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Skuteczność kliniczna omalizumabu 
w pięcioletniej obserwacji

Clinical effectiveness of omalizumab during a 5-year treatment

ROMAN SKIEPKO, ZIEMOWIT ZIĘTKOWSKI, URSZULA SKIEPKO, WOJCIECH BUDNY, ANNA BODZENTA-ŁUKASZYK

Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Streszczenie

Wprowadzenie. Nie ma dotychczas jednoznacznych kryteriów, na 
podstawie których można oceniać skuteczność leczenia zastosowanego 
w astmie. Wiąże się to z rozbieżnością oceny: parametrów czynno-
ściowych płuc, kryteriów kontroli astmy oraz jakości życia zgłaszanych 
przez pacjentów, częstości zaostrzeń i konieczności hospitalizacji oraz 
biochemicznych i histologicznych wykładników oceniających aktywność 
procesu zapalnego. Uzasadnione jest poszukiwanie oraz ocena para-
metrów, które pomogą w ocenie efektów długoterminowego leczenia 
omalizumabem.

Cel pracy. Celem pracy było ocena skuteczności klinicznej omalizumabu 
u pacjentów z astmą alergiczną niekontrolowaną w aspekcie wybranych 
parametrów w pięcioletniej obserwacji.

Materiały i metody. Badanie zostało przeprowadzone w grupie 13 
chorych z astmą przewlekłą ciężką wg kryteriów GINA 2006, u których 
w latach 2007-2011 do leczenia włączony został omalizumab. Sku-
teczność leczenia omalizumabem oceniono na podstawie: ACT, FEV1, 
dawek sGKS i wGKS, ilości stosowanych leków doraźnych oraz częstości 
zaostrzeń.

Wyniki. Poprawa w zakresie ocenianych parametrów obserwowana była 
już po 16 tygodniach leczenia. W czasie 5 lat obserwacji wykazano dalszą 
tendencję do poprawy w zakresie ocenianych parametrów, w szcze-
gólności zmniejszenia ilości zaostrzeń, korzystania z opieki medycznej 
w systemie doraźnym oraz konieczności przewlekłego stosowania koryt-
kosteroidów doustnych.

Wnioski. Przeprowadzone badanie wykazało skuteczność omalizumabu 
w zakresie poprawy klinicznych parametrów oceny astmy oraz parame-
trów spirometrycznych u pacjentów z astmą przewlekłą ciężką o podłożu 
alergicznym, u których nie osiągnięto kontroli choroby stosując inne leki.
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Summary

Introduction. So far, no clear criteria are available which could be used 
to assess  effectiveness of asthma treatment. The lack of such criteria is 
related with divergences in the assessment of: pulmonary parameters, 
asthma control criteria, quality of life reported by patients, frequency 
of asthma exacerbations and the necessity of hospitalization, as well as 
biochemical and histological indicators of the inflammatory process. It is 
advisable to find and estimate indices which can help in long term evalu-
ation of omalizumab treatment.

Aim. The aim of the study was the evaluation of clinical effectiveness of 
omalizumab in patients with uncontrolled allergic asthma with regard to 
selected indices in a 5-year follow-up.

Materials and methods. The study was performed in a group of 13 
patients with chronic severe asthma according to GINA 2006 criteria, 
treated with omalizumab in 2007-2011. The assay of the effectiveness 
of the treatment was based on: ACT, FEV1, doses of ICS and OCS, use of 
rescue medication and frequency of exacerbations.

Results. Improvement of the selected indices was observed after 16 
weeks of the treatment.

5-year follow-up showed further tendency for improvement of the stu-
died parameters, including lower frequency of exacerbations, less frequ-
ent use of rescue medication procedure and reduced long-term intake of 
oral glycocorticosteroids.

Conclusions. Our results show that omalizumab is effective for impro-
ving clinical  indices of asthma severity and spirometry tests in patients 
with severe chronic allergic asthma in whom asthma control could not be 
achieved by other medication.
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Wykaz skrótów:

wGKS – wziewne glikokortykosteroidy
sGKS – systemowe glikokortykosteroidy
LABA – long acting beta-2 agonist, długo działający beta-
2 mimetyk
SABA – sort acting beta-2 agonist, krótko działający beta-
2 mimetyk
GETE – Global Evaluation of Treatment Effectiveness scale

