) mg.ώρα/mL
61%

10. Έναρξη δράσης

0,5–1 ώρα

11. Μεγίστη δράση

1,3 ώρες

12. Διάρκεια δράσης

≥24 ώρες

13. Μεταβολισμός
14. Αποβολή
15. Αλληλεπιδράσεις

0%
Αναλλοίωτη – κόπρανα (67%) ή ούρα (33%)
Καμία

* AUC: Ποσοστό από τη χορηγούμενη Bilastine το οποίο φθάνει στη συστηματική κυκλοφορία

λεί επαγωγή ή αναστολή της δράσης των ηπατικών
ισοενζύμων CYP450 και (9) διαπιστώνεται αλληλεπίδραση με τις εντερικές πρωτεΐνες μεταφοράς χωρίς
όμως αυτό να έχει ιδιαίτερη και σημαντική κλινική
σημασία.118,119

38η Ερώτηση: Ποια είναι τα δεδομένα που
προκύπτουν από τη φαρμακοκινητική-μεταβολισμό της Bilastine και τα οποία πρέπει να
λαμβάνουμε υπόψη κατά τη χορήγηση του
φαρμάκου;
Απάντηση: Όταν η Bilastine, χορηγείται χωρίς να
έχει προηγηθεί η λήψη τροφής απορροφάται ταχέως πλην όμως η απορρόφηση αυτή επιβραδύνεται (ελάττωση βιοδιαθεσιμότητας κατά 30%) όταν
το φάρμακο χορηγηθεί μαζί με τροφή ή φρουτοχυμούς (grapefruit/γκρέιπ-φρουτ). Η αλληλεπίδραση αυτή οφείλεται στη γνωστή επίδραση
των φλαβονοειδών του grapefruit στο σύστημα
μεταφοράς πρωτεϊνών του εντέρου όπως είναι οι
P-γλυκοπρωτεΐνες (P-glycoproteins/P-gps) και τα
λεγόμενα πεπτίδια μεταφοράς οργανικών ανιόντων (Οrganic Αnion Τransporting Peptides, OATP).

Έτσι, συστήνεται ότι η χορήγηση της Bilastine είναι
προτιμότερο να γίνεται τουλάχιστον 1 ώρα πριν ή
2 ώρες μετά τη λήψη φαγητού, ενώ πρέπει να αποφεύγεται η λήψη grapefruit (ίσως και άλλων χυμών
φρούτων).120,128,143,144
Όσον αφορά στην αλληλεπίδραση με φάρμακα η συγχορήγηση της Bilastine με Ketoconazole
(400 mg/ημέρα), γνωστό αναστολέα των P-gps,
αυξάνει τη συστηματική έκθεση στη Bilastine (διπλασιάζει το ποσοστό της Bilastine το οποίο φθάνει στη συστηματική κυκλοφορία και αυξάνει κατά
2–3 φορές τη μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα).145
Παρόμοια δεδομένα ισχύουν και για τη συγχορήγηση της Bilastine με Erythromycin και Diltiazem.120
Επισημαίνεται ότι οι μεταβολές αυτές φαίνεται ότι
δεν επηρεάζουν την εικόνα ασφαλείας τόσο της
Bilastine, όσο και των άλλων φαρμάκων που αναφέρθηκαν, πλην όμως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερα σε ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική
λειτουργία και όταν χορηγείται η Bilastine σε αυξημένη δόση διότι μπορεί να αυξάνεται ο κίνδυνος για
πρόκληση ανεπιθύμητων αντιδράσεων. Επειδή η
Bilastine δεν μεταβολίζεται στο ήπαρ, δεν αναστέλ-
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λει ή προάγει τη δραστηριότητα των ισοενζύμων
του κυτοχρώματος P450, με αποτέλεσμα να μην
αλληλεπιδρά με άλλα φάρμακα που μεταβολίζονται
διαμέσου του παραπάνω συστήματος. Η διάρκεια
δράσης της Bilastine, όταν χορηγείται από το στόμα στην εγκεκριμένη δόση των 20 mg, φθάνει ή/και
ξεπερνάει τις 24 ώρες γεγονός που επιτρέπει τη χορήγησή της μία φορά/ημέρα.118–120,128

θάλαμο πρόκλησης της Βιέννης (Vienna Challenge
Chamber). Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η Bilastine,
καθώς και τα άλλα 2 Η1-αντιισταμινικά, ήταν αποτελεσματικά και τα ρινικά συμπτώματα (βαθμολογία
ρινικών συμπτωμάτων) μειώθηκαν σημαντικά συγκριτικά με το placebo. Η δράση της Bilastine ήταν
ταχεία (εντός 1 ώρας) και παρατεταμένη (>24 ώρες).146

39η Ερώτηση: Ποια είναι η αποτελεσματικότητα της Bilastine στην εποχική αλλεργική ρινίτιδα (seasonal allergic rhinitis);

Στη δεύτερη μελέτη οι Bachert et al147 μελέτησαν την αποτελεσματικότητα της Bilastine στα ρινικά και οφθαλμικά συμπτώματα σε 721 ενήλικες
ασθενείς με εποχική αλλεργική ρινίτιδα. Η μελέτη
ήταν τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με
Placebo και με παράλληλες ομάδες (Bilastine 20 mg,
Desloratadine 5 mg και placebo). Η διάρκεια της μελέτης ήταν 14 ημέρες και οι ερευνητές διαπίστωσαν
ότι η Bilastine, όπως και η Desloratadine, μείωσαν
σημαντικά, συγκριτικά με το placebo, τα ρινικά και
τα μη-ρινικά (οφθαλμικά) συμπτώματα, ανακούφισαν τους ασθενείς από τα ενοχλητικά συμπτώματα
της αλλεργικής ρινίτιδας (σχήμα 39.1) και βελτίωσαν
τη βαθμολογία του ερωτηματολογίου της ρινοεπιπεφυκίτιδας που αφορούσε στην ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών.147

Απάντηση: H αποτελεσματικότητα της Bilastine σε
ασθενείς με εποχική αλλεργική ρινίτιδα διαπιστώθηκε σε 3 μεγάλες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες.146–148 Στην πρώτη από αυτές οι Horak et al146
μελέτησαν την επίδραση της Bilastine στα ρινικά
και οφθαλμικά συμπτώματα που προκαλούνται από
την έκθεση στο αλλεργιογόνο, σε 75 ασυμπτωματικούς νεαρούς ενήλικες με διαπιστωμένη αλλεργία στη γύρη των αγρωστωδών (grasses). H μελέτη ήταν διπλή-τυφλή, διασταυρούμενη (Bilastine
20 mg, Cetirizine 10 mg, Fexofenadine 120 mg και
placebo) και οι συμμετέχοντες εκτέθηκαν με ελεγχόμενη μέθοδο στη γύρη αγρωστωδών στον ειδικό
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Σχήμα 39.1. Επίδραση της θεραπείας με Bilastine 20 mg, Desloratadine 5 mg και placebo στη μέση συνολική βαθμολογία
των συμπτωμάτων σε ασθενείς με εποχική αλλεργική ρινίτιδα.147

H1-ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΑ ΚΑΙ BILASTINE

Στην τρίτη μελέτη οι Kuna et al148 μελέτησαν την
αποτελεσματικότητα της Bilastine στα ρινικά και
οφ θαλμικά συμπτώματα σε 681 ενήλικες ασθενείς με εποχική αλλεργική ρινίτιδα. Η μελέτη ήταν τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με
placebo και με παράλληλες ομάδες (Bilastine 20
mg, Cetirizine 10 mg και placebo). Η διάρκεια της
μελέτης ήταν 14 ημέρες και οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η Bilastine, όπως και η Cetirizine, ήταν
ιδιαίτερα αποτελεσματικές και ελάττωσαν σημαντικά τόσο τα ρινικά όσο και τα μη-ρινικά (οφθαλμικά), συμπτώματα, συγκριτικά με το placebo.148
Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι εμφανές ότι η
Bilastine χορηγούμενη από το στόμα στη δόση των
20 mg μία φορά την ημέρα αποδεικνύεται ότι είναι
εξαιρετικά αποτελεσματική για την αντιμετώπιση
των συμπτωμάτων σε ασθενείς με εποχική αλλεργική ρινίτιδα ή/και επιπεφυκίτιδα.

