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Listă de abrevieri
mAb = anticorp monoclonal
AER 001 = pitrakinra 
cAMP = adenozin monofosfat ciclic
BALD = β-2 agonişti cu acţiune de lungă durată
CCR3 = tipul 3 de receptor pt. chemokine 
CD23 = receptor cu afi nitate joasă pentru IgE 
CSI = corticosteroizi inhalatori
EAR = reacţie astmatică precoce
EPR = raportul grupului de experţi al NAEPP (SUA)
FcεRI = receptor de înaltă afi nitate pt. IgE
cGMP = guanozin monofosfat ciclic
GM-CSF = factorul de stimulare a coloniilor de granulocite şi 
macrofage 
HRB = hiperreactivitate bronşică
ICAM = moleculă de adeziune intercelulară 
IL = interleukină
IL-4R = receptor al interleukinei 4
iNOS = sintetază inductibilă a oxidului nitric

JAK = kinaza Janus 
LAR = reacţie astmatică tardivă
LBA = lavaj bronhoalveolar
NAEPP = Programul Naţional de Educaţie şi Prevenţie a Astmului
PDE4 = fosfat diesterază 4
SCH-5570 = reslizumab
SPT = teste cutanate alergologice
STAT = transductori şi activatori ai semnalului de transcripţie 
Th2 = limfocit T helper tip 2 
TNF = factor de necroză tumorală
TPI ASM8 = mixtură de două oligonucleotide anti-sens una îndreptată 
împotriva CCR3 şi alta împotriva lanţului β comun al receptorilor 
pentru IL-3, IL-5 şi GM-CSF
VCAM = molecula de adeziune la celulele endoteliului vascular
VEMS = volum expirator maxim pe secundă
VLA 4 = antigenul 4 cu activitate foarte lentă
VSR = virus sincitial respirator
APC = celule prezentatoare de antigen

REZUMAT
Astmul bronşic este un sindrom infl amator al căilor aeriene cu mecanism complex de producere. Studiul 
patogeniei sale imune a oferit oportunităţi nebănuite noilor terapii imunomodulatoare. Se cunosc în prezent 
peste 100 de mediatori proinfl amatori care iau parte la infl amaţia imună din astmul bronşic (citokine, 
chemokine, molecule de adeziune etc). Antagonizarea multora dintre aceşti mediatori a devenit în prezent 
posibilă şi constituie un obiectiv logic al tratamentului. Se consideră că avansul rapid al biotehnologiilor 
moleculare va avea un impact semnifi cativ asupra modului în care vom trata astmul bronşic în viitorul 
apropiat. Imunomodulatoarele sunt o nouă clasă de medicamente, care în astmul bronşic se adresează în 
primul rând infl amaţiei mediate imun, prin antagonizarea mediatorilor proinfl amatori. Anticorpii monoclonali 
(mAb) şi receptorii solubili sunt deja larg utilizaţi astăzi în terapeutică (boli cronice infl amatorii, oncologie, 
cardiologie, neurologie ş.a.). Peste 50 de astfel de molecule sunt deja aprobate în terapeutică de către FDA. 
Sute de mAb se afl ă în prezent în studii clinice. Introducerea unor astfel de mijloace de tratament în astmul 
bronşic este încă în fazele sale de început, dar este inevitabilă şi se consideră că „anticorpii monoclonali şi 
receptorii solubili de citokine vor revoluţiona abordările terapeutice în astmul bronşic“ (Stephen T. Holgate, 
Riccardo Polosa, 2008).

Cuvinte cheie: astm bronşic, terapie imunomodulatoare, copil

 ABSTRACT
Asthma is an infl ammatory airway syndrome with complex mechanisms of production. Studies of its immune 
pathogenesis have provided unexpected opportunities for new immunomodulatory therapies. Over 100 pro-
infl ammatory mediators are known as being involved in immune infl ammation in asthma (cytokines, chemokines, 
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TERAPIA ANTI-IL-5 (ANTI-EOZINOFILICĂ). 
MEPOLIZUMAB

Aşa cum este cunoscut, eozinofi lele au un rol 
im  portant în infl amaţia din astmul bronşic, în spe-
cial în astmul pediatric, iar abordările terapeutice 
anti-eozinofi lice afl ate în prezent în studiu sunt di-
ferite (Fig. 1). 