ACT – Asthma Control Test, Test Kontroli Astmy
FEV1 – natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa
w.n. – wartości należne
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WSTĘP
Astma jest przewlekłą zapalną chorobą dróg oddecho-

wych, w której uczestniczy wiele komórek i substancji przez 
nie uwalnianych. Przewlekłemu zapaleniu towarzyszy nad-
reaktywność oskrzeli prowadząca do nawracających epizo-
dów świszczącego oddechu, duszności, uczucia ściskania 
w klatce piersiowej i kaszlu, występujących szczególnie 
w nocy lub nad ranem. Epizodom tym zwykle towarzy-
szy rozlane, zmienne ograniczenie przepływu powietrza 
w płucach, często ustępujące samoistnie lub pod wpływem 
leczenia [1].

Leki przeciwastmatyczne dzieli się na leki kontrolujące 
przebieg choroby oraz doraźne. Do grupy leków kontro-
lujących przebieg choroby zaliczamy: glikokortykosteroidy 
stosowane wziewnie lub ogólnoustrojowo, leki przeciw-
leukotrienowe, długo działające β2-mimetyki wziewne 
w połączeniu z glikokorykosteroidami wziewnymi, teofilinę 
o przedłużonym działaniu i przeciwciało monoklonalne 
anty-IgE.

Wśród leków kontrolujących astmę na szczególną uwa-
gę zasługuje przeciwciało monoklonalne anty-IgE (omalizu-
mab, Xolair). Jest to lek o unikatowym, wysoce wybiórczym 
mechanizmie działania, wprowadzony do leczenia w 2003 
roku. Teoretyczną podstawą do stworzenia leku były obser-
wacje, że około 40% przypadków astmy ma podłoże aler-
giczne [2,3], a atopia jest najsilniejszym dotychczas ziden-
tyfikowanym czynnikiem predysponującym do jej rozwoju 
[4,5]. Mechanizm działania omalizumabu polega głównie 
na hamowaniu rozwoju kaskady zapalenia alergicznego 
przez zmniejszenie ilości krążących IgE oraz ekspresji recep-
torów FcεRI i FcεRII na komórkach układu immunologicz-
nego. Zablokowanie działania IgE skutkuje zahamowaniem 
degranulacji mastocytów, a także aktywacji wielu innych 
komórek posiadających receptory dla tej immunoglobuliny. 
W konsekwencji dochodzi do przerwanie rozwoju „błędne-
go koła” zapalenia alergicznego.

Omalizumab jest zarejestrowany w Polsce do leczenia 
pacjentów w wieku 12-65 lat. Warunkiem zakwalifikowania 
do jego stosowania jest poziom całkowitego IgE w zakresie 
30-1500 IU/ml, dodatnie testy skórne lub obecność swoiste-
go IgE przynajmniej dla jednego alergenu całorocznego [6] 
oraz niekontrolowany przebieg astmy, z udokumentowany-
mi częstymi zaostrzeniami i upośledzoną funkcją płuc.

Nie ma dotychczas jednoznacznych kryteriów, na pod-
stawie których można oceniać skuteczność leczenia zasto-
sowanego w astmie. Wiąże się to z rozbieżnością oceny: 
parametrów czynnościowych płuc, kryteriów kontroli astmy 
oraz jakości życia zgłaszanych przez pacjentów, częstości 
zaostrzeń i konieczności hospitalizacji oraz biochemicznych 
i histologicznych wykładników oceniających aktywność 
procesu zapalnego.

Uzasadnione jest poszukiwanie oraz ocena parametrów, 
które pomogą w ocenie efektów długoterminowego lecze-
nia omalizumabem.

Celem pracy było ocena skuteczności klinicznej omali-
zumabu u pacjentów z astmą alergiczną niekontrolowaną 
w aspekcie wybranych parametrów w pięcioletniej obserwacji.

MATERIAŁAY I METODY
Badanie zostało przeprowadzone w grupie 13 cho-

rych z astmą przewlekłą ciężką wg kryteriów GINA 2006, 
u których w latach 2007-2011 do leczenia włączony został 
omalizumab. Astmę ciężką charakteryzowano na podsta-
wie obecności objawów dziennych i nocnych z konieczno-
ścią stosowania leków doraźnych występujących pomimo 
leczenia dużymi dawkami wGKS, po wykluczeniu pozaast-
matycznych przyczyn nasilających wystąpienie powyższych 
objawów. Ocenę wstępną badanych parametrów przepro-
wadzono 3 miesiące przed pierwszy podaniem leku, po 16 
tygodniach, 12 miesiącach (u 8 pacjentów, którzy kontynu-
owali terapie min. 1 rok) i po 5 latach (u 5 pacjentów, którzy 
kontynuowali terapie min. 5 lat) leczenia.

