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Streszczenie

Summary

Przeciwcia³o monoklonalne anty-IgE, omalizumab (Xolair, Novartis
Pharma AG) dodane do standardowej terapii alergicznej astmy
oskrzelowej o umiarkowanym i ciê¿kim przebiegu powoduje istotne
z³agodzenie objawów, zmniejszenie liczby zaostrzeñ, poprawê jakoci
¿ycia, mniejsze zu¿ycie leków objawowych oraz steroidów.
Najwiêksze korzyci z terapii tym lekiem odnosz¹ chorzy na ciê¿k¹
i trudn¹ astmê, u których objawy s¹ niedostatecznie kontrolowane
pomimo stosowania optymalnego leczenia.

Monoclonal anti-IgE antibody, omalizumab (Xolair, Novartis Pharma AG)
as an add-on to current therapy of moderate-to-severe persistent
asthma significantly alleviated the symptoms of the disease, enabled
better disease control, improved quality of life, reduced rescue
medication doses, exerted steroid-sparing effect. Omalizumab should
be considered in patients with severe and persistent asthma who
continue to show symptoms of inadequately controlled asthma despite
optimal therapy.
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Ponad 300 milionów ludzi na wiecie choruje na astmê, a prognozuje siê, ¿e liczba ta wzronie o 100 mln w ci¹gu najbli¿szych dwudziestu lat. Rozwój przemys³u farmaceutycznego, dostarczaj¹cego coraz lepszych leków, nie
rozwi¹za³ problemu leczenia astmy i innych chorób alergicznych. Dlatego te¿ pojawienie siê na rynku farmaceutycznym przeciwcia³a monoklonalnego anty-IgE, omalizumab (Xolair, Novartis Pharma AG, Bazylea, Szwajcaria), którego mechanizm dzia³ania interferuje z patogenez¹ tych chorób, budzi du¿e nadzieje i stanowi wielki prze³om w ich leczeniu.
Wiêkszoæ przypadków astmy, w³¹czaj¹c w to chorych na astmê przewlek³¹ ciê¿k¹, jest patogenetycznie
zwi¹zana z alergi¹ zale¿n¹ od IgE. Immunoglobulina ta,
odpowiedzialna zarówno za inicjacjê, jak i rozwój alergicznej reakcji zapalnej, stanowi cel terapii astmy i innych
chorób alergicznych. Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e przeciwcia³o anty-IgE, wi¹¿¹c siê z wolnym IgE, oddzia³uje supresyjne na reakcje zale¿ne od IgE, co w konsekwencji
przek³ada siê na skutecznoæ kliniczn¹ [1].
Omalizumab jest mysim, rekombinowanym humanizowanym przeciwcia³em monoklonalnym anty-IgE klasy
IgG1, które ³¹czy siê swoicie izotypowo z trzeci¹ dome-

n¹ Cε3 fragmentu Fc wolnej IgE, co uniemo¿liwia jej wi¹zanie z receptorami FcεRI i FcεRII na komorkach docelowych, hamuj¹c w ten sposób inicjacjê kaskady procesów immunologiczno-zapalnych prowadz¹cych do klinicznej manifestacji alergii [2,3,4]. W wyniku terapii tym lekiem dochodzi równie¿ do zmniejszenia do 97% ekspresji
receptorów FcåRI na bazofilach i mastocytach [5,6]. Konsekwencj¹ wi¹zania wolnej IgE przez omalizumab jest hamowanie wczesnej i pónej reakcji alergicznej [7,4], co
powoduje istotny spadek nadreaktywnoci oskrzeli zarówno po prowokacji swoistej i nieswoistej u chorych na astmê oskrzelow¹ [8,9].
Po³¹czenie IgE ze swoistym receptorem wp³ywa na
odpowied wielu typów komórek, na których znajduj¹ siê
receptory dla IgE, dlatego te¿ efekty zablokowania funkcji IgE przez anty-IgE s¹ ró¿norodne [7,4]. Blokowanie
wi¹zania IgE z receptorami FcåRI na komorkach dendrytycznych utrudnia prezentacjê alergenu limfocytom T
[10], natomiast zarówno wyeliminowanie wolnej IgE, jak
i zmniejszenie ekspresji receptorów dla tej immunoglobuliny na komórkach tucznych i bazofilach zmniejsza ich
aktywacjê i degranulacjê [5,7].
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Omalizumab nie aktywuje komórek docelowych reakcji alergicznej, poniewa¿ nie wi¹¿e siê z receptorami
FcεRI i FcεRII oraz z IgE ju¿ przy³¹czon¹ do tych komórek. Dzieje siê tak dlatego, ¿e IgE wi¹¿e siê z trzeci¹ domen¹ Fce, a wiêc t¹ domen¹, która warunkuje wi¹zanie
IgE z receptorem wysokiego powinowactwa dla IgE
(FcεRI) [2,12]. Ponadto, ma nisk¹ immunogennoæ, poniewa¿ zawiera jedynie 5% mysich sk³adowych i nie powoduje powstawania patogennych kompleksów immunologicznych (powstaj¹ce kompleksy anty-IgE: IgE s¹ ma³e,
nie wi¹¿¹ dope³niacza i nie odk³adaj¹ siê w tkankach)
[13,14]. S¹ to cenne zalety tego leku, które zapewniaj¹
optymalny margines bezpieczeñstwa terapii anty-IgE. Udowodniono w badaniach dowiadczalnych i klinicznych, ¿e
Omalizumab powoduje szybkie i bardzo znacz¹ce, do 1%
wartoci wyjciowej obni¿enie stê¿enia wolnej IgE w surowicy [12,5]. Efekt ten jest odwracalny po przerwaniu
terapii [15]. Zdolnoæ Omalizumabu do obni¿ania stê¿enia wolnej IgE w surowicy zale¿y od dawki leku i masy
cia³a pacjenta oraz wyjciowego stê¿enia IgE.
Kluczowe badania kliniczne oceniaj¹ce skutecznoæ
omalizumabu w leczeniu astmy oskrzelowej