de îngrijire. De fapt numărul total al acestor cazuri 
care ar putea benefi cia de mepolizumab nu este 
deloc neglijabil. Faptul că mepolizumab nu s-a de-
monstrat efi cient în toate cazurile de astm ţine nu 
numai de fenotipul infl amator particular al astmului 
(eozinofi lic, neutrofi lic, paucigranulocitar sau mixt: 
Fig. 3), dar ţine şi de mecanismul redundant de acţi-
une a citokinelor eozinofi lice (Fig. 1).

adhesion molecules, etc.). Antagonism of many of these mediators is a logical target for antiasthmatic therapy 
and has now become possible.
It is considered that the rapid advances in molecular biotechnology will have signifi cant impact on antiasthmatic 
therapy in the near future. Immunomodulators are a new class of asthma medication, which is addressed 
primarily immune-mediated infl ammation by antagonism of pro-infl ammatory mediators. Monoclonal 
antibodies (mAb) and soluble receptors are already widely used today in therapy (chronic infl ammatory 
diseases, oncology, cardiology, neurology etc.). Over 50 of these therapeutic molecules are already approved 
by the FDA. Hundreds of mAb are currently used in clinical trials. The introduction of such methods of 
treatment in asthma is still in its early stages, but is unavoidable and is considered “monoclonal antibodies 
and soluble receptors of cytokines will revolutionize therapeutic approaches in asthma“ (Stephen T. Holgate, 
Riccardo Polosa, 2008).

Key words: asthma, immunomodulatory therapy, child

FIGURA 1. Terapiile antieozinofi lice

IL-5 este principala 
citokină eozinofi lică, 
alături de IL-3 GM-CSF, 
IL-4, IL-13.

IL-5 este principala citokină eozinofi lică (induce 
progenitorii CD34+ pentru a se diferenţia în eozi-
nofi le). IL-5 (alături de IL3, GM-CSF ş.a.) pro-
movează infl amaţia eozinofi lică (diferenţierea, pro-
li ferarea şi migrarea eozinofi lelor). Ca urmare, 
an ta gonizarea IL-5 devine un obiectiv logic al tra-
tamentului. Mepolizumab este un antagonist al IL-5. 
El este un mAb „umanizat“ care blochează legarea 
IL-5 cu lanţul alfa al receptorului IL-5R exprimat 
pe suprafaţa eozinofi lelor.

Mepolizumab s-a dovedit efi cace în formele se-
vere de astm eozinofi lic (Fig. 2). Acestea reprezintă 
la adult doar aproximativ 2,5-4% dintre toate ca-
zurile de astm, dar ele impun cele mai mari costuri 

Studiul Haldar P. şi colab., 2009, care demonstrează că în astmul 
eozinofi lic Mepolizumab reduce cu 50% rata exacerbărilor, 
comparativ cu lotul placebo
 

FIGURA 2. Mepolizumab şi exacerbările astmului 
eozinofi lic refractar (Haldar P., Brightling C., Hargadon 
B. et al.- NEJM Vol. 360:973-984, 5 martie 2009, nr. 10)
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Din păcate, în prezent nu dispunem de studii cu 
mepolizumab în astmul pediatric, cu atât mai puţin 
în astmul pediatric cu infl amaţie eozinofi lică. Mepo-
lizumab s-a dovedit de asemenea efi cace în sin-
dromul hipereozinofi lic (SHE) al adultului, în care 
a şi fost aprobat recent de către FDA. În fi g. 4 şi fi g. 
5 sunt prezentate rezultatele unor studii efectuate la 
adulţi cu astm eozinofi lic corticodependent.

FIGURA 3. Citologia sputei la diferiţi subiecţi cu astm ilustrează heterogenitatea 
infl amaţiei căilor respiratorii (stg. sus: predomină macrofagele, cu un număr de 
neutrofi le şi eozinofi le normal; frotiul nu poate fi  diferenţiat de cel al unui subiect 
normal – astm paucigranulocitar; dr. sus: infl amaţie mixtă, neutrofi lică şi 
eozinofi lică; stg. jos: infl amaţie neutrofi lică; dr. jos: infl amaţie eozinofi lică)

FIGURA 4. Efectul mepolizumab în astmul eozinofi lic 
corticodependent (Nair P., Pizzichini M., Kjarsgaard M., 
et al.- NEJM, vol. 360 (10):985-993, 2009): evoluţia 
eozinofi lelor din spută şi sânge în cursul tratamentului 
cu mepolizumab