Pacjentów oceniano w czasie hospitalizacji związanych 
z podaniem omalizumabu, w stabilnym okresie choroby. 
Pacjenci pytani byli o zaostrzenia wymagające hospitaliza-
cji, wizyty Pogotowia Ratunkowego, wizyty na SOR, niepla-
nowane wizyty w Poradni Alergologicznej i Poradni Lekarza 
Rodzinnego oraz wypełniali kwestionariusze ACT. Oceniano 
aktualną dawkę steroidów wziewnych oraz informacje 
z dzienniczka samooceny pacjenta zawierającego min. 
informacje o ilości leków doraźnych stosowanych w nocy 
i w dzień. Ilość zaostrzeń wymagających hospitalizacji, 
wizyt Pogotowia Ratunkowego, wizyt na SOR, nieplano-
wanych wizyty w Poradni Alergologicznej i Poradni Lekarza 
Rodzinnego wyrażone zostały jako średnia arytmetyczna 
w okresie 12 miesięcy.

Zaostrzenie astmy definiowano jako takie nasilenie 
dolegliwości, które wymagało zastosowania steroidów 
doustnych min. przez 3 dni lub zwiększenie ich dawki 
o ≥20 mg/d u pacjentów, u których stosowano przewlekłą 
steroidoterapię doustną.

Wynik leczenia oceniono po 16 tygodniach leczenia na 
podstawie objawów klinicznych zgodnie ze skalą GETE.

WYNIKI
Po 16 tygodniach leczenia u 11 pacjentów zgodnie ze 

skalą GETE oceniono efekt leczenia jako dobry lub bardzo 
dobry; chorych tych zakwalifikowano do dalszego leczenia 
(tzw. „responders”). U 2 pacjentów nie obserwowano zada-
walających efektów leczenia i zostali oni zdyskwalifikowani 
z leczenia omalizumabem ( tzw. „non-responders”).

Po 16 tygodniach leczenia obserwowano wzrost punk-
tacji ACT (przed leczeniem – 10,66, po leczeniu – 15,8), 
poprawę wartości spirometrycznych (FEV1 przed leczeniem 
–51,3%, po leczeniu – 60,4% w.n.) i zmniejszenie dawki sto-
sowanych steroidów doustnych (przed leczeniem – 12 mg/d, 
po leczeniu – 10 mg/d w przeliczeniu na prednizon). Popra-
wa w zakresie kontroli astmy u jednego pacjenta umożliwi-
ła wyłączenie z leczenia steroidów doustnych.

Największą poprawę obserwowano w zmniejszeniu ilości 
przyjmowanych leków doraźnych zarówno w dzień (przed 
leczeniem – 3,44 dawek/dzień, po leczeniu – 1,99 dawek/
dzień) jak i w nocy (przed leczeniem – 1,31 dawek/noc, po 
leczeniu – 0,73 dawek/noc).

Żaden z pacjentów w omawianym okresie nie wymagał 
hospitalizacji z powodu zaostrzenia astmy, nieplanowanej 



106 107Alergia Astma Immunologia 2013, 18 (2): 104-109

wizyty w Poradnia Alergologicznej i Poradni Lekarza Rodzin-
nego, w SOR lub Pogotowiu Ratunkowym. Wyniki przedsta-
wiono w tabeli I.

Po 12 miesiącach leczenia omalizumabem istotną popra-
wę uzyskano w zakresie zmniejszenia ilości pacjentów sto-
sujących systemowe glikokortykosteroidy (z 3 do 1 pacjen-
ta), hospitalizacji z powodu astmy, nieplanowanej wizyty 
w Poradnia Alergologicznej i Poradni Lekarza Rodzinnego, 
w SOR lub Pogotowiu Ratunkowym. Wyniki przedstawiono 
w tabeli II.

Po 5 latach leczenia obserwowano utrzymywanie się 
pozytywnych efektów leczenia omalizumabem, w szcze-
gólności zmniejszenia ilości zaostrzeń, korzystania z opieki 
medycznej w systemie doraźnym oraz konieczności prze-
wlekłego stosowania korytkosteroidów doustnych. Wyniki 
przestawiono w tabeli III.