Skutecznoæ i bezpieczeñstwo omalizumabu podawanego podskórnie chorym na astmê umiarkowan¹ i ciê¿k¹
potwierdzono w badaniach III fazy randomizowanych,
przeprowadzonych metod¹ podwójnie lepej próby kontrolowanych placebo [16,17,18]. W badaniach tych wziêli
udzia³ chorzy w wieku od 6 do 76 lat, choruj¹cych na
astmê oskrzelow¹ o umiarkowanym i ciê¿kim przebiegu,
uczulonych na powszechne alergeny rodowiskowe
[16,17,18]. Wszyscy chorzy otrzymywali kortykosteroidy
wziewne (czêæ chorych, otrzymywa³a równie¿ kortykosteroidy doustne) oraz leki z grupy beta2-agonistów.
U wszystkich osób w³¹czanych do badania wyjciowe stê¿enia ca³kowitego IgE wynosi³o od 30 do 700 IU/ml. Dawkê leku ustalano na podstawie masy cia³a i wyjciowego
stê¿enia ca³kowitego IgE. Lek ten podawano podskórnie
co 2 lub 4 tygodnie w dawce 150-375 mg; co najmniej
0,016 mg/kg/IgE(IU/ml) i maksymalnie 750 mg w ci¹gu
4 tygodni. W pierwszym etapie badania (steroid stable
phase  faza ze sta³¹ dawk¹ steroidów) przez pierwsze
16 tygodni podawano steroidy ³¹cznie z omalizumabem
lub placebo. W drugim etapie badania (steroid reduction
phase  faza z redukcj¹ dawki steroidów) trwaj¹cym 12
lub 16 tygodni podjêto próby stopniowego zmniejszania
dawki kortykosteroidów do najmniejszej pozwalaj¹cej na
kontrolê objawów astmy. Wyniki tych badañ potwierdzaj¹ skutecznoæ i bezpieczeñstwo stosowania tego leku
zarówno u dzieci, jak i doros³ych choruj¹cych na astmê
umiarkowana i ciê¿k¹. W badaniach tych wykazano, i¿
omalizumab:
 wykazuje oszczêdzaj¹cy efekt w stosunku do glikokortykosteroidów. Omalizumab znamiennie zmniejsza³
zapotrzebowanie na wziewne glikokortykosteroidy
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w porównaniu z grup¹ kontroln¹ (placebo) (p<0,001),
a czêæ chorych ca³kowicie odstawi³a leczenie tymi
lekami;
 powoduje zmniejszenie liczby zaostrzeñ w okresie przyjmowania sta³ej dawki wziewnych glikokortykosteroidów oraz w fazie jej zmniejszania (p<0,001) (zaostrzenie choroby definiowano jako pogorszenie choroby
wymagaj¹ce podania glikokortykosteroidów systemowo lub podwojenia pocz¹tkowej dawki glikokortykosteroidów wziewnych). We wszystkich badaniach
wiêkszoæ zaostrzeñ leczono ambulatoryjnie, przy pomocy steroidów systemowych. Natomiast nie obserwowano zmniejszenia liczby zaostrzeñ u pacjentów,
u których FEV1 by³ wiêkszy ni¿ 80% w czasie randomizacji, oraz w podgrupie chorych wymagaj¹cych leczenia doustnymi glikokortykosteroidami;
 powoduje poprawê wskaników czynnociowych uk³adu oddechowego (PEF i FEV1 ), zmniejszenie zapotrzebowania na wziewne beta2-mimetyki, zmniejszenie objawów astmy (poprawa wskanika objawy/leki),
poprawê jakoci ¿ycia.
Przeprowadzono równie¿ 2 du¿e metaanalizy [19,20]
celem oceny wp³ywu terapii omalizumabem na czêstoæ
ciê¿kich zaostrzeñ astmy oskrzelowej. Corren i wsp. [19]