40ή Ερώτηση: Ποια είναι η αποτελεσματικότητα της Bilastine στην ολοετή ή συνεχή αλλεργική ρινίτιδα (perennial allergic rhinitis);
Απάντηση: H αποτελεσματικότητα της Bilastine σε
ασθενείς με ολοετή ή συνεχή αλλεργική ρινίτιδα
εξετάσθηκε σε μία μεγάλη τυχαιοποιημένη πολυκεντρική κλινική μελέτη (ασθενείς από χώρες της
Ευρώπης, της Αργεντινής και της Νοτίου Αφρικής).
Έτσι, οι Sastre et al149 μελέτησαν την αποτελεσματικότητα της Bilastine στα ρινικά και οφθαλμικά
συμπτώματα σε 650 ασθενείς με ολοετή ή συνεχή
αλλεργική ρινίτιδα. Η μελέτη ήταν τυχαιοποιημένη,
διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με placebo και με παράλληλες ομάδες (Bilastine 20 mg, Cetirizine 10 mg και
placebo). Η διάρκεια της μελέτης ήταν 4 εβδομάδες και οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η Bilastine,
όπως και η Cetirizine μείωσαν σημαντικά τα ρινικά
συμπτώματα συγκριτικά με το placebo.149 Αξίζει να
αναφέρουμε ότι τα ευνοϊκά αυτά αποτελέσματα της
παραπάνω μελέτης προέκυψαν μετά από post-hoc
ανάλυση των ασθενών από την Ευρώπη και την
Αργεντινή (εξαιρέθηκαν οι ασθενείς από τη Νότιο
Αφρική στους οποίος η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική καθώς διαπιστώθηκε μεγάλη διαφοροποίηση στη βαθμολογία των συμπτωμάτων τους
που οφείλεται στην υψηλότερη ανταπόκριση στο
placebo που καταγράφηκε στα κέντρα από αυτή τη
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χώρα).131 Σύμφωνα με τα παραπάνω φαίνεται ότι η
Bilastine χορηγούμενη από το στόμα στη δόση των
20 mg μία φορά την ημέρα αποδεικνύεται αποτελεσματική για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων
σε ασθενείς με ολοετή ή συνεχή αλλεργική ρινίτιδα.

41η Ερώτηση: Ποια είναι η αποτελεσματικότητα της Bilastine στο σύμπτωμα της ρινικής απόφραξης σε ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα;
Απάντηση: Όπως αναφέρθηκε στη 12η ερώτηση τα
Η1-αντιισταμινικά θεωρούνται ότι είναι λιγότερο αποτελεσματικά στο σύμπτωμα της Ρινικής απόφραξης ή συμφόρησης (μπούκωμα), συγκριτικά με τα
άλλα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας. Έτσι,
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να γνωρίζουμε
την επίδραση που ασκεί η Bilastine στο συγκεκριμένο αυτό σύμπτωμα της νόσου. Στις τυχαιοποιημένες
κλινικές μελέτες διαπιστώθηκε ότι εκτός των άλλων
ρινικών συμπτωμάτων η Bilastine επιδρά ευνοϊκά
και ελαττώνει τη ρινική απόφραξη σε ασθενείς με
αλλεργική ρινίτιδα (εποχική και ολοετή).146–149 Οι
Davila et al150 ανέλυσαν συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα από 7 φάσης ΙΙ και φάσης ΙΙΙ κλινικές μελέτες
όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα της Bilastine
στη ρινική απόφραξη, μετά από 2–4 εβδομάδες
θεραπείας. Οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι η χορήγηση Bilastine 20 mg ελαττώνει τη βαθμολογία στο
σύμπτωμα της ρινικής απόφραξης, συγκριτικά με
την προ της θεραπείας περίοδο (–0,66), ενώ η αντίστοιχη μείωση για το placebo είναι –0,57 (διαφορά
στατιστικά σημαντική, P<0,001).150 Συμπερασματικά
αποδεικνύεται ότι η αποτελεσματικότητα της
Bilastine στη ρινική απόφραξη σε ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα είναι εμφανής και σημαντική.

42η Ερώτηση: Ποια είναι η αποτελεσματικότητα της Bilastine στην αλλεργική επιπεφυκίτιδα;
Απάντηση: Στις τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες
διαπιστώθηκε ότι εκτός των ρινικών συμπτωμάτων
η Bilastine επιδρά ευνοϊκά και ελαττώνει σημαντικά,
συγκριτικά με το placebo, τα συμπτώματα της αλλεργικής επιπεφυκίτιδας (κνησμός, ερυθρότητα, δακρύρροια).146–149 Οι Bartra et al151 ανέλυσαν συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα από 7 φάσης ΙΙ και φάσης
ΙΙΙ κλινικές μελέτες όσον αφορά στην αποτελεσμα-
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τικότητα της Bilastine στα οφθαλμικά συμπτώματα,
που συνοδεύουν τα συμπτώματα της αλλεργικής
ρινίτιδας, μετά από 2–4 εβδομάδες θεραπείας. Οι
συγγραφείς διαπίστωσαν ότι η χορήγηση Bilastine
20 mg ελαττώνει σημαντικά όλα τα συμπτώματα
που χαρακτηρίζουν την αλλεργική επιπεφυκίτιδα
συγκριτικά με το placebo. Συμπερασματικά αποδεικνύεται ότι η Bilastine είναι αποτελεσματική για την
ανακούφιση των ασθενών από τα ενοχλητικά συμπτώματα της αλλεργικής επιπεφυκίτιδας.

υγιείς ενήλικες η οποία αφορά στην αναστολή της
αντίδρασης πομφού-ερυθήματος στο δέρμα που
προκαλείται από την ισταμίνη.135 Σύμφωνα με τα
παραπάνω είναι εμφανές ότι η Bilastine είναι τουλάχιστον το ίδιο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της αλλεργικής ρινίτιδαςεπιπεφυκίτιδας, όταν συγκρίθηκε με άλλα νεότερα
Η1-αντιισταμινικά, ενώ φαίνεται ότι μπορεί να υπερτερεί στην ταχύτητα έναρξης και στη διάρκεια δράσης έναντι ορισμένων τουλάχιστον από αυτά.

43η Ερώτηση: Υπάρχει διαφορά όσον αφορά
την αποτελεσματικότητα της Bilastine στην
αλλεργική ρινίτιδα-επιπεφυκίτιδα συγκριτικά
με άλλα νεότερα Η1-αντιισταμινικά;

44η Ερώτηση: Ποια είναι η αποτελεσματικότητα της Bilastine στη χρόνια κνίδωση;

Απάντηση: Οι Horak et al146 διαπίστωσαν ότι η
Bilastine 20 mg παρουσιάζει παρόμοια κλινική αποτελεσματικότητα με τη Cetirizine 10 mg και τη
Fexofenadine 120 mg, όσον αφορά στην ανακούφιση από τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας, 1 ώρα μετά τη χορήγησή τους, πλην όμως η
Fexofenadine ήταν λιγότερο αποτελεσματική τη 2η
ημέρα της μελέτης γεγονός που αποδεικνύει μικρότερη διάρκεια δράσης συγκριτικά με τη Bilastine και
τη Cetirizine. Οι Bachert et al147 δεν διαπίστωσαν
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στη Bilastine 20 mg
και Desloratadine 5 mg όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά τους στα ρινικά και οφθαλμικά συμπτώματα σε ασθενείς με εποχική ρινοεπιπεφυκίτιδα. Το ίδιο ισχύει, σύμφωνα με τα αποτελέσματα
των Kuna et al,148 όταν συγκρίθηκε η αποτελεσματικότητα ανάμεσα στη Bilastine 20 mg και Cetirizine
10 mg στα ρινικά και οφθαλμικά συμπτώματα σε
ασθενείς με εποχική ρινοεπιπεφυκίτιδα. Οι Sastre
et al149 δεν διαπίστωσαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στη Bilastine 20 mg και Cetirizine 10 mg όσον
αφορά στην αποτελεσματικότητα στα συμπτώματα
σε ασθενείς με ολοετή ή συνεχή αλλεργική ρινίτιδα πλην όμως η Bilastine επιτυγχάνει το μέγιστο
της ανταπόκρισης σε μικρότερο χρονικό διάστημα
συγκριτικά με τη Cetirizine και βεβαίως το placebo.
H ταχύτερη έναρξη δράσης της Bilastine 20 mg συγκριτικά με τη Cetirizine 10 mg έχει διαπιστωθεί
και σε μια φάσης Ι τυχαιοποιημένη διπλή-τυφλή ελεγχόμενη με placebo διασταυρούμενη μελέτη σε

