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Čtyřleté následné sledování dětí se středně těžkým a těžkým
nekontrolovaným astmatem po ukončení roční léčby
omalizumabem
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Účel přehledu
Alergické astma, což je nejčastěji se vyskytující fenotyp astmatu, je chronické zánětlivé onemocnění
charakterizované zvýšenými sérovými koncentracemi IgE a specifických IgE proti běžným alergenům.
Významná skupina dětí trpících astmatem má nedostatečně kontrolované středně těžké a těžké příznaky
i přes užívání inhalačních kortikosteroidů ve středně vysokých až vysokých dávkách v kombinaci s dalším
kontrolujícím léčivem. Doporučené postupy pro léčbu astmatu uvádějí jako další přídavnou léčbu v tomto
případě omalizumab a poznatky z poslední doby prokazují účinnost a bezpečnost této monoklonální
protilátky proti IgE.
Nové poznatky
Astma dosud nedokážeme vyléčit a současně dostupné léčebné prostředky nejsou schopné modifikovat
přirozený průběh onemocnění. Nedávno provedené studie prokázaly příznivý vliv omalizumabu
na zmírnění zánětu v dýchacích cestách a remodelaci. V tomto článku uvádíme výsledky čtyřletého
následného sledování dětí se středně těžkým a těžkým nekontrolovaným astmatem, které se účastnily
dvojitě zaslepené placebem kontrolované randomizované studie s omalizumabem. Po ukončení anti‑IgE
léčby byly děti sledovány čtyři roky. Během prvních tří let sledování neměly příznaky astmatu a nemusely
užívat inhalační kortikosteroidy ani úlevovou medikaci.
Souhrn
Nové poznatky a klinická pozorování popsaná níže vedou k hypotéze, že léčba omalizubamem by
mohla vést k modifikaci přirozeného průběhu astmatu. Bude však třeba uskutečnit další studie.
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ÚVOD
Astma je chronické onemocnění dýchacích cest, které zahr‑
nuje zánětlivé buňky a mediátory odpovědné za chronický
zánět a změny bronchiální struktury [1,2]. Přítomnost zvý‑
šených koncentrací imunoglobulinu E (IgE) a specifického
IgE proti běžným alergenům charakterizuje alergické ast‑
ma a výrazně se podílí na zánětlivém mechanismu astma‑
tu. Anti‑IgE léčba vede k přerušení mechanismů alergické
kaskády [3–5]. Účinnost a bezpečnost této léčby byla pro‑
kázána v mnoha studiích [1,6–11] a současné doporučené
postupy pro léčbu astmatu zahrnují anti‑IgE léčbu (omali‑
zumab) jako další krok ve stupňující se léčbě pacientů s těž‑
kým nekontrolovaným astmatem i přes užívání inhalačních
kortikosteroidů (IKS) v nejvyšší doporučené dávce. Kohor‑
tová popisná studie EXCELS [12] odhalila, že pacienti uží‑
vající omalizumab v reálném prostředí představují populaci
s perzistující plicní a alergickou morbiditou a s perzistujícím
klinickým zhoršením i přes léčbu indikovanou specialistou.
Omalizumab snižuje koncentraci volného sérového IgE
a expresi receptorů s vysokou afinitou (FcεRI), což vede
ke snížení množství IgE, které se váže na efektorové buňky,
68

jako jsou mastocyty, bazofily a eozinofily [4]. To brání de‑
granulaci mastocytů vázajících alergen a limituje uvolnění
prozánětlivých mediátorů, cytokinů (IL‑4, IL‑13, IL‑5) a růs‑
tových faktorů souvisejících se zánětem v dýchacích ces‑
tách a s remodelací. Navíc anti‑IgE látky mohou ovlivňovat