dokonali metaanalizy wyników trzech badañ III fazy
[16,17,18], obejmuj¹cej ³¹cznie 1405 chorych. Wykazano,
i¿ czêstoæ niezaplanowanych wizyt lekarskich, udzielanej pomocy w oddziale pomocy doranej oraz hospitalizacji z powodu ciê¿kich zaostrzeñ objawów astmy by³a istotnie ni¿sza w grupie leczonej omalizumabem w porównaniu z grupa kontroln¹. (p<0,01, p=0,05, p<0,01 odpowiednio) [19]. Bousquet i wsp. [20] dokonali metaanalizy siedmiu badañ (5 badañ randomizowanych, z podwójnie lep¹
prób¹, kontrolowanych placebo i 2 badania randomizowane otwarte), obejmuj¹cych ³¹cznie 4308 chorych na
astmê ciê¿k¹, w tym 2511 leczonych omalizumabem, potwierdzaj¹c wyniki poprzedniej metaanalizy. Omalizumab
powodowa³ zmniejszenie liczby zaostrzeñ astmy o 38%
w porównaniu z grup¹ kontroln¹ (p<0,0001) oraz zmniejsza³ czêstoæ hospitalizacji o 52%, nieplanowanych wizyt
u lekarza o 47% i czêstoæ udzielania pomocy w izbie
przyjêæ o 61%. Ponadto wykazano, i¿ skutecznoæ omalizumabu w zapobieganiu zaostrzeniom astmy nie jest zale¿na od wieku pacjentów, ich p³ci, schematu podawania
tego leku, wyjciowego stê¿enia w surowicy IgE, jednak¿e sugerowano, i¿ wiêksze korzyci mog¹ odnieæ chorzy
z ciê¿szym przebiegiem choroby. Omalizumab jest tym
skuteczniejszy, im ciê¿szy jest przebieg astmy. Ta metaanaliaza [11] i wyniki badania INNOVATE [20] wskazuj¹, ¿e szczególn¹ korzyæ z leczenia omalizumabem mog¹
odnieæ chorzy na ciê¿k¹ postaæ tej choroby, u których
objawy s¹ niedostatecznie kontrolowane pomimo stosowania optymalnego leczenia. Chorzy ci stanowi¹ grupê
wysokiego ryzyka wystêpowania zagra¿aj¹cych ¿yciu
zaostrzeñ choroby. Badanie INNOVATE jest badaniem
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wieloorodkowym randomizowanym, z zastosowaniem
podwójnie lepej próby i placebo przeprowadzonym u chorych na astmê o ciê¿kim przebiegu, której objawy by³y le
kontrolowane pomimo optymalnego leczenia wysokimi
dawkami wziewnych glikokortykosteroidów i LABA
(4 poziom terapii wg GINA). Terapia omalizumabem
zmniejsza³a czêstoæ zaostrzeñ choroby i liczbê doranych
interwencji lekarskich [20].
Reasumuj¹c, z dotychczas przeprowadzonych i udostêpnionych wyników badañ klinicznych wynika, i¿ w³¹czenie do leczenia omalizumabu u chorych na astmê przewlek³¹ o ciê¿kim i umiarkowanym przebiegu pozwala na
zmniejszenie czêstoci wystêpowania zaostrzeñ, zmniejszenie dawek steroidów wziewnych, objawów, zu¿ycia
beta2 -antagonistów, poprawê parametrów wentylacji p³uc
i jakoci ¿ycia. Ponadto, lek ten zmniejsza czêstoæ hospitalizacji i nieplanowanych wizyt u lekarza. Jest tym skuteczniejszy, im ciê¿szy jest przebieg astmy.
Kluczowe badania kliniczne oceniaj¹ce skutecznoæ
omalizumabu w leczeniu chorych na astmê
wspó³istniej¹c¹ z alergicznym nie¿ytem nosa
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Dzia³ania niepo¿¹dane