Απάντηση: Οι Audicana et al152 σε μια φάσης ΙΙ κλινική μελέτη με 222 ασθενείς που είχαν χρόνια κνίδωση διαπίστωσαν ότι η Bilastine χορηγούμενη σε
3 διαφορετικές δόσεις (10, 20 και 30 mg) υπερτερούσε σημαντικά έναντι του placebo όσον αφορά
στη μείωση των πομφών και του κνησμού ενώ δεν
υπήρξε δοσοεξαρτώμενη επίδραση.153 Η αποτελεσματικότητα της Bilastine σε ασθενείς με χρόνια ιδιοπαθή/αυθόρμητη κνίδωση διαπιστώθηκε σε μια
μεγάλη τυχαιοποιημένη φάσης ΙΙΙ κλινική μελέτη.154
Σε αυτή τη μελέτη οι Zuberbier et al154 μελέτησαν
525 ασθενείς με χρόνια ιδιοπαθή κνίδωση. Η μελέτη ήταν τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη
με placebo και με παράλληλες ομάδες (Bilastine 20
mg, Levocetirizine 5 mg και placebo). Η διάρκεια
της μελέτης ήταν 28 ημέρες και οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η Bilastine, όπως και η Levocetirizine,
μείωσαν σημαντικά, συγκριτικά με το placebo, τις
βαθμολογίες που αφορούν στον κνησμό, στον αριθμό και στο μέγεθος των πομφών (σχήμα 44.1) ενώ
βελτίωσαν σημαντικά την ποιότητα ζωής αυτών των
ασθενών.154
Η κνίδωση εκ ψύχους είναι μια σχετικά σπάνια
μορφή επαγόμενης κνίδωσης που χαρακτηρίζεται
από κνησμώδεις πομφούς ή/και αγγειοοίδημα λόγω της ενεργοποίησης των δερματικών μαστοκυττάρων και της απελευθέρωσης προ-φλεγμονωδών
μεσολαβητών μετά την έκθεση στο ψύχος.155 Για την
ελάττωση των συμπτωμάτων στους ασθενείς αυτούς συνήθως απαιτείται η αύξηση της δόσης του
νεότερου Η1-αντιισταμινικού (μέχρι και 4 φορές
υψηλότερη από την κανονική ή συνιστώμενη) το
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Σχήμα 44.1. Επίδραση της θεραπείας με Bilastine 20 mg, Levocetirizine 5 mg και placebo στη συνολική βαθμολογία των
συμπτωμάτων σε ασθενείς με χρόνια ιδιοπαθή κνίδωση.154

οποίο χορηγείται.156,157 Οι Krause et al158 μελέτησαν
την αποτελεσματικότητα της Bilastine σε κανονική
δόση (20 mg) και αυξημένες δόσεις (40 και 80 mg)
σε ασθενείς με κνίδωση εκ ψύχους. Η αποτελεσματικότητα εκτιμήθηκε με την ελάττωση των συμπτωμάτων της νόσου και τη μείωση της απελευθέρωσης μεσολαβητών μετά από πρόκληση με ψύχος. Οι
ερευνητές διαπίστωσαν ότι η χορήγηση Bilastine 20
mg ήταν αποτελεσματική και ελάττωσε την κρίσιμη
ουδό θερμοκρασίας που απαιτείται για την έκλυση
των συμπτωμάτων, ενώ η αύξηση της δόσης στα
80 mg βελτίωσε σημαντικά αυτή την αποτελεσματικότητα. Επίσης η δόση Bilastine 80 mg ελάττωσε
σημαντικά την απελευθέρωση μεσολαβητών (ισταμίνη, IL-6, IL-8). Σύμφωνα με τα παραπάνω φαίνεται
ότι η Bilastine αποδεικνύεται αποτελεσματική στην
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων σε ασθενείς με
κνίδωση εκ ψύχους και η αύξηση της δόσης ενισχύει τα ευνοϊκά αποτελέσματα.158
Συμπερασματικά είναι εμφανές ότι η Bilastine
χορηγούμενη από το στόμα στη δόση των 20 mg
μια φορά την ημέρα και αν χρειασθεί σε αυξημένη
δόση (μέχρι ×4) αποδεικνύεται αποτελεσματική για

την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων σε ασθενείς
με χρόνια κνίδωση.

45η Ερώτηση: Υπάρχει διαφορά όσον αφορά
στην αποτελεσματικότητα της Bilastine στη
χρόνια κνίδωση συγκριτικά με άλλα νεότερα
Η1-αντιισταμινικά;
Απάντηση: Οι Zuberbier et al154 διαπίστωσαν ότι
δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά
στην αποτελεσματικότητα (βαθμολογίες που αφορούν στον κνησμό, στον αριθμό των πομφών,
στο μέγεθος των πομφών και στην ποιότητα ζωής
των ασθενών) της Bilastine 20 mg συγκριτικά με τη
Levocetirizine 5 mg, στην αντιμετώπιση των ασθενών με χρόνια ιδιοπαθή/αυθόρμητη κνίδωση. Έτσι,
η Bilastine είναι τουλάχιστον το ίδιο αποτελεσματική με τη Levocetirizine σε αυτούς τους ασθενείς.154

46η Ερώτηση: Ποια είναι η επίδραση της Bilastine στην ποιότητα ζωής των αλλεργικών ασθενών;
Απάντηση: Σε όλες τις τυχαιοποιημένες κλινικές
μελέτες που χορηγήθηκε Bilastine και αφορούν τό-
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σο στην αλλεργική ρινίτιδα147–149 όσο και στη χρόνια
κνίδωση,154 στις οποίες εκτιμήθηκε η επίδραση του
φαρμάκου στις διάφορες παραμέτρους που αντανακλούν στην ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών
(σωματική υγεία, συναισθήματα, κοινωνική ζωή, επίδραση στον ύπνο, ταλαιπωρία από τη νόσο κ.λπ.),
αποδεικνύεται ότι χωρίς αμφιβολία η Bilastine επιδρά ευνοϊκά και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των
αλλεργικών ασθενών.159

47η Ερώτηση: Ποιες είναι οι ανεπιθύμητες ενέργειες της Bilastine;
Απάντηση: Το είδος και η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών, η ανεκτικότητα και η ασφάλεια
της Bilastine μελετήθηκαν σε όλες τις τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες που αφορούν τόσο στην
αλλεργική ρινίτιδα147–149 όσο και στη χρόνια κνίδωση.154 Η Bilastine αποδείχθηκε ότι ήταν ικανοποιητικά ανεκτή σε αυτούς τους ασθενείς. Ο συνολικός
επιπολασμός των ανεπιθύμητων ενεργειών που
συσχετίζονται με τη θεραπεία ήταν 15–30% και 19–
27% στους ασθενείς που χορηγήθηκε Bilastine και
placebo αντίστοιχα. Οι πλέον συχνές ανεπιθύμητες
ενέργειες που συσχετίσθηκαν με τη Bilastine ήταν
ο πονοκέφαλος, η υπνηλία, η κόπωση και η ζάλη. Η
συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών οι οποίες
είναι πιθανό ότι συσχετίζονται τουλάχιστον με τη
Bilastine ανέρχεται σε ποσοστό μόνο 0,5%. Δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ή
θάνατοι στις κλινικές μελέτες. Επίσης δεν διαπιστώθηκαν κλινικά σημαντικές μεταβολές στις εργαστηριακές παραμέτρους, στα ηλεκτροκαρδιογραφήματα και στα ζωτικά σημεία των ασθενών στους οποίους χορηγήθηκε το φάρμακο.120,121,124–132,147–149,154
Σύμφωνα με παραπάνω θεωρείται ότι η Bilastine αποτελεί ένα απόλυτα ασφαλές και ικανοποιητικά ανεκτό από τους ασθενείς νεότερο Η1-αντιισταμινικό
για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων σε ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα ή/και επιπεφυκίτιδα και
χρόνια κνίδωση.