Research Centre for Respiratory Medicine, Faculty of Medicine,
Catholic University of Córdoba, Córdoba, Argentina; b LIBRA
Foundation, Buenos Aires, Argentina; c Respiratory Centre, Pediatric
Hospital, Cordoba, Argentina; d Allergy & Respiratory Disease Clinic,
University of Genoa, IRCCS A.O.U. San Martino, Janov, Itálie
†
zesnulý
Adresa pro korespondenci: Prof. G. Walter Canonica, Laboratorio
di pneumologia e tisiologia, Dipartimento di Medicina interna
e Specialità mediche, Università di Genova, IRCCS A.O.U.
San Martino, 161 32 Genova, Italia
E‑mail canonica@unige.it
Four‑year follow‑up in children with moderate/severe uncontrolled
asthma after withdrawal of a 1‑year omalizumab treatment
Curr Opin Allergy Clin Immunol 2015; 15:267–271
© 2015 Wolters Kluwer Health, Inc.
a

Curr Opin Allergy Clin Immunol/CZ 2015; 12:68–72
Tento clanek podleha autorskemu zakonu a jeho vyuziti je mozne v souladu s pravnim prohlasenim: www.co-allergy.cz/prohlaseni

www.co-allergy.cz | stazeno: 27.6.2019
Čtyřleté sledování dětí s astmatem po ukončení léčby omalizumabem – Baena‑Cagnani a spol.

KLÍČOVÉ BODY

•• Pacienti s těžkým nekontrolovaným astmatem byli po ukon‑

čení 52 týdnů trvající léčby omalizumabem sledováni
po dobu čtyř let; po vysazení omalizumabu byli zcela
bez příznaků astmatu a nepotřebovali úlevovou ani kon‑
trolující léčbu.
•• Tato pozorování vedou k hypotéze, že omalizumab by
mohl působit jako léčivo modifikující onemocnění.
•• Naše pozorování může vysvětlit mechanismus působení
omalizumabu.
•• Práce z poslední doby ukazují, že blokáda IgE omalizu‑
mabem má modifikující účinek na remodelační kompo‑
nentu astmatu.
zánětlivé buňky a mediátory inhibicí zpracování antige‑
nu a jeho prezentace T‑lymfocytům down‑regulací expre‑
se FcεRI na antigen‑prezentujících dentritických buňkách
[13]. Nedávno publikované údaje ukazují, že omalizumab
může bránit přežívání mastocytů podporovaných IgE trva‑
jící apokrinní produkcí IL‑6 [14,15] (obr. 1).
Při znalosti ústřední úlohy IgE v alergickém zánětu dý‑
chacích cest a pravděpodobné zánětlivé komponentě, kte‑
rá se podílí na rozvoji remodelace dýchacích cest, snižu‑
je anti‑IgE infiltraci eozinofily. Je tedy pravděpodobné, že
léčba cílená na IgE může ovlivnit remodelační proces [16].
Nedávno byly tyto účinky omalizumabu experimentálně
ověřeny průkazem snížení tloušťky stěny dýchacích cest
pomocí zobrazovacích metod po 16 týdnech léčby a mor‑
fometrické analýzy bronchiálních biopsií po 12 měsících

léčby omalizumabem [17,18]. Malá studie zkoumala klinic‑
ké a buněčné změny u 18 pacientů, kteří ukončili anti‑IgE
léčbu přibližně po šesti letech. Tato studie poskytla důka‑
zy o modifikaci dlouhodobého průběhu progrese astma‑
tu. Pozitivní klinické zlepšení přetrvalo tři roky po ukonče‑
ní léčby a významně snížilo citlivost bazofilů na alergen až
po dobu jednoho roku [19]. Výše zmíněné studie, které se
týkaly dospělých, jsou velmi povzbudivé. U dětí zatím po‑
dobné důkazy chybějí.