Analiza Kaplan–Meier a proporţiei pacienţilor fără exacerbări astmatice 
în decursul studiului. În lotul Mepolizumab 80% dintre pacienţi nu mai 
prezintă exacerbări încă după primele 3 luni de tratament, în comparaţie 
cu lotul placebo în care doar 20% nu au mai prezentat exacerbări

FIGURA 5. Mepolizumab în astmul eozinofi lic 
corticodependent (Nair P., Pizzichini M., Kjarsgaard M. 
et al.- NEJM, vol. 360:985-993, 5 martie 2009, nr. 10): 
Infl uenţa mepolizumab asupra numărului exacerbărilor, 
comparativ cu placebo

 Mepolizumab nu este singurul antagonist anti-
IL-5 (şi prin aceasta anti-eozinofi lic). Reslizumab 
(Sch5570) este şi el un mAb murin „umanizat“ tip 
IgG2a, conţinând un situs de legătură pentru IL-5 şi 
care blochează ca şi Mepolizumab, legarea IL-5 cu 
lanţul alfa al receptorului IL-5R exprimat pe su-
prafaţa eozinofi lelor. În prezent, reslizumab se afl ă 
într-un studiu clinic randomizat, controlat pla cebo, 
pentru a i se testa siguranţa, efi cacitatea şi efec tele 
clinice, la astmatici prost controlaţi tera peutic cu 
medicaţia standard. 
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TERAPIA DE ANTAGONIZARE A IL-4 ŞI IL-13. 
PITRAKINRA

IL-4 este principala citokină Th-2. Rolul său în 
astm este extrem de complex: diferenţierea lim-
focitelor T în Th-2, secreţia autocrină a IL-4, dar şi 
secreţia de Il-5, IL-9, IL-13 şi GM-CSF, reglarea 
VCAM-1/VLA4 şi prin aceasta migrarea eozi-
nofi lelor, producţia de mucus şi în special inducţia 
limfocitelor B pentru a produce IgE antigen-
specifi ce  (“isotype switching“: comutarea izotipică). 
IL-4 îşi exercită efectele după legarea sa de re-
ceptorul specifi c (IL-4R) de pe suprafaţa celulară, 
care este un receptor comun atât pentru IL-4, cât şi 
pentru IL-13. Receptorul IL-4/IL-13 este un he-
terodimer cu 2 componente: IL-4R-α şi IL-13R-α1 
ce poate fi  activat de fi ecare dintre cele 2 citokine. 

La rândul său, IL-13 este implicată în producţia IgE 
antigen-specifi ce, în infl amaţia eozinofi lică, secreţia 
de mucus, hiper-reactivitatea bronşică, dar şi în re-
modelarea bronşică. În antagonizarea IL-4 şi IL-13 
există 2 abordări în prezent: anticorpii monoclonali 
şi receptorii solubili. Anticorpii monoclonali sunt 
Pascolizumab, un mAb anti-IL-4 „umanizat“ care 
nu a depăşit faza de studii experimentale pe primate 
(“Cynomolgus monkey“) şi AMG317 al companiei 
americane Amgen, care este un antagonist blocant 
de IL-4 şi IL-13, afl at în studii clinice faza II. Re-
ceptorii solubili sunt mai avansaţi comparativ. Este 
vorba de Altrakincept (Nuvance), receptor solubil 
recombinant uman anti-IL-4 (fragment extracelular 
al IL-4R-α) şi Pitrakinra, varianta de IL-4, antagonist 
IL-4 şi IL-13. Modul lor de acţiune este prezentat 
în fi g. 6, respectiv fi g. 7.

FIGURA 6. Antagonizarea IL-4 cu Altrakincept. 

Stg.: IL-4 leagă şi activează IL-4R. 
Centru: hiperproducţie de IgE, 
activare mastocitară, infl amaţie Eo 
(prin VCAM-1), hiperproducţie de 
mucus şi elaborare de citokine Th2. 
Dr.: blocarea IL-4 cu Altrakincept 
evită activarea IL-4R şi ar trebui 
teoretic să suprime toate aceste 
fenomene.