48η Ερώτηση: Υπάρχει διαφορά όσον αφορά
στις ανεπιθύμητες ενέργειες της Bilastine συγκριτικά με άλλα νεότερα Η1-αντιισταμινικά;
Απάντηση: Οι Bachert et al147 διαπίστωσαν ότι η εικόνα των ανεπιθύμητων αντιδράσεων της Bilastine
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20 mg και της Desloratadine 5 mg ήταν παρόμοια
χωρίς διαφορές με την αντίστοιχη του placebo σε
ασθενείς με εποχική αλλεργική ρινίτιδα. Οι Kuna
et al148 αντίθετα διαπίστωσαν ότι σε ασθενείς με
εποχική αλλεργική ρινίτιδα η χορήγηση Bilastine
20 mg συσχετίζεται με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες συγκριτικά με τη Cetirizine 10 mg (24,7 vs
36% αντίστοιχα, P=0,03) και του placebo (29,6%).
Στην ίδια μελέτη ειδικότερα η Bilastine προκάλεσε
λιγότερη υπνηλία συγκριτικά με τη Cetirizine (1,8
vs 7,5%, P≤0,001), ενώ το ίδιο συνέβη και με την
κόπωση (0,4% vs 4,8%, P=0,02).148 Οι Sastre et al149
σε ασθενείς με ολοετή ή συνεχή αλλεργική ρινίτιδα διαπίστωσαν ότι η Bilastine 20 mg συγκριτικά
με τη Cetirizine 10 mg παρουσίασαν περίπου την
ίδια εικόνα ασφαλείας. Σε μια συγκεντρωτική ανάλυση των αποτελεσμάτων φαίνεται ότι η υπνηλία
προκαλείται σε μικρότερο βαθμό με τη χορήγηση
Bilastine συγκριτικά με τη Cetirizine (3,52 vs 7,58%,
P<0,0001).160 Οι Zuberbier et al154 διαπίστωσαν ότι
η εικόνα ασφαλείας και ανεπιθύμητων αντιδράσεων της Bilastine 20 mg και της Levocetirizine 5
mg ήταν παρόμοια και δεν ήταν διαφορετική με
την αντίστοιχη του placebo σε ασθενείς με χρόνια
κνίδωση. Συμπερασματικά φαίνεται ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλεί η Bilastine δεν είναι περισσότερες συγκριτικά με άλλα νεότερα Η1αντιισταμινικά με εξαίρεση τη Cetirizine έναντι της
οποίας η Bilastine προκαλεί λιγότερη υπνηλία και
κόπωση.161

49η Ερώτηση: Η αύξηση της δόσης της Bilastine συσχετίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα
εκδήλωσης ανεπιθύμητων αντιδράσεων;
Απάντηση: Οι Krause et al158 χορήγησαν τη Bilastine σε αυξημένη δόση (40 και 80 mg) συγκριτικά
με την κανονική ή συνιστώμενη δόση (20 mg) σε ασθενείς με κνίδωση εκ ψύχους και διαπίστωσαν ότι
ήταν ικανοποιητικά ανεκτή χωρίς να καταγράψουν
αυξημένη υπνηλία ή καταστολή με την αύξηση της
δόσης (μέχρι ×4). Επίσης σε υγιείς εθελοντές φαίνεται ότι η χορήγηση Bilastine σε αυξημένη δόση
(20, 40 και 80 mg)136 και (20 και 40 mg)162 δεν συσχετίζεται με αυξημένες ανεπιθύμητες ενέργειες
(υπνηλία-καταστολή, ελάττωση της ψυχοκινητικής
λειτουργίας κ.λπ.), με εξαίρεση ίσως τη δόση των
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80 mg (δηλαδή τετραπλάσια δόση της κανονικής ή
συνιστώμενης). Σύμφωνα με τα παραπάνω φαίνεται ότι η αύξηση της δόσης της Bilastine πέραν της
κανονικής ή συνιστώμενης συσχετίζεται με μικρό
βαθμό αύξησης των ανεπιθύμητων αντιδράσεων η
οποία σε γενικές γραμμές είναι ικανοποιητικά ανεκτή από τους ασθενείς και δεν επηρεάζει τη χορήγηση του φαρμάκου.

50ή Ερώτηση: Τι γνωρίζουμε για τις ανεπιθύμητες ενέργειες της Bilastine από το ΚΝΣ;
Απάντηση: Οι Carcia-Gea et al136 σε μια τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμεη με placebo, διασταυρούμενη μελέτη χορήγησαν Bilastine (20, 40
και 80 mg) και ένα παλαιότερο Η1-αντιισταμινικό
(Hydroxyzine 25 mg) ως θετικό δείκτη σε 20 υγιείς
εθελοντές για 7 συνεχόμενες ημέρες. Η επίδραση
στο ΚΝΣ εκτιμήθηκε με διάφορες ψυχοκινητικές
δοκιμασίες (κινητική δραστηριότητα, αντίληψη,
προσοχή και συνέργεια). Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η Hydroxyzine συσχετίζεται με τη μεγαλύτερη και πλέον σημαντική επίδραση στις ψυχοκινητικές δοκιμασίες όσον αφορά την πρόκληση ανεπιθύμητων ενεργειών από το ΚΝΣ, ενώ στη συνέχεια
ακολουθεί με μικρότερη όμως επίδραση η Bilastine
όταν χορηγείται στη δόση 80 mg. Αντίθετα δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές συγκριτικά με
το placebo στις δόσεις των 20 και 40 mg Bilastine
(η δόση των 40 mg προκάλεσε μόνο υποκειμενική
αναφορά κατασταλτικής επίδρασης).136 Οι Conen
et al162 σε μια ενδιαφέρουσα τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με placebo διασταυρούμενη μελέτη εξέτασαν την επίδραση που ασκεί
η Bilastine (20 και 40 mg) και ένα παλαιότερο Η1αντιισταμινικό ως θετικό δείκτη (Hydroxyzine 50
mg) στην ικανότητα οδήγησης αυτοκινήτου σε 22
υγιείς εθελοντές για 8 συνεχόμενες ημέρες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η Hydroxyzine προκαλεί
πάντοτε σημαντική επίδραση και επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης (αύξηση της σταθερής απόκλισης όσον αφορά την πλευρική θέση) σε αντίθεση
με τη Bilastine η αντίστοιχη επίδραση της οποίας
δεν ήταν διαφορετική από το placebo.136 Έτσι, φαίνεται ότι η Bilastine μέχρι τη δόση των 40 mg μπορεί να χορηγείται με ασφάλεια σε άτομα τα οποία
οδηγούν αυτοκίνητο.
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Η πλέον σημαντική μελέτη που αποδεικνύει και
ερμηνεύει με τον καλύτερο τρόπο το γεγονός ότι η
Bilastine δεν προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες από
το ΚΝΣ πραγματοποιήθηκε από τους Farre et al163
και δημοσιεύθηκε σχετικά πρόσφατα. Οι ερευνητες
σε μια τυχαιοποιημένη, διπλή-διπλή, ελεγχόμενη
με placebo, διασταυρούμενη μελέτη χορήγησαν
Bilastine 20 mg και Hydroxyzine 25 mg ως θετικό
δείκτη σε 12 υγιείς εθελοντές και εκτίμησαν με υποκειμενικές και αντικειμενικές μεθόδους την επίδραση
που ασκούν στις ψυχοκινητικές λειτουργίες. Επίσης
χρησιμοποίησαν τη δοκιμασία εκπομπής ποζιτρονίων (PET με 11C-doxepin) για να εκτιμήσουν την κατάληψη των Η1-υποδοχέων της ισταμίνης σε περιοχές
του εγκεφάλου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η
Bilastine δεν προκαλεί καταστολή και δεν επηρεάζει τις ψυχοκινητικές λειτουργίες (δράση παρόμοια
με του Placebo) σε αντίθεση με τη Hydroxyzine, ενώ η συνολική κατάληψη των Η1-υποδοχέων της
ισταμίνης στο ΚΝΣ ήταν σημαντικά μικρότερη με
τη Bilastine συγκριτικά με την Hydroxyzine.163 Έτσι,
αποδεικνύεται σαφώς ότι η Bilastine εκπληρώνει σε
μεγάλο βαθμό όλα τα απαραίτητα κριτήρια (υποκειμενικά, αντικειμενικά και εκείνα τα οποία αφορούν
στη δοκιμασία PET) που την καθιστούν ένα αξιόπιστο όσον αφορά στην ασφάλεια νεότερο μη κατασταλτικό Η1-αντιισταμινικό.

51η Ερώτηση: Μπορεί να χορηγήσουμε τη Bilastine μαζί με οινόπνευμα (αλκοόλ) ή είναι συμβατή η χορήγηση Bilastine μαζί με οινόπνευμα (αλκοόλ);
Απάντηση: Η πιθανή αλληλεπίδραση ανάμεσα στο
αλκοόλ και τη Bilastine εξετάσθηκε σε μια μελέτη
στην οποία διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση Bilastine
στην κανονική ή θεραπευτική δόση των 20 mg δεν
ενισχύει την κατασταλτική επίδραση που ασκεί στο
ΚΝΣ το αλκοόλ (0,8 g/kg βάρους σώματος), σε αντίθεση με τη Cetirizine 10 mg και Hydroxyzine 25 mg.
Η δόση των 80 mg Bilastine φαίνεται ότι αλληλεπιδρά με το αλκοόλ σύμφωνα με τα αποτελέσματα
των ψυχοκινητικών δοκιμασιών σε βαθμό παρόμοιο
της Cetirizine 10 mg και Hydroxyzine 25 mg. Έτσι η
χορήγηση Bilastine στη δόση 20 mg είναι συμβατή
με τη χορήγηση αλκοόλ του οποίου δεν ενισχύει
την κατασταλτική επίδραση στο ΚΝΣ.164
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52η Ερώτηση: Μπορεί να χορηγήσουμε Bilastine μαζί με βενζοδιαζεπίνες;
Απάντηση: Όπως είναι γνωστό τα παλαιότερα η
πρώτης γενεάς Η1-αντιισταμινικά αλληλεπιδρούν
με τις βενζοδιαζεπίνες και αυξάνουν την κατασταλτική τους επίδραση στο ΚΝΣ. Το φαινόμενο
αυτό δεν ισχύει για τα νεότερα ή δεύτερης γενεάς
Η1-αντιισταμινικά. Έτσι, η Bilastine 20 mg δεν ενισχύει την κατασταλτική επίδραση την οποία ασκεί
στο ΚΝΣ η χορήγηση Lorazepam είτε σε μία δόση
3 mg είτε όταν χορηγείται για 8 συνεχόμενες ημέρες.120