DYSKUSJA
Ocena działania omalizumabu w leczeniu astmy prze-

wlekłej o umiarkowanym i ciężkim przebiegu została 
przeprowadzona w wielu badaniach klinicznych. Wykazały 
one skuteczność leku w zmniejszaniu ryzyka zaostrzeń ast-
my [7], poprawy wartości spirometrycznych [8], punktacji 
objawów astmy (asthma symptom score), potrzeby stoso-
wania leków doraźnych [7], nasilenia objawów nocnych 
oraz dziennych [8]. Badania prospektywne z podwójną 
ślepą próbą kontrolowane placebo charakteryzują się naj-
większa wiarygodnością, ale zostały one zaprojektowane 
zaledwie na 28 tygodni [9], a tylko niektóre z nich zostały 
przedłużono o kolejne 24 tygodnie [10]. Omalizumab jest 
lekiem należącym do grupy kontrolującej przebieg choroby, 
który teoretycznie powinien być stosowany do końca życia 
pacjenta. Wprowadzenie do leczenia nowego leku nasuwa 

Liczba pacjentów

Wyjściowo Po 16 tygodniach

13 13

Lek Liczba 
pacjentów

% 
pacjentów

Dawka 
śr/d

Liczba 
pacjentów

% 
pacjentów

Dawka
śr/d

LABA (dawek/d) 13 100 2 13 100 2

SABA – DZIEŃ (dawek/d) 13 100 3,44 13 100 1,99

SABA – NOC (dawek/d) 13 100 1,31 13 100 0,73

wGKS (µg/d propionian 
flutikazonu)

13 100 1285 13 100 1030

sGKS (prednizon mg/d) 5 38 12 4 30 10

Montelukast (mg/d) 12 92 1 12 92 1

Teofilina (mg/d) 3 23 1 3 23 1

Lek p/cholinergiczny (mg/d) 1 7 1 1 7 1

GETE – odpowiedź dobra/
znakomita

x ------- ------- 11 84 -------

ACT 10,66 ------- ------- 15,8 ------- -------

FEV 1 % w.n. 51,3 ------- ------- 60,4 ------- -------

IgE całkowite (IU/ml) 633 -------- ------- ------- ------- ---------

Hospitalizacje-zaostrzenia 9 pac.
11 hosp.

69 ------- 0 pac.
0 hosp.

0 -------

SOR/Pogotowie Ratunkowe 9 pac.
25 wizyt

69 ------- 0 pac.
0 wizyt

0 -------

Poradnia Alergologiczna/Lekarz 
Rodzinny

13 pac.
35 wizyt

100 ------- 0 pac.
0 wizyt

0 -------

Tabela I. Zmiany w zakresie ocenianych parametrów przed i po 16 tygodniach leczenia omalizumabem
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Liczba pacjentów

Wyjściowo Po 12 miesiącach

8 8

Lek Liczba 
pacjentów

% 
pacjentów

Dawka 
śr/d

Liczba 
pacjentów

% 
pacjentów

Dawka 
śr/d

LABA (dawek/d) 8 100 2 8 100 2
SABA – DZIEŃ (dawek/d) 8 100 4,21 8 100 2,4
SABA – NOC (dawek/d) 8 100 1,42 8 100 0,87
wGKS (µg/d propionianu 
flutikazonu)

8 100 1310 8 100 1170

sGKS (mg/d prednizonu) 3 37,5 8,33 1 12,5 10
Montelukast (mg/d) 8 100 1 12 100 1
Teofilina (mg/d) 2 25 1 2 25 1
Lek p/cholinergiczny 1 12.5 1 1 12,5 1
GETE – odpowiedź dobra/
znakomita

------- ------- ------- 8 100 -------

ACT 8,26 ------- ------- 15,12 ------- -------
FEV 1 % w.n. 45,6 ------- ------- 56,7 ------- -------
IgE całkowite (IU/ml) 633 ------- ------- ------- ------- -------
Hospitalizacje-zaostrzenia 8 pac.

17 hosp.
100 ------- 1 pac.