FIGURA 7. Acţiunea antiinfl amatorie a Pitrakinra/Aerovance în astmul bronşic

Pitrakinra inhibă semnalul proinfl amator al IL-4 
şi IL-13 la nivelul căilor respiratorii (inhibă 
cuplarea IL-4 şi IL-13 la complexul de receptori 
IL-4Rα).
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Pitrakinra a fost deja utilizată în studii clinice 
faza II. În ansamblu, datele actuale nu par a justifi ca 
utilizarea mAb anti-IL-4 (Pascolizumab în primul 
rând), şi nici a Altrakincept în astmul bronşic, însă 
rezultatele obţinute cu Pitrakinra administrată în ne-
bulizare justifi că realizarea unor studii clinice ulte-
rioare. 

ANTAGONIZAREA TNF- . ETANERCEPT, 
INFLIXIMAB, ADALIMUMAB

O posibilă corelaţie între producerea astmului 
bronşic şi TNF-α a fost presupusă cu mulţi ani în 
urmă şi confi rmată ulterior. TNF-α promovează in-
fl amaţia pe căi multiple (recrutare celulară, ade zi-
une, proliferare, activare etc.). (Fig. 8) 

Studiile realizate până în prezent în astm cu 
antagoniştii TNF-α demonstrează următoarele: îm-
bunătăţirea scorului clinic, a VEMS şi HRB, re-
ducerea frecvenţei exacerbărilor, înbunătăţirea ca-
lităţii vieţii şi reducerea concentraţiei TNF-α în 
spută. Terapia anti-TNF-α este din păcate grevată 
de o serie de inconveniente care încep cu preţul ri-
dicat (50.000-100.000 USD/an), dar în special de 
efectele sale adverse posibile cum sunt bolile pul-
monare (reactivarea tuberculozei, pneumoniei cro-
nice interstiţială, pneumonie cu Legionella, alte 
infecţii), boli autoimune (LES, hepatita autoimună 
ş.a.), leziuni cutanate mediate imun (lupus discoid, 
lupus like-syndrome, psoriazis, vasculite imune, lichen 
plan, vitiligo ş.a.), inclusiv risc crescut de cancer. 

ANTAGONIZAREA IL-2. DACLIZUMAB
Receptorul solubil pentru IL-2 este un marker 

de activare a limfocitelor T. El creşte la copiii ast-
matici în cursul exacerbărilor iar creşterea este pro-
porţională cu severitatea. Daclizumab (Zenapax) 
este un anticorp monoclonal umanizat anti-IL-2. În 
prezent sunt în curs câteva studii în astm, pentru 
evaluarea efi cacităţii şi siguranţei acestui produs.

ANTAGONIZAREA MOLECULEI CD-23. 
LUMILIXIMAB

Molecula CD-23 este receptorul de joasă afi nitate 
pentru IgE, cunoscută de asemenea ca FcεRII. CD 
23 mediază însă numeroase alte reacţii imune: re-
glează sinteza de IgE, infl uenţează proliferarea şi 
diferenţierea limfocitelor T şi B şi promovează pro-
ducerea mediatorilor proinfl amatori. Un antagonist 
CD-23 încă neaprobat în terapeutică este Lumi-
liximab, un anticorp monoclonal chimeric. Studiile 
clinice afl ate în curs demonstrează rolul Lumiliximab 
în tratamentul astmului. 

INHIBITORII DE FOSFATDIESTERAZĂ 4 (PDE4). 
ROFLUMILAST

 Nucleotidele ciclice (cAMP şi cGMP) au rol 
extrem de complex în organism, motiv pentru care 

TNF-α determină în astm: recrutare neutrofi lică, distrucţie tisulară 

proteazică, remodelare şi hiperreactivitate bronşică.

FIGURA 8. Acţiunea TNF-α la nivelul căilor respiratorii.

Terapia anti-TNF-α devine astfel o opţiune in-
teresantă în astmul bronşic sever sau refractar şi în 
astmul neutrofi lic. Se consideră că „succesul anti-
TNF în artrita reumatoidă oferă o bază raţională so-
lidă pentru utilizarea acestora în astmul grav“ (Barnes 
P.J., Hansel T.). Există 3 molecule principale anti-
TNF-α (neaprobate încă în tratamentul ast mului) şi 
anume: Etanercept (Enbrel), un TNF-αR solubil, 
Infl iximab (Remicade), un anticorp mono clonal chi-
meric murin-uman, şi Adalimumab (Humira), un 
mAb anti TNF-α de origine 100% umană (Fig. 9).