53η Ερώτηση: Μπορεί η Bilastine να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης;
Απάντηση: Όπως αναφέρθηκε στην απάντηση της
50ης ερώτησης οι Conen et al162 διαπίστωσαν ότι η
Bilastine σε δόσεις των 20 και 40 mg δεν επηρεάζει
την απόδοση στην οδήγηση αυτοκινήτου είτε μετά
από χορήγηση μιας μόνο δόσης είτε μετά από 8 ημέρες χορήγησης, συγκριτικά με το placebo, ενώ αντίθετα η ικανότητα αυτή φαίνεται ότι επηρεάζεται
σαφώς με τη χορήγηση Hydroxyzine 50 mg. Έτσι η
Bilastine μέχρι τη δόση των 40 mg μπορεί να χορηγείται με ασφάλεια σε άτομα τα οποία οδηγούν αυτοκίνητο. Όμως οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται ότι η χορήγηση της Bilastine μπορεί σπάνια σε
ορισμένα άτομα να προκαλέσει υπνηλία-καταστολή
που πιθανόν να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης
ή χρήσης μηχανημάτων.

54η Ερώτηση: Ποια είναι η επίδραση της Bilastine στην καρδιακή λειτουργία;
Απάντηση: Η ασφάλεια με τη χορήγηση της
Bilastine σε θεραπευτική ή/και σε μεγαλύτερες
δόσεις, όσον αφορά στην καρδιακή λειτουργία έχει επιβεβαιωθεί από τις κατάλληλες μελέτες.165,166
Έτσι, η Bilastine 20 mg αλλά και μεγαλύτερες δόσεις
(μέχρι 100 mg) διαπιστώθηκε ότι δεν προκαλούν
οποιαδήποτε επίδραση στη μορφολογία του Τκύματος και του QT διαστήματος στο ηλεκτροκαρδιογράφημα.165 Επίσης η χορήγηση Bilastine 20 mg
μαζί με Ketoconazole προκάλεσε μια άνευ κλινικής
σημασίας αύξηση του QΤ διαστήματος που οφείλεται στη δράση του αντιμυκητιασικού φαρμάκου.166
Στις κλινικές μελέτες δεν διαπιστώθηκε σημαντική
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μεταβολή στα ηλεκτροκαρδιογραφήματα των ασθενών που χορηγήθηκε Bilastine.120,121, 124–132,147–
149,154
Συμπερασματικά η Bilastine δεν έχει επίδραση
στην κοιλιακή επαναπόλωση και θεωρείται απόλυτα
ασφαλές φάρμακο όσον αφορά την καρδιακή λειτουργία.

55η Ερώτηση: Γιατί η Bilastine θεωρείται ένα
ασφαλές νεότερο H1-αντιισταμινικό;
Απάντηση: Οι λόγοι οι οποίοι εξηγούν τη μεγάλη
ασφάλεια της Bilastine συνδέονται άμεσα με τις
φαρμακολογικές της ιδιότητες όπως είναι η υψηλή
εκλεκτικότητα στους Η1-υποδοχείς της ισταμίνης,
η περιορισμένη διείσδυση στο ΚΝΣ και η απουσία
μεταβολισμού. Έτσι, η Bilastine δεσμεύεται ειδικά
και επιλεκτικά με τους Η1-υποδοχείς ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με τους άλλους υποδοχείς της ισταμίνης π.χ. μουσκαρινικοί κ.λπ. Η Bilastine παρουσιάζει περιορισμένη διαπερατότητα στον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και μικρού βαθμού κατάληψη
των Η1-υποδοχέων του εγκεφάλου. Αυτό συμβαίνει
διότι η Bilastine αποτελεί υπόστρωμα για την Pγλυκοπρωτεΐνη, διαθέτει σχετικά υψηλό μοριακό
βάρος και έχει χαμηλότερη λιποφιλικότητα (συγκριτικά με άλλα νεότερα H1-αντιισταμινικά). Η απουσία
μεταβολισμού στο ήπαρ έχει ως αποτέλεσμα ότι η
Bilastine δεν προάγει την ενζυματική δραστηριότητα της οικογενείας των ενζύμων CYP450 με αποτέλεσμα να μην υφίσταται θέμα αλληλεπίδρασης με
άλλα φάρμακα. Εφόσον σε όλα τα παραπάνω προσθέσουμε και την απουσία καρδιοτοξικής επίδρασης της Bilastine είναι εμφανείς οι λόγοι για τους
οποίους χαρακτηρίζεται ως ένα ασφαλές νεότερο
Η1-αντιισταμινικό φάρμακο.124

56η Ερώτηση: Για πόσο χρονικό διάστημα θα
χορηγήσουμε τη Bilastine ;
Απάντηση: Στην αλλεργική ρινίτιδα ισχύει ότι η θεραπεία πρέπει να είναι συνεχής πλην όμως να περιορίζεται σαφώς στο χρονικό διάστημα για το οποίο
ο ασθενής εκτίθεται στο υπεύθυνο αλλεργιογόνο
ή αλλεργιογόνα. Έτσι, στην εποχική αλλεργική ρινίτιδα η χορήγηση της Bilastine συνεχίζεται όλη τη
χρονική περίοδο που υπάρχουν αλλεργιογόνα γύρεων στην ατμόσφαιρα στα οποία ο ασθενής είναι
ευαισθητοποιημένος και με την παρουσία τους εκ-
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δηλώνει τα συμπτώματα της νόσου. Στη συνεχή ή
ολοετή αλλεργική ρινίτιδα η χορήγηση της Bilastine
είναι συνεχής κατά τη διάρκεια της οποίας υπάρχει
έκθεση του ασθενούς στο υπεύθυνο αλλεργιογόνο
ή αλλεργιογόνα.15,43–47 Στη χρόνια κνίδωση η διάρκεια της θεραπείας με Bilastine εξαρτάται από το
είδος, την επιμονή, τη σοβαρότητα και την εξέλιξη
των συμπτωμάτων της νόσου.60,61 Επισημαίνεται ότι η συνεχής χορήγηση της Bilastine, όπως και των
άλλων νεότερων Η1-αντιισταμινικών, δεν συσχετίζεται κλινικά με την ανάπτυξη φαινομένου ανοχής
(tolerance) ή ταχυφυλαξίας που έχει ως επακόλουθο
την απώλεια της κλινικής δράσης.

57η Ερώτηση: Γιατί δεν μπορούμε να χορηγήσουμε τη Bilastine στα παιδιά;
Απάντηση: Η φαρμακοκινητική, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της Bilastine δεν έχει ακόμα
μελετηθεί σε παιδιά <12 ετών. Έτσι, προς το παρόν
τουλάχιστον η ένδειξη για χορήγηση της Bilastine,
εκτός από τους ενήλικες, αφορά μόνο σε παιδιά
και εφήβους >12 ετών. Όμως έχει εκπονηθεί και
ευρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα μελέτης με
πολυκεντρικό χαρακτήρα για τη διερεύνηση όλων
των παραμέτρων (φαρμακοκινητική, καθορισμό
δοσολογίας για παιδιά, αποτελεσματικότητα και ανεπιθύμητες ενέργειες) της χορήγησης Bilastine και
στα παιδιά (Bilastine Paediatric Investigation Plan,
PIP). Τα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον και φαίνεται ότι
σχετικά σύντομα, αφού δοθεί η σχετική άδεια, θα
έχουμε τη δυνατότητα να χορηγήσουμε Bilastine σε
μικρότερα παιδιά.