KLINICKÝ VÝVOJ U DĚTÍ PO VYSAZENÍ
OMALIZUMABU
Mnoho dětí se středně těžkým a těžkým nekontrolovaným
astmatem trpí nadále příznaky navzdory probíhající léčbě,
a tak vyžaduje přidání další léčby. Před několika lety pro‑
kázala dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná randomi‑
zovaná studie po dobu 52 týdnů u dětí ve věku 6–12 let
účinnost a bezpečnost omalizumabu [20]. U všech byly pro‑
kázány senzibilizace na celoroční alergen, anamnéza exacer‑
bací astmatu, návštěv pohotovosti a přítomnost nekontrolo‑
vaných příznaků astmatu navzdory nejméně středně vysoké
dávce IKS, eventuálně společně s dalším léčivem kontrolu‑
jícím onemocnění. Ve studii zahrnující 627 pacientů ran‑
domizovaných v poměru 2 : 1 oproti placebu snížila léčba
omalizumabem výskyt exacerbací astmatu během 24 týdnů
při podávání fixní dávky kortikosteroidů o 31 % (p = 0,007)
a během 52 týdnů o 43 % (p = 0,001). Omalizumab má do‑
statečný bezpečnostní profil bez rozdílu v celkové incidenci
nežádoucích účinků v porovnání s placebem [20].
Zde informujeme o následném čtyřletém sledování sedmi
z těchto dětí po ukončení léčby omalizumabem. Sledování

omalizumab

váže se na IgE v krevním
oběhu a snižuje IgE
vázaný na buňky

exprese receptorů
s vysokou afinitou
FcεRI
FcεRI

mastocyt/bazofil

infiltrace
tkání

dendritická
buňka
uvolnění
mediátorů

eozinofil

alergický zánět, příznaky
a exacerbace astmatu

OBRÁZEK 1. Nejdůležitější složky mechanismu anti‑IgE účinku, jako jsou snížení koncentrace volného IgE, pokles množství bazo‑
filů, snížení koncentrace IgE vázaného na buňky, pokles exprese receptorů s vysokou afinitou a uvolněných mediátorů
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TABULKA 1. Výchozí charakteristika pacientů a astmatické potíže během sledování
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OBRÁZEK 2. Procentuální podíl pacientů vyžadujících alespoň
jednu hospitalizaci, léčbu perorálními nebo inhalačními kortiko‑
steroidy před léčbou omalizumabem a během ní a v průběhu
čtyřletého následného sledování
bylo ambulantně prováděno na Pediatrické klinice v argen‑
tinské Córdobě. Zahrnovalo pečlivé klinické sledování ná‑
lezů spojených s astmatem, jako je test kontroly astmatu,
dotazník kvality života a periodické sledování funkce plic.
Během prvních tří let sledování po vysazení omalizumabu
neměli pacienti žádné příznaky astmatu, neudávali žádné
exacerbace, žádné návštěvy pohotovosti nebo neplánované
návštěvy lékaře. Po celou dobu nebylo nutné podávat IKS
ani úlevovou medikaci (krátkodobě působící β2‑agonisty –
short‑acting β2‑agonist [SABA]).
Po třech letech měli dva ze sedmi pacientů méně závaž‑
nou exacerbaci, která vyžadovala pouze úlevovou léčbu po‑
mocí SABA. U jednoho pacienta (pacienta 6) se znovu obje‑
vily mírné perzistující příznaky vyžadující úlevovou léčbu
SABA, perorální kortikosteroidy a pravidelné podávání IKS
(tab. 1). U pěti pacientů došlo ke zlepšení zdravotního sta‑
vu – nemuseli být hospitalizováni. Test kontroly astmatu
prokázal úplnou kontrolu u tří pacientů a částečnou kon‑
trolu u dvou. Kvalita života se nezlepšila jen u jednoho pa‑
cienta. Funkce plic se zlepšily u čtyř dětí, zůstaly nezměněny
u dvou a zhoršily se u jednoho pacienta. Nebyly identifiko‑
vány rizikové faktory, které by predikovaly, u kterých dětí
je riziko relapsu příznaků (obr. 2).
Všechny výše uvedené údaje naznačují, že anti‑IgE léč‑
ba má u dětí se středně těžkým a těžkým nekontrolovaným
onemocněním kromě zlepšení kontroly astmatu také po‑
tenciálně modifikující vliv na přirozený průběh astmatu.
Nedávná observační polská studie u dospělých (průměr‑
ného věku 50,73 roku) ukázala, že ukončení léčby omali‑
zumabem vedlo k relapsu příznaků astmatu. Jedenáct pa‑
cientů bylo úspěšně léčeno 67,7 měsíce (± 11,64 měsíce),
léčba však musela být ukončena z důvodu nového způsobu
úhrady léčby v Polsku. Po ukončení léčby omalizumabem
došlo u 9 z 11 pacientů ke ztrátě kontroly nad astmatem
(Asthma Control Questionnaire, ACQ), měli těžké exacer‑
bace a v následujících pěti měsících se u nich zvýšil po‑
čet návštěv pohotovosti. Navíc došlo ke zhoršení paramet‑
rů kvality života (Asthma Quality of Life Questionnaire,
AQLQ) a k vzestupu spotřeby kortikosteroidů [21]. Tato
studie je v rozporu s našimi zjištěními. Pacienti z polské
studie byli dospělí, s dlouhodobou anamnézou astmatu,