FIGURA 9. Principalii antagonişti 
TNF-α: un receptor solubil (Etanercept/
Enbrel) şi 2  anticorpi monoclonali 
(Infl iximab/Remicade şi Adalimumab/
Humira) 
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au şi fost denumite „mediatori secunzi“. Ele sunt 
produse din ATP şi GTP sub acţiunea catalitică a 
adenilatciclazei şi guanilatciclazei. Aceste enzime 
sunt activate la rândul lor ca urmare a stimulării re-
ceptorilor β-adrenergici (cuplaţi cu proteină G), de 
către agoniştii specifi ci. În plămân atât cAMP, cât 
şi cGMP au efect bronhodilatator, antiinfl amator, 
reduc activitatea chemotactică, scad aderenţa, mi-
grarea şi proliferarea celulară şi reduc eliberarea 
me diatorilor proinfl amatori. Atât cAMP, cât şi 
cGMP sunt însă rapid degradate de către un alt 
sistem enzimatic, fosfatdiesterazele, în particular la 
nivel pulmonar de către o izoformă specifi că, PDE4. 
(Fig. 10)

Nucleotidele ciclice (AMPc şi GMPc) au la nivel pulmonar rol 
antiinfl amator şi bronhodilatator. Ele sunt însă rapid degradate de 
către fosfodiesterazele tip 4. De aceea, inhibitorii selectivi de PDE4 
au fost văzuţi ca o posibilă soluţie terapeutică în astm şi BPOC

FIGURA 10. Acţiunea fosfodiesterazelor (rolul 
antiinfl amator şi bronhodilatator al nucleotidelor ciclice – 
AMPc şi GMPc – la nivel pulmonar)

Înţelegerea acestor mecanisme a dus la căutarea 
unor medicamente care să antagonizeze fosfat dies-
terazele, în încercarea de a menţine crescute nive-
lurile de cAMP şi cGMP din plămân. Teofi lina este 
o astfel de substanţă, dar este un inhibitor nespecifi c 
de PDE, fără specifi citate pe PDE4 de la nivel pul-
monar şi având în plus şi o serie de efecte adverse 
bine cunoscute. De aceea se fac eforturi pentru gă-
sirea unor ihibitori specifi ci de PDE4. În prezent, 
dispunem de câteva astfel de substanţe, dar nici una 
nu este încă aprobată în terapeutică. Dintre inhi-
bitorii de PDE4 de primă generaţie este de menţionat 
Rolipram, medicament care în studii s-a dovedit a 
avea efecte adverse gastrointestinale destul de im-
portante, asemănătoare teofi linei. Dintre inhibitorii FIGURA 11. Acţiunea omalizumab asupra moleculei de 

IgE

PDE4 de a 2-a generaţie sunt de menţionat Cilo-
milast (Arifl o/GSK) şi în mod special Rofl umilast 
(Daxas/Altana), căruia la Congresul ERS de la 
Viena din 2009 i-a fost consacrat un întreg sim-
pozion. Rofl umilast este mult mai activ decât Cilo-
milast şi are o afi nitate pentru PDE4 de 10.000 de 
ori mai mare decât afi nitatea pentru oricare altă izo-
formă enzimatică (dintre cele peste 50 de izoforme 
de PDE4 care alcătuiesc această familie). Efectele 
sale adverse sunt reduse şi se aşteaptă ca Rofl umilast 
să fi e în curând primul medicament din această 
nouă clasă care să fi e aprobat în terapeutică, probabil 
mai întâi în BPOC şi apoi în astm.

ANTAGONIZAREA IGE. OMALIZUMAB
(XOLAIR)

IgE este mediatorul central în patogenia astmului 
alergic şi a bolilor înrudite. Cei mai mulţi astmatici 
au concentraţii crescute de IgE în ser. Apoximativ 
78% dintre astmaticii de 6-19 ani au astm alergic, 
iar valorile IgE la copiii astmatici sunt mai mari 
decât la adult. Se subliniază deci că IgE are un rol 
major în astmul pediatric, care este predominant 
alergic. Rolul IgE în astmul alergic al copilului şi 
adolescentului este cu atât mai important în formele 
sale severe. Omalizumab este singura terapie bio-
logică aprobată de către FDA în astm (2004), la ado-
lescent şi adult (>12 ani). De curând (2009), in-
dicaţiile Omalizumab au fost extinse în ţările C.E. 
şi la copiii de 6-12 ani. Omalizumab este un anticorp 
monoclonal anti-IgE. El leagă cu mare afi nitate 
fragmentul Fc al moleculei de IgE (acelaşi care în 
mod natural se leagă de FcεRI), scăzând concentraţia 
IgE cu până la 99% în doar câteva ore (fi g. 11). 
Întrucât Omalizumab nu leagă şi moleculele de IgE 
fi xate deja pe receptor, sunt evitate aproape complet 
reacţiile anafi lactice. Omalizumab determină şi di-
minuarea receptorilor FcεRI de pe mastocite, bazo fi le, 