58η Ερώτηση: Τι γνωρίζουμε για τη χορήγηση
Bilastine στους ηλικιωμένους;
Απάντηση: Είναι γεγονός ότι τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας για άτομα >65 ετών είναι
μάλλον περιορισμένα. Όμως δεν έχουν διαπιστωθεί
στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά στη
φαρμακοκινητική, την αποτελεσματικότητα και την
ασφάλεια της Bilastine στους ηλικιωμένους συγκριτικά με άτομα μικρότερης ηλικίας. Έτσι, δεν απαιτείται οποιαδήποτε προσαρμογή της δοσολογίας της
Bilastine στους ηλικιωμένους ασθενείς στους οποίους το φάρμακο μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια.
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59η Ερώτηση: Μπορεί να χορηγήσουμε τη Bilastine κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και
του θηλασμού;
Απάντηση: Οι μελέτες σε πειραματόζωα απέδειξαν
ότι η χορήγηση της Bilastine δεν προκαλεί άμεσες
ή έμμεσες βλαπτικές επιδράσεις. Όμως τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας και αφορούν στη
χορήγηση της Bilastine στις έγκυες γυναίκες είναι
σαφώς πολύ περιορισμένα. Το ίδιο ισχύει και για τη
χορήγηση της Bilastine στις γυναίκες που θηλάζουν.
Έτσι, προς το παρόν τουλάχιστον, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχέση όφελος/κίνδυνος για την έγκυο και
το έμβρυο, είναι προτιμότερο να αποφεύγουμε τη
χορήγηση Bilastine κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού.118,119

60ή Ερώτηση: Απαιτείται προσαρμογή της δόσης της Bilastine σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία;
Απάντηση: Δεν υπάρχει κλινική εμπειρία από τη
χορήγηση της Bilastine σε ασθενείς με διαταραχή στην ηπατική λειτουργία. Όμως επειδή όπως
αναφέρθηκε η Bilastine δεν μεταβολίζεται και η
νεφρική κάθαρση αποτελεί την κύρια οδό αποβολής του φαρμάκου δεν αναμένεται ότι η ηπατική
δυσλειτουργία θα αυξάνει τη συστηματική έκθεση
υπεράνω των ορίων ασφαλείας. Έτσι, δεν απαιτείται
οποιαδήποτε προσαρμογή της δόσης της Bilastine
όταν χορηγείται σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία.118,119

61η Ερώτηση: Απαιτείται προσαρμογή της δόσης της Bilastine σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία;
Απάντηση: Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης της Bilastine όταν χορηγείται σε ασθενείς με
διαταραχή στη νεφρική λειτουργία. Όμως όπως
αναφέρθηκε στην απάντηση της 38ης ερώτησης,
σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία πρέπει να αποφεύγεται η συγχορήγηση
Bilastine με φάρμακα τα οποία είναι αναστολείς
της P-γλυκοπρωτεΐνης, όπως π.χ. Ketoconazole,
Erythromycin, Cyclosporine, Ritonavir, Diltiazem, διότι μπορεί να αυξάνουν τα επίπεδα της Bilastine στο
πλάσμα με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος για
πιθανές ανεπιθύμητες αντιδράσεις.118–120,145
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62η Ερώτηση: Έχει διαπιστωθεί αλληλεπίδραση από τη χορήγηση της Bilastine με άλλα
φάρμακα;
Απάντηση: Η Bilastine δεν παρουσιάζει κλινικά σημαντικές φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις και θεωρείται ασφαλής όταν χορηγείται μαζί με άλλα φάρμακα.

63η Ερώτηση: Μπορεί η χορήγηση της Bilastine να προκαλέσει αύξηση του βάρους σώματος;
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συνιστάται αντιμετώπιση με συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία.118,119

65η Ερώτηση: Τι πρέπει να προσέχουμε με τη
χορήγηση της Bilastine;
Απάντηση: Όπως αναφέρθηκε στην απάντηση της
38ης ερώτησης, η χορήγηση της Bilastine πρέπει να
γίνεται τουλάχιστον 1 ώρα πριν ή 2 ώρες μετά τη
λήψη φαγητού ή φρουτοχυμών (grapefruit κ.λπ.)
διότι μειώνεται η βιοδιαθεσιμότητα του φαρμάκου.118–120,128,143,144

Απάντηση: Όπως αναφέρθηκε στην απάντηση της
17ης ερώτησης η χορήγηση παλαιότερων ή πρώτης
γενεάς Η1-αντιισταμινικών, λόγω δράσης και αποκλεισμού των υποδοχέων της σεροτονίνης, μπορεί
να προκαλέσει αύξηση της όρεξης με συνέπεια την
αύξηση του βάρους σώματος (κλασικά παραδείγματα αποτελούν η Cyproheptadine και το Ketotifen). 3–5
Η Bilastine λόγω της επιλεκτικής δράσης που ασκεί
στους Η1-υποδοχείς και την απουσία δράσης σε άλλους υποδοχείς της ισταμίνης, όπως είναι οι υποδοχείς της σεροτονίνης, σε καμία περίπτωση δεν προκαλεί και δεν συσχετίζεται με αύξηση του βάρους
του σώματος.

66η Ερώτηση: Η Bilastine εκπληρώνει τα κριτήρια για να αποτελεί ένα νεότερο Η1-αντιισταμινικό;

64η Ερώτηση: Σε περίπτωση χορήγησης της
Bilastine σε υπερδοσολογία έχει διαπιστωθεί
τοξική επίδραση;

Δ. Συμπεράσματα

Απάντηση: Οι πληροφορίες από τη χορήγηση
Bilastine σε υψηλές δόσεις, στις κλινικές μελέτες
είναι μάλλον περιορισμένες. Μετά από χορήγηση Bilastine σε δόσεις 10–11 φορές μεγαλύτερες
της συνιστώμενης ή θεραπευτικής (μία δόση 220
mg ή δόση 200 mg/ημέρα για 7 ημέρες) σε υγιείς
εθελοντές διαπιστώθηκε διπλάσια συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών συγκριτικά με το placebo (οι
πλέον συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ζάλη,
πονοκέφαλος και ναυτία). Δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ή παράταση του QTc
διαστήματος στο ηλεκτροκαρδιογράφημα. Επίσης
η χορήγηση Bilastine 100 mg/ημέρα για 4 ημέρες
σε 30 υγιείς ενήλικες δεν προκάλεσε οποιαδήποτε
παράταση στο QTc διάστημα. Σε περίπτωση σημαντικής υπερδοσολογίας στη χορήγηση της Bilastine

Απάντηση: Στον πίνακα 66.1 παρουσιάζονται τα
απαιτούμενα κριτήρια και κατά πόσο η Bilastine
εκπληρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να
χαρακτηρίζεται ως ένα νεότερο ή δεύτερης γενεάς
Η1-αντιισταμινικό.121 Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι η Bilastine, η οποία είναι το
νεότερο από τα νεότερα H1-αντιισταμινικά, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα και αξιόλογη επιλογή ανάμεσα στα άλλα Η1-αντιισταμινικά φάρμακα αυτής της
κατηγορίας.

Η ισταμίνη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανοσορρύθμιση και στην αλλεργική φλεγμονή. Η δράση
της ισταμίνης ασκείται διαμέσου 4 διαφορετικών υποδοχέων (H1, H2, H3, H4). Τα Η1-αντιισταμινικά, τα
οποία χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη για
την αντιμετώπιση των αλλεργικών νοσημάτων, είναι αντίστροφοι αγωνιστές της ισταμίνης στους Η1υποδοχείς. Τα Η1-αντιισταμινικά λειτουργικά διακρίνονται σε 2 κατηγορίες. (1) Τα παλαιότερα ή πρώτης
γενεάς (τα οποία διέρχονται τον αιματοεγκεφαλικό
φραγμό και στις συνήθεις δόσεις προκαλούν καταστολή-υπνηλία και επηρεάζουν τις ψυχοκινητικές
λειτουργίες) και (2) τα νεότερα ή δεύτερης γενεάς (τα
οποία δεν διέρχονται τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, στερούνται κατασταλτικής δράσης και δεν επηρεάζουν τις ψυχοκινητικές λειτουργίες). Λόγω των
παραπάνω ανεπιθύμητων ενεργειών αλλά και εκ του
γεγονότος ότι τα παλαιότερα Η1-αντιισταμινικά δεν
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Πίνακας 66.1. Απαιτούμενα κριτήρια τα οποία εκπληρώνει η Bilastine προκειμένου να χαρακτηρισθεί ως ένα σύγχρονο
νεότερο Η1-αντιισταμινικό.121
Κριτήρια νεότερου Η1-αντιισταμινικού

Χαρακτηριστικά της Bilastine

1. Πρέπει να είναι αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων σε ασθενείς με αλλεργική
ρινίτιδα και κνίδωση

1. Σε μεγάλες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες αποδείχθηκε
ότι η Bilastine είναι αποτελεσματική τουλάχιστον όσο και
άλλα νεότερα Η1-αντιισταμινικά (Ceterizine, Desloratadine,
fexofenadine, Levocetirizine) για την αντιμετώπιση των
συμπτωμάτων σε ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα και κνίδωση