Dotychczasowe obserwacje wskazuj¹ na bardzo dobr¹ tolerancjê preparatu. £¹cznie badaniami objêto 3285
chorych, obserwowanych maksymalnie przez okres ponad
52 tygodni. (555 chorych). Wiêkszoæ dzia³añ niepo¿¹danych wystêpowa³a z podobn¹ czêstoci¹ jak w grupie kontrolnej oraz nie obserwowano ich istotnie wiêcej w ciê¿kiej
astmie w porównaniu z ³agodniejszymi postaciami choroby. Odnotowano pojedyncze przypadki uogólnionej reakcji
anafilaktycznej pod postaci¹ pokrzywki. Ponadto przypadki anafilaksji by³y rzadkie i nie towarzyszy³y im objawy ogólne, takie jak hipotensja. Jednak¿e pe³na ocena profilu bezpieczeñstwa wymaga d³u¿szego okresu obserwacji podczas stosowania tego leku w badaniach klinicznych, jak
i w codziennej praktyce lekarskiej. Przeciwcia³a przeciwko Omalizumabowi stwierdzono w 0,1% przypadków. Miano tych przeciwcia³ by³o niskie [4,7].
Podsumowanie

Omalizumab jest nowoczesnym lekiem, którego mechanizm dzia³ania interferuje siê z patogenez¹ astmy i innych chorób alergicznych, co stanowi istotny prze³om
W 28-tygodniowym badaniu SOLAR, wieloorodko- w leczeniu. Wyeliminowanie dzia³ania IgE prowadzi do
wym, równoleg³ym z randomizacj¹, przeprowadzonym zahamowania wczesnej i pónej fazy reakcji alergicznej,
metod¹ podwójnie lepej próby z zastosowaniem place- lek ten oddzia³uje supresyjnie na liczne elementy alergiczbo, oceniano skutecznoæ omalizumabu w leczeniu cho- nego odczynu zapalnego, co w konsekwencji przek³ada
rych z objawami astmy oskrzelowej i alergicznego nie¿y- siê na skutecznoæ kliniczn¹, udowodnion¹ w licznych batu nosa [21]. Badaniem objêto 405 chorych na przewle- daniach.
k³¹ astmê oskrzelow¹ o umiarkowanym i ciê¿kim nasileStosowanie Omalizumabu u chorych na astmê przeniu objawów i wspó³wystêpuj¹cym przewlek³ym nie¿ywlek³¹ m.in. zmniejsza czêstoci zaostrzeñ, pozwala na
tem nosa. Omalizumab podawano podskórnie co 4 tygozmniejszenie dawki kortykosteroidów wziewnych i popradnie w dawce co najmniej 0,016 mg/kg/IgE(IU/ml). Omawia jakoæ ¿ycia. Udowodniono równie¿, ¿e tolerancja leku
lizumab zmniejsza³ czêstoæ zaostrzeñ astmy w porównajest bardzo dobra. Z dotychczas prowadzonych badañ
niu z placebo (odpowiednio 20,6% pacjentów vs 30,1%,
wynika, ¿e omalizumab jest przede wszystkim wskazany
p=0,02) oraz istotnie poprawia³ jakoæ ¿ycia ocenian¹
do stosowania u chorych na astmê przewlek³¹ umiarkokwestionariuszem do oceny jakoci ¿ycia w astmie (Asthwan¹ i ciê¿k¹ w wieku powy¿ej 12. roku ¿ycia, z alergi¹
ma Quality-of-Life Questionnaire) i kwestionariuszem
na ca³oroczne alergeny wziewne, u których stwierdzono
do oceny jakoci ¿ycia w nie¿ycie nosa (Rhinitis Qualitydodatni wynik testu skórnego lub swoiste IgE in vitro,
-of-Life Questionnaire). Omalizumab skutecznie zmnieju których nie mo¿na kontrolowaæ objawów pomimo stosza nasilenie objawów obydwu chorób, jeli jest dodawasowania wysokich dawek glikokortykosteroidów wziewny do standardowego leczenia. Równie¿ Ayres i wsp. [22]
nych w skojarzeniu z d³ugo dzia³aj¹cym beta2-agonist¹.
wykazali skutecznoæ omalizumabu w zmniejszaniu nasi- Nale¿y podkreliæ, i¿ lek ten stanowi bardzo atrakcyjn¹,
lenia objawów (poprawa tzw. Wassefallen symptom scoskuteczn¹ i bezpieczn¹ opcjê terapeutyczn¹ dla chorych
re) u chorych ze wspó³istniej¹cym przewlek³ym nie¿ytem na trudn¹ i ciê¿k¹ astmê. Jest to tym wa¿niejsze, ¿e chonosa i astm¹ oskrzelow¹.
rzy ci znajduj¹ siê w grupie wysokiego ryzyka wystêpowania zagra¿aj¹cych ¿yciu zaostrzeñ choroby.
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