2 hosp.
12,5 -------

SOR/Pogotowie Ratunkowe 6  pac.
17 wizyt

75 ------- 1 pac.
3 wizyty

12.5 -------

Poradnia Alergologiczna/Lekarz 
Rodzinny

8 pac.
25 wizyt

100 ------- 0 pac.
0 wizyt

0 -------

Liczba pacjentów

Wyjściowo Po 5 latach

5 5

Lek Liczba 
pacjentów

% 
pacjentów

Dawka 
śr/d

Liczba 
pacjentów

% 
pacjentów

Dawka 
śr/d

LABA (dawek/d) 5 100 2 8 100 2 x
SABA – DZIEŃ (dawek/d) 5 100 3,97 8 100 2,2
SABA – NOC (dawek/d) 5 100 1,5 3 60 1,22
wGKS (µg/d propionianu 
flutikazonu)

5 100 1100 8 100 1020

sGKS (mg/d prednizonu) 2 40 20 1 20 5
Montelukast (mg/d) 5 100 1 5 100 1
Teofilina mg/d 2 40 1 2 40 1
Lek p/cholinergiczny (dawek/d) 1 20 1 1 20 1
ACT 8,6 ------- ------- 16 ------- -------
GETE – odpowiedź dobra/znakomita ------- ------- ------- 8 100 -------
FEV 1 % w.n. 45,4 ------- ------ 61,6 ------- -------
IgE całkowite 633 ------- ------- ------- ------- -------
Hospitalizacje -zaostrzenia 5 pac.

11 hosp.
100 ------ 3 pac.

3 hosp.
60 ------

SOR/Pogotowie Ratunkowe 5 pac.
13 wizyt

100 ------ 1 pac.
2 wizyty

20 ------

Poradnia Alergologiczna/Lekarz 
Rodzinny

5 pac.
15 wizyt

100 ------ 0 pac.
0 wizyt

0 -------

Tabela II. Zmiany w zakresie ocenianych parametrów przed i po 12 miesiącach leczenia omalizumabem

Tabela III. Zmiany w zakresie ocenianych parametrów przed i po 5 latach leczenia omalizumabem
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pytanie o jego długoterminową skuteczność. Stało się to 
punktem wyjścia do próby oceny wpływu omalizumabu na 
długoterminowy przebieg astmy w otwartych badaniach 
typu „real-life”.

Badanie EXCELS zostało zaprojektowane do oceny wpły-
wu leczenia omalizumabem na punktację ACT. Do badania 
włączono 7858 pacjentów, w tym 4972 leczonych omali-
zumabem. Badanie zostało przeprowadzone u pacjentów 
z astmą umiarkowaną (52% pacjentów) i ciężką (48% 
pacjentów). W ocenianej grupie wyjściowe ACT wynosiło 
15,2, po 6 miesiącach 18,4 i 19,4 punktów po 24 miesią-
cach leczenia omalizumabem. Średnia zmiana ACT była 
podobna w grupie umiarkowanej i ciężkiej astmy. Około 
54% pacjentów osiągnęło poprawę w zakresie ACT definio-
waną jako wzrost o co najmniej 3 punkty już w 6 miesiącu 
i 62% w 24 miesiącu [11]. W naszym badaniu pacjenci cha-
rakteryzowali się niższą wyjściową wartością ACT (10,66). 
Nie osiągnęli oni wartości uważanych za normę (ACT-20), 
uzyskali jednak większy procentowy (sięgający blisko 100%) 
wzrost punktacji ACT w 5-tym roku obserwacji. Uzyskane 
wyniki pozwalają na wnioskowanie, że większą korzyść 
w zakresie kryteriów stanowiących sumaryczny wynik ACT, 
odnosić będą pacjenci z cięższym wyjściowym przebiegiem 
choroby.

Jednym z celów leczenia astmy jest zapobieganie jej 
zaostrzeniom. W badaniach randomizowanych Milgrom 
[12], Busset [9], Soler [8], Humber [13] wykazali mniejszą 
częstość takich zaostrzeń w grupie pacjentów otrzymują-
cych omalizumab. Przedłużenie obserwacji o kolejne 24 
tygodnie, których dokonali Buhl [14] i Lanier [15] potwier-
dziły trend w zmniejszaniu ilości zaostrzeń wymagających 
wizyty w trybie nagłym. Powyższe obserwacje potwierdziły 
się w badaniach otwartych, w których Ayres [16], Niven 
[17] i Storms [18] wykazali zmniejszenie ilości zaostrzeń 
w porównaniu do grupy placebo. Na szczególną uwagę 
zasługują wyniki badań Stormsa i wsp. którzy wykazali 
zmniejszenie o 69% ilości zaostrzeń wymagających hospi-
talizacji w czasie 6-letniej obserwacji pacjentów otrzymu-
jący omalizumab [18] oraz badanie Grimaldi-Bensounda, 
w którym dodanie omalizumabu zmniejszyło liczbę za-
ostrzeń w porównaniu do okresu poprzedzającego wpro-
wadzenie leku o około 60%. Największe korzyści obser-
wowano wśród pacjentów o cięższym przebiegu, niższych 
wartościach FEV1 i przyjmujących sGKS [19].