2. Δεν πρέπει να προκαλεί καταστολή-υπνηλία

2. Σε ελεγχόμενες μελέτες αποδείχθηκε ότι η Bilastine 20 mg
δεν προκαλεί καταστολή-υπνηλία, δεν ενισχύει την επίδραση του αλκοόλ, και την επίδραση κατασταλτικών φαρμάκων
στο ΚΝΣ και δεν επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης. Η κατασταλτική επίδραση της Bilastine στο ΚΝΣ είναι παρόμοια
με την αντίστοιχη της Fexofenadine και μικρότερη εκείνης
της Cetirizine

3. Δεν πρέπει να επιδρά με τα ένζυμα του κυτοχρώματος P450 στο ήπαρ

3. H Bilasine δεν μεταβολίζεται και δεν αλληλεπιδρά με φάρμακα που συμμετέχουν στον μεταβολισμό διαμέσου του
κυτοχρώματος P450

4. Δεν πρέπει να προκαλεί καρδιοτοξικότητα

4. H Bilastine αποδεδειγμένα δεν ενοχοποιείται για καρδιοτοξικότητα (όπως και τα άλλα νεότερα διαθέσιμα Η1-αντιισταμινικά)

5. Πρέπει να διαθέτει ταχεία έναρξη δράσης

5. Η Bilastine απορροφάται ταχέως και η ταχύτητα δράσης
της (περίπου εντός 1 ώρας) είναι παρόμοια με την αντίστοιχη της Fexofenadine και μάλλον υπέρτερη εκείνης της
Cetirizine

6. Πρέπει να έχει παρατεταμένη διάρκεια δράσης

6. H Bilastine παρουσιάζει παρατεταμένη διάρκεια δράσης που φθάνει τουλάχιστον τις 24 ώρες (παρόμοια με
την αντίστοιχη της Cetirizine και υπέρτερη εκείνης της
Fexofenadine)

έχουν μελετηθεί επαρκώς είναι σαφώς προτιμότερο
να αποφεύγεται η χρήση τους τόσο σε ενήλικες όσο
και σε παιδιά.
Τα νεότερα Η1-αντιισταμινικά αποτελούν φάρμακα πρώτης επιλογής για τη συμπτωματική αντιμετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας, της αλλεργικής
επιπεφυκίτιδας και της κνίδωσης (οξείας και χρόνιας). Τα νεότερα Η1-αντιισταμινικά έχουν μελετηθεί
επαρκώς στους ενήλικες ενώ ορισμένα από αυτά και
σε παιδιά. Σε ασθενείς με χρόνια κνίδωση τα νεότερα Η1-αντιισταμινικά μπορεί να απαιτηθεί η χορήγησή τους να γίνει σε αυξημένη δόση (μέχρι και 4
φορές μεγαλύτερη από τη συνιστώμενη) χωρίς να

επηρεάζεται η εικόνα ασφάλειας την οποία διαθέτουν. Για κάθε ένα Η1-αντιισταμινικό πρέπει πάντοτε
να λαμβάνουμε υπόψη τα ωφέλιμα αποτελέσματα
σε συνδυασμό με τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες (κατασταλτική δράση από το ΚΝΣ, καρδιοτοξική
επίδραση, αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα κ.λπ.).
Η Bilastine είναι ένα νεότερο ή δεύτερης γενεάς
Η1-αντιισταμινικό το οποίο σχετικά πρόσφατα εγκρίθηκε για χορήγηση σε ασθενείς >12 ετών με
αλλεργική ρινίτιδα ή/και επιπεφυκίτιδα και χρόνια
κνίδωση. Σε μια σειρά από μεγάλες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες αποδείχθηκε ότι η Bilastine
είναι αποτελεσματική για την αντιμετώπιση όλων
των συμπτωμάτων της αλλεργικής ρινίτιδας (συ-
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μπεριλαμβανομένης της ρινικής απόφραξης), ενώ
βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής αυτών των
ασθενών. Επίσης στη χρόνια κνίδωση η Bilastine
διαπιστώθηκε ότι είναι αποτελεσματική για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της νόσου και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών των ασθενών.
Η σχέση αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της
Bilastine συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική
όταν απαιτηθεί να χορηγηθεί σε υψηλότερες δόσεις
από τη συνιστώμενη για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων σε ασθενείς με κνίδωση.

Η εικόνα ασφαλείας της Bilastine είναι εξαιρετική
και οι ανεπιθύμητες ενέργειες από το ΚΝΣ (καταστολή-υπνηλία, επίδραση στις ψυχοκινητικές λειτουργίες κ.λπ.) είναι αμελητέες και παρόμοιες με τις
αντίστοιχες του placebo. Επίσης στερείται καρδιοτοξικότητας και δεν αλληλεπιδρά με άλλα φάρμακα.
Η συνιστώμενη δόση της Bilastine είναι 20 mg μία
φορά/ημέρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Bilastine
με την αποτελεσματικότητα που αποδεικνύει και την
ασφάλεια που διαθέτει, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα
και αξιόλογη επιλογή ανάμεσα στα άλλα νεότερα Η1αντιισταμινικά που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας.
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Το περιοδικό θα δέχεται για δημοσίευση άρθρα που αφορούν σε Επιδημιολογία, Αιτιολογία, Διάγνωση κλινική
και εργαστηριακή, Θεραπεία και Πρόληψη των αλλεργιολογικών νοσημάτων (υπερευαισθησίας) και σχετικών νοσημάτων, όπως αυτοάνοσα ή ανοσολογικές ανεπάρκειες
πρωτοπαθείς ή επίκτητες. Οι μελέτες μπορεί να περιλαμβάνουν βασική και εφαρμοσμένη κλινική και εργαστηριακή Αλλεργιολογία και Κλινική Ανοσολογία. Άρθρα που
αφορούν σε αποτελέσματα φαρμακευτικών μελετών θα
προτιμώνται όταν περιλαμβάνουν και παθογενετικούς
μηχανισμούς ή παρουσιάζουν αποτελέσματα νέων φαρμακευτικών ουσιών. Ενδιαφέρουσες κλινικές περιπτώσεις θα γίνονται αποδεκτές, κυρίως εάν επικεντρώνονται
σε θέματα σύγχρονου ενδιαφέροντος και είναι τεκμηριωμένες, όπως και επιστολές προς τη Σύνταξη με κρίσεις
και σχόλια για τις εργασίες και τα λοιπά άρθρα που δημοσιεύονται στο περιοδικό. Άρθρα ανασκοπήσεως θα
δημοσιεύονται μετά από πρόσκληση της Συντακτικής
Επιτροπής. Οι δημοσιευμένες εργασίες αποτελούν πνευματική συνιδιοκτησία των συγγραφέων και του περιοδικού και δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση χωρίς τη γραπτή άδεια της Συντακτικής Επιτροπής.
Οι εργασίες θα πρέπει να στέλνονται σε ηλεκτρονική μορφή στην Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και
Κλινικής Ανοσολογίας (e-mail: info@allergy.org.gr) και
στον Υπεύθυνο ύλης (e-mail: pitsios@yahoo.com).
Σε ξεχωριστή σελίδα θα πρέπει να αναγράφεται ο
τίτλος του άρθρου, τα πλήρη ονόματα των συγγραφέων, το όνομα του Ιδρύματος όπου έγινε η εργασία
και το όνομα-διεύθυνση-τηλέφωνο του υπευθύνου για
την αλληλογραφία συγγραφέα. Επίσης ο υπεύθυνος
για την αλληλογραφία συγγραφέας πρέπει να δηλώνει
ότι η εργασία δεν έχει δημοσιευθεί σε άλλο ελληνικό
ιατρικό περιοδικό και ότι όλοι οι συγγραφείς συμφωνούν για τη δημοσίευση της μελέτης.
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3. Ασθενείς ή Υλικό και Μέθοδος (θα πρέπει να περιλαμβάνονται επαρκείς πληροφορίες που να είναι δυνατή η αναπαραγωγή της πειραματικής εργασίας).
4. Αποτελέσματα (θα πρέπει να περιγραφούν επακριβώς και οι πίνακες ή τα σχήματα να συμπληρώνουν
την περιγραφή χωρίς να επαναλαμβάνονται τα ευρήματα άλλων μελετών).
5. Συζήτηση (κυρίως αναφορά στη σημασία των αποτελεσμάτων και σύγκριση με ευρήματα άλλων μελετών).
6. Ευχαριστίες. Απευθύνονται μόνο προς τα άτομα, τα
οποία έχουν βοηθήσει ουσιαστικά.
7. Αγγλική Περίληψη (περίπου 150 λέξεις).
8. Βιβλιογραφία.
Η αναγραφή των βιβλιογραφικών παραπομπών, οι
Πίνακες και οι Εικόνες καθώς και η Ονοματολογία και οι
μονάδες μέτρησης ακολουθούν το πρότυπο του περιοδικού «ΙΑΤΡΙΚΗ». Συγκεκριμένα:
Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο αριθμούνται με αύξοντα αριθμό ανάλογα με τη σειρά που
εμφανίζονται. Σε περίπτωση αναφοράς σε ονόματα
συγγραφέων στο κείμενο, εφόσον είναι ξένοι, μετά
το επώνυμο ακολουθεί η συντομογραφία et al, ενώ
στους Έλληνες συγγραφείς «και συν». Εφόσον οι συγγραφείς είναι δύο, μεταξύ των επωνύμων τοποθετείται «και».
Όλες οι βιβλιογραφικές παραπομπές του κειμένου –
και μόνο αυτές– πρέπει να υπάρχουν στον βιβλιογραφικό κατάλογο.