zatímco naše zjištění jsou podle našich vědomostí první‑
mi informacemi týkajícími se dlouhodobého účinku an‑
ti‑IgE léčby po vysazení omalizumabu u dětí. Tento roz‑
díl může být způsoben tím, že přirozený průběh nemoci
může být snadněji modifikován u této skupiny pacientů
než u dospělých. Dříve probírané studie věnované vlivu
omalizumabu na zánětlivý proces potřebují další potvrze‑
ní a mohly by vést k vysvětlení modifikace přirozeného
průběhu nemoci.
Studie EXPLORE u pacientů se středně těžkým a těžkým
perzistujícím alergickým astmatem léčených omalizuma‑
bem po dobu 78 týdnů posuzovala účinek anti‑IgE léčby
na ukazatele remodelace dýchacích cest získané ze vzorků
bronchiální biopsie, sputa a krve a přispěla k další identi‑
fikaci pacientů, kteří by mohli mít z této léčby prospěch.
Ve studii byly sledovány změny subepitelových eozinofi‑
lů, mastocytů, CD4+ lymfocytů a tloušťka lamina reticula‑
ris. Ačkoli byla studie již dokončena, výsledky dosud neby‑
ly publikovány [22].
Nedávno provedená studie [23] ukázala, že omalizumab
vede při těžkém astmatu k down‑regulaci proteinů v bron‑
chiálním hladkém svalstvu, zejména myozinu a aktinu, což
naznačuje působení modifikující nemoc na remodelační
komponentu. Již dříve japonská studie [24] ukázala, že 16tý‑
denní léčba omalizumabem významně ztenčuje stěnu dý‑
chacích cest a koreluje se snížením eozinofilie ve sputu a se
vzestupem výchozí funkce plic. Jiná studie [25] prokázala,
že u 50 % pacientů odpovídajících na léčbu omalizuma‑
bem došlo ke zmenšení zesílení epitelové retikulární bazál‑
ní membrány charakteristického pro astma, což naznačuje
možný vliv na remodelaci dýchacích cest. Další studie na‑
značila, že omalizumab může snižovat tvorbu volného IgE.
Na základě farmakokinetických modelů lze předpovídat, že
produkce IgE klesá s délkou léčby a vyrovnává se po pěti le‑
tech; po ukončení léčby zvolna narůstá a po 15 letech do‑
sahuje bazální koncentrace [26]. Tato zjištění by mohla vy‑
světlovat účinek možné modifikace onemocnění a mohla
by být platná u dětí i dospělých.

ZÁVĚR
Uvedená zjištění mohou vést k vytvoření hypotézy, že an‑
ti‑IgE léčba by mohla mít u astmatu potenciál modifikovat
onemocnění. K potvrzení konzistence těchto pozorování
je třeba provést další longitudinální studie sledující klinic‑
ké ukazatele a výsledky, mezi jinými i funkce plic. Budoucí
studie poskytnou relevantní informace o přirozeném průbě‑
hu středně těžkého a těžkého astmatu a o dlouhodobé kli‑
nické účinnosti a bezpečnosti omalizumabu, a to i po jeho
vysazení.
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