Wielu badaczy potwierdziło skuteczność omalizumabu 
w ograniczaniu konieczności stosowania leków doraźnych 
w celu przerywania objawów astmy [18,20]. Pelaila i wsp. 
w populacji zbliżonej do ocenianej w naszym badaniu 
wykazali zmniejszenie ilość stosowanych dawek leków 
doraźnych z 8,4±3,5 dawek/dobę do 1,6±1,1 dawek/dobę 
[21], natomiast Storms i wsp. z 23 dawek/tydzień do 9,9 
dawek/tydzień [18].

Zmniejszenie ilości zaostrzeń, objawów astmy oraz ko-
nieczności stosowania leków doraźnych jest punktem wyj-
ścia do zmniejszenia lub wycofania steroidów doustnych 
oraz zmniejszania dawki steroidów wziewnych.

Pelaila i wsp. obserwowali znaczny spadek stosowanej 
dawki wGKS (przed leczeniem – 1192±134 µg/d, po lecze-
niu – 761±183 µ/d), wykazali także zmniejszenie dawki sto-
sowanych sGKS (przed leczeniem – 22,6 mg/d, po leczeniu 
– 2,9 mg/d) [21], Soler i wsp. wykazali, że u 79% pacjentów 
możliwe jest zmniejszenia dawki ICS o 50%, Rottem na-
tomiast potwierdził możliwość wycofanie z leczenia sGKS 
u 27% pacjentów w grupie stosujących omalizumab (przed 
leczeniem – 84%, po leczeniu – 57% pacjentów) [22].

Przeprowadzone dotychczas badania nad wpływem 
omalizumabu na poprawę wartości spirometrycznych są 
niejednoznaczne. Część badaniach randomizowanych 
z podwójnie ślepą próbą, w których stosowano omalizu-
mab, potwierdziło nieistotną lub tylko nieznaczną poprawę 
wartości FEV1 w porównaniu do grupy placebo [18,23], 
inne jednak wskazują na znaczący wzrost tego parametru 
po zastosowania terapii anty-IgE [17]. Prowadzone obecnie 
badania metodą otwartą wykazują znaczący wzrost FEV1 
w porównaniu do wartości wyjściowych już po 1 roku tera-
pii oraz poprawę w kolejnych latach [19].

W przeprowadzonym badaniu obserwowana był grupa 
pacjentów z bardzo ciężką astmą, charakteryzujących się: 
częstymi zaostrzeniami, niskimi wartościami FEV1, ko-
niecznością stosowania znacznych ilości leków doraźnych, 
wysokich dawek wGKS, oraz sGKS. Pomimo tego u tych 
pacjentów obserwowano niekontrolowany przebieg cho-
roby z częstymi zaostrzeniami. Wartością przeprowadzo-
nych obserwacji wydaje się pięcioletnia ocena pacjentów 
z wyjściowymi parametrami charakteryzującymi przebieg 
choroby o nasileniu niespotykanym w innych badaniach. 
Wyniki badania oraz analiza dostępnej literatury pozwalają 
na wnioskowanie, że wyższą skuteczność omalizumabu 
uzyskuje się u pacjentów z bardziej nasilonymi objawami 
choroby, niższym FEV1 oraz stosujących sGKS [21].

WNIOSKI
Przeprowadzone badanie wykazało skuteczność omali-

zumabu w zakresie poprawy klinicznych parametrów oceny 
astmy oraz parametrów spirometrycznych u pacjentów 
z astmą przewlekłą ciężką o podłożu alergicznym, u których 
nie osiągnięto kontroli choroby stosując inne leki.

Poprawa w zakresie ocenianych parametrów obserwo-
wana była już po 16 tygodniach leczenia.

W czasie 5 lat obserwacji wykazano dalszą tendencję 
do poprawy w zakresie ocenianych parametrów, w szcze-
gólności zmniejszenia ilości zaostrzeń, korzystania z opieki 
medycznej w systemie doraźnym oraz konieczności prze-
wlekłego stosowania korytkosteroidów doustnych.
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