1. Περίληψη (περίπου 150 λέξεις).

Ο αριθμός των βιβλιογραφικών παραπομπών πρέπει να περιορίζεται στον τελείως απαραίτητο. Στα
άρθρα ανασκόπησης οι βιβλιογραφικές παραπομπές
δεν πρέπει να είναι περισσότερες από 100. Στα άρθρα
επικαιρότητας (επίκαιρα θέματα, άρθρα σύνταξης) θα
πρέπει να αναφέρονται μόνο 5–6 άρθρα ή μονογραφίες, που ο συγγραφέας πιστεύει ότι είναι απαραίτητα
για την ολοκληρωμένη πληροφόρηση του αναγνώστη
στο θέμα.

2. Εισαγωγή (περιγραφή του σκεπτικού για την εκπόνηση της μελέτης).

Η σύνταξη του βιβλιογραφικού καταλόγου γίνεται
αριθμητικά με βάση τον αύξοντα αριθμό και τη σει-

Γενικά τα άρθρα θα πρέπει να διαιρούνται στα ακόλουθα μέρη και με τη σειρά που αναφέρονται:
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ρά εμφάνισης των βιβλιογραφικών παραπομπών στο
κείμενο. Αναφέρονται τα επώνυμα και τα αρχικά των
ονομάτων όλων των συγγραφέων μέχρι έξι (όταν είναι
περισσότεροι ακολουθεί η ένδειξη et al), ο τίτλος της
εργασίας, η συντομογραφία του ονόματος του περιοδικού, ο τόμος, η πρώτη και η τελευταία σελίδα της
δημοσίευσης, το έτος. Π.χ. You CH, Lee KY, Chey WY,
Merguy R. Electrograstrographic study of patients with
unexplained nausea. Gastroenterology 1980, 79:311–314.
Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται όνομα συγγραφέως η λέξη Ανώνυμος (για ελληνική δημοσίευση) ή
Anonymous. Π.χ. Anonymous. Coffee drinking and
cancer of the pancreas (Editorial). Br Med J 1981, 283:628.
Παραπομπές που αναφέρονται σε εργασίες, που
δημοσιεύονται σε συμπληρώματα (supplements) εκδόσεων, πρέπει να συνοδεύονται με τον αριθμό του
συμπληρώματος, που σημειώνεται σε παρένθεση
μετά τον τόμο. Π.χ. Blood, 54(Suppl 1):26. Οι συντμήσεις των τίτλων των περιοδικών πρέπει να γίνονται με
βάση το Index Medicus. Δεν τοποθετούνται τελείες
στα αρχικόνυμα των συγγραφέων και τις συντμήσεις
των περιοδικών. Στη βιβλιογραφία των επίκαιρων θεμάτων παραλείπονται οι τίτλοι των εργασιών. Για την
καταχώρηση συγγραμμάτων ή μονογραφιών στον
βιβλιογραφικό κατάλογο, αναφέρονται στη σειρά τα
επώνυμα και τα αρχικά των συγγραφέων, ο τίτλος, ο
αριθμός έκδοσης, ο εκδότης, η πόλη της έκδοσης, οι
σελίδες της αναφοράς και το έτος. Η αναφορά σε ένα
κεφάλαιο βιβλίου πρέπει να γίνεται με τον ακόλουθο
τρόπο: Βαλαβανίδης Αθ. Ελεύθερες ρίζες, μηχανισμοί
οξειδωτικών βλαβών στο DNA των κυττάρων και
καρκινογένεση. Στο: Ελεύθερες Ρίζες και Μηχανισμοί
Καρκινογένεσης. ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, Αθήνα, 2003:
23–141.
Αν η βιβλιογραφική παραπομπή αποτελεί κεφάλαιο
ενός συγγράμματος που έχει γραφεί από ιδιαίτερο συγγραφέα η αναφορά γίνεται ως εξής: Wenstein L, Swartz
MN. Pathogenic properties of invading microorganisms.
In: (Στο): Sodeman WA (eds) ή (Συντ.) Pathologic physiology. Philadelphia, Saunders, 1974:457–472.
Μη δημοσιευμένες εργασίες καθώς και «προσωπικές επικοινωνίες» δεν χρησιμοποιούνται ως βιβλιογραφική παραπομπή. Άρθρα, που έχουν γίνει δεκτά
για δημοσίευση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν βιβλιογραφικά. Στην τελευταία περίπτωση μετά τη συντο-

Οδηγίες για τους συγγραφείς

μογραφία του περιοδικού σημειώνεται η ένδειξη «υπό
δημοσίευση».
Πίνακες: Δακτυλογραφούνται με διπλό διάστημα σε
ξεχωριστή σελίδα. Αριθμούνται με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο, με αραβικούς αριθμούς. Πρέπει
να φέρουν περιεκτική σύντομη λεζάντα, ώστε για την
κατανόησή τους να μην είναι απαραίτητη η αναφορά
του αναγνώστη στο κείμενο. Κάθε στήλη φέρει επεξηγηματική σύντομη επικεφαλίδα. Οι επεξηγήσεις των
συντομογραφιών, καθώς και οι λοιπές διευκρινίσεις γίνονται στο τέλος του πίνακα. Αποφεύγονται οι κάθετες
γραμμές και χρησιμοποιούνται οριζόντιες, μόνο όταν
είναι τελείως απαραίτητες.
Εικόνες: Τα σχήματα και οι φωτογραφίες πρέπει να
στέλνονται στο πρωτότυπο, κατάλληλα για την άμεση
φωτογραφική αναπαραγωγή και εκτύπωση. Στο πίσω
μέρος τους να γράφουν με μολύβι τον αριθμό της εικόνας, ένα βέλος που να δείχνει το άνω μέρος και τους
συγγραφείς. Τοποθετούνται σε φάκελο, ανάμεσα σε δύο
σκληρά χαρτόνια, για να μην τσακιστούν στη μεταφορά. Οι τίτλοι των εικόνων πρέπει να αναγράφονται με
τον αριθμό, που αντιστοιχεί στην εικόνα, σε χωριστό
χαρτί. Επεξηγήσεις σχετικές με τις εικόνες μπορούν να
αναφερθούν στον τίτλο. Για το μέγεθος των εικόνων
συμβουλευτείτε το σχήμα του περιοδικού. Εφόσον χρησιμοποιούνται φωτογραφίες ασθενών, το πρόσωπό τους
δεν πρέπει να ξεχωρίζει. Στην αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται έγγραφη συγκατάθεση του ασθενούς για τη
δημοσίευση της φωτογραφίας. Όλες οι εικόνες αναφέρονται στο κείμενο και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς. Στέλνονται και σε ηλεκτρονική μορφή σε 300 dpi
ανάλυση.
Ονοματολογία και μονάδες μέτρησης: Οι συγγραφείς πρέπει να χρησιμοποιούν τους παγκόσμια παραδεκτούς τίτλους και τις μονάδες του SI. Για λεπτομέρειες βλ. Ιατρική 1980, 37:139.
Διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων: Πραγματοποιείται μία μόνο φορά από τους συγγραφείς.
Εκτεταμένες μεταβολές δεν γίνονται δεκτές.
Ανάτυπα: Απαγορεύεται η φωτοτυπική αναπαραγωγή των δημοσιευμένων εργασιών. Η προμήθεια από
τους συγγραφείς ανατύπων γίνεται αποκλειστικά από
την εκδοτική εταιρεία. Οι συγγραφείς επιβαρύνονται
με το κόστος τους. Τα ανάτυπα παραγγέλλονται κατά
τον χρόνο διόρθωσης των δοκιμίων.
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