Omalizumab (anti-IgE) leagă cu 
mare afi nitate fracţiunea Fc 
(fracţiunea cristalizabilă) a moleculei 
de IgE, fracţiune care în mod natural 
se leagă de FcεRI de pe Mast, Bas, 
Eo, Mo
Fragmentul Fc (cristalizabil) este 
fragmentul constant al moleculei de 
IgE, prin care aceasta se leagă în 
condiţii naturale de FcεRI
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monocite şi APC, în decurs de 8-12 săptămâni. Sunt 
prevenite pe aceste căi degranularea masto citară şi 
toate consecinţele sale. Mecanismul de acţiune al 
omalizumab este ilustrat în fi g. 12.

Mai mult, tratamentul de lungă durată cu 
Omalizumab (6 ani) continuă să reducă simptomele 
de astm şi markerii imunologici până la nivel „non-
atopic“, chiar şi după 1 an de la întreruperea 
administrării (Nopp A. et al., Allergy 2007).

Răspunsul terapeutic la Omalizumab în astmul 
alergic se obţine în 60-70% dintre cazuri, devenind 
aparent după 12-16 săptămâni de tratament. Nu 
există o corelaţie strictă între severitatea astmului şi 
nivelurile de IgE (J. Bousquet, 2007) şi nu există 
criterii ferme care să permită predicţia răspunsului 
terapeutic la Omalizumab. Ca urmare, consensul 
existent în ţările UE este acela de a face o evaluare 
a răspunsului terapeutic la 16 săptămâni de la în-
ceperea tratamentului, urmând a decide dacă con-
tinuarea tratamentului este sau nu oportună. Indi-
caţiile Omalizumab aşa cum au fost ele prezentate 
la Congresul ERS de la Viena din septembrie 2009 
sunt următoarele: terapie „add-on“ pentru îm-
bunătăţirea controlului astmului la pacienţi (≥6 
ani), astm alergic sever persistent, teste cutanate 
(SPT) sau teste in vitro pozitive la aeroalergene 
perene, simptome diurne sau treziri nocturne frec-
vente, exacerbări severe frecvente sub corticosteroizi 
inhalatori (CSI) în doze mari, în asociere cu β2-
agonişti cu acţiune de lungă durată (BALD), iar la 
pacienţii de peste 12 ani şi prezenţa funcţiilor pul-
monare diminuate (VEMS<80% din prezis). În ghi-
durile internaţionale recomandarea de ad ministrare 
a Omalizumab este puţin diferită. Dacă în ghidul 
GINA 2008 administrarea devine reco mandată în 
treapta 5 (şi ultima) de intensitate a tratamentului, 
concomitent cu începerea corticoterapiei orale, în 
ghidul american NAEPP/EPR 3 din 2007, care are 
6 trepte de intensitate a tratamentului, introducerea 
Omalizumab este recomandată de asemenea în 
treapta 5, dar înaintea introducerii corticoterapiei 
orale care este permisă în treapta 6 şi în care sunt 
recomandate şi Omalizumab, şi corticosteroizii 
orali. Scopul terapiei cu Omalizumab constă în 
atingerea unui nivel al IgE libere de aproximativ 25 
ng/ml (10,4 UI/ml). În practică, sub tratament cu 
Omalizumab, IgE libere scad sub 50 ng/ml la peste 
95% dintre pacienţi. Administrarea Omalizumab se 
face subcutan la fi ecare 2 sau 4 săptămâni. Dozele 
necesare fi ecărui bolnav se calculează utilizând ta-
bele de dozaj care ţin seama de greutatea corporală 
şi de nivelul IgE serice. Se recomandă să se ad mi-
nistreze cel puţin 0,016 mg/Kg per IgE(UI/ml). 
Obişnuit, dozele pentru o administrare sunt de or-
dinul 150-300 mg, fără a depăşi 150 mg pentru un 
singur loc de injecţie.

Experienţa obţinută cu Omalizumab este semni-
fi cativă, în special la adolescent şi adult, cu cele 

Omalizumab captează şi reduce rapid IgE libere din circulaţie (99% 
în câteva ore), eliminându-le prin sistemul reticuloendotelial. Scade 
depunerea de IgE pe receptorii celulari. Celula efectoare (mastocitul) 
nu mai recunoaşte alergenul şi este evitată degranularea cu toate 
consecinţele sale (EAR şi LAR). Întrucât Omalizumab nu leagă 
moleculele de IgE fi xate deja pe receptor, nu are efect anafi lactogen.

FIGURA 12. Mecanismul de acţiune al omalizumab

Astfel, la pacienţii afl aţi sub tratament, valorile 
IgE se reduc în timp, scăzând de la valori medii de 
1840 μg/zi la 132,76 μg/zi, în condiţiile în care pro-
ducţia medie normală de IgE a indivizilor sănătoşi 
este de 264 μg/zi (Lowe P. et al., J. Allergy Clin. 
Immunol., 2009). S-a constatat însă că, deşi un 
procent de până la 30% dintre bolnavii cu astm 
alergic nu răspund la tratamentul cu Omalizumab, 
valorile IgE scad şi la pacienţii care răspund, şi la 
cei care nu răspund la tratament. Ca urmare, IgE 
libere nu pot fi  utilizate ca un marker al răspunsului 
la tratament (fi g. 13).
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FIGURA 13. Reducerea sintezei de IgE sub tratament 
cu omalizumab
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peste 50.000 de cazuri tratate până în prezent. Re-
zultatele terapeutice obţinute pot fi  sintetizate astfel: 
reducerea exacerbărilor astmatice cu 43%, reducerea 
internărilor în spital cu 67%, reducerea vizitelor ne-
programate în serviciile de urgenţă cu 60% şi re ducerea 
sau oprirea corticoterapiei în 55,3% dintre cazuri. În 
studiul Nopp A. (menţionat anterior), la 1 an după 
întreruperea unui tratament de lungă durată (6 ani) cu 
Omalizumab, se constată reducerea în continuare a 
simptomatologiei diurne cu 67%, a manifestărilor 
nocturne cu 100% şi reducerea ne cesarului de medicaţie 
„reliever“ cu 78%. Dacă ne referim la benefi ciile 
Omalizumab la copiii astmatici din categoria de vârstă 
6-12 ani, acestea sunt ur mătoarele (studiul IA05, 
prezentat la ERS Viena 2009): reducerea cu 31% a 
exacerbărilor clinic semni fi cative după 24 de săptămâni 
de tratament şi cu 54% după 52 de săptămâni de 
tratament, redu cerea spitalizarilor cu 47% şi reducerea 
exacerbărilor severe cu 50%. 

Sunt rezultate remarcabile care au făcut să se 
afi rme ca Omalizumab reprezintă cel mai important 
progres înregistrat în astm, de la introducerea în 
terapeutică a corticosteroizilor inhalatori (CSI). În 
ceea ce priveşte profi lul de tolerabilitate acesta este 
considerat bun atât la adolescent şi adult (peste 12 
ani), cât şi la copiii astmatici de 6-12 ani la care 

efectele adverse au fost similare sau chiar mai 
reduse decât cele înregistrate pe loturile placebo 
(3,4% vs. 6,6%). 

DIVERSE TERAPII NOI

Între acestea se pot menţiona administrarea tera-
peutică de IL-12, antagonizarea IL-9, inhibitorii de 
iNOS (aminoguanidina), terapia antioxidantă, Pali-
vizumab (anti-VSR), anti-CCR-3 (anti-receptor 
pentru β-chemokina-3), anti-VCAM-1 şi ICAM-1, 
Natalizumab (anti-integrina α4β1), oligo nucleo-
tidele antisens şi multe altele. 

CONCLUZII

Actualmente, 5-10% dintre cazurile de astm nu 
sunt controlate terapeutic. Imunomodulatoarele vor 
ocupa inevitabil această „nişă de oportunitate“. 
Acestea sunt medicamente scumpe care devin cost-
efi ciente numai dacă sunt administrate în formele 
severe de astm, mari consumatoare de resurse. Este 
vorba de o medicaţie de adiţie de tip “add-on“ care 
nu se substituie terapiei convenţionale actuale. Ea 
va permite o abordare terapeutică diferenţiată, feno-
tip-specifi că.
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