
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΧΡΗΣΗ XOLAIR ΣΤΟ  

ΣΟΒΑΡΟ ΑΣΘΜΑ 

Ελευθέριος Ζέρβας 

7η Κλινική και Κέντρο Άσθματος «ΣΩΤΗΡΙΑ» 



• Σε ποιους ασθενείς χορηγήσαμε Xolair? 

 

• Τι πετύχαμε σε φαινοτύπους του σοβαρού 

άσθματος? 

 

• ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: Για πόσο διάστημα? Τι θα γίνει 

όταν το διακόψω? Ασφάλεια? 

 

• Κλινικά αποτελέσματα από τη χρήση Xolair 

 

 



• Σε ποιους ασθενείς χορηγήσαμε Xolair? 

 

• Τι πετύχαμε σε κάθε φαινότυπο του σοβαρού 

άσθματος? 

 

• ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: Για πόσο διάστημα? Τι θα γίνει 

όταν το διακόψω? Ασφάλεια? 

 

• Η κλινική μας εμπειρία από τη χρήση Xolair 

 

 



Xolair στο σοβαρό άσθμα......... 
 

Ορισμός ΑTS – (1 μείζων + 2 ελάσσονα) 

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
• Θεραπεία με από του στόματος στεροειδή > 50% του χρόνου 
• Υψηλές δόσεις εισπνεόμενων στεροειδών 
 
ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΤΙΤΗΡΙΑ 
• Καθημερινή χρήση LABA, θεοφυλλίνης ή αντιλευκοτριενίων   
• Καθημερινά συμπτώματα με χρήση ανακουφιστικής αγωγής 
• Μόνιμη απόφραξη (FEV1 < 80% αναμ.) /  διακύμανση PEF > 20% 
• >1 επισκέψεις στα ΤΕΠ λόγω παρόξυνσης άσθματος 
• > 3 ώσεις στεροειδών τον προηγούμενο χρόνο 
• Σημαντική επιδείνωση στηπροσπάθεια μείωσης στεροειδών ≥ 25%  
• Παρ’ ολίγον θανατηφόρα παρόξυνση άσθματος το προηγούμενο χρόνο 
 
Ορισμός GINA 2009 
  Severe asthma is asthma that requires high intensity treatment, e.g. GINA step 4 or 

5, to maintain good control, or where good control is not achieved despite high 
intensity treatment 

 



Xolair στο σοβαρό άσθμα λοιπόν......... 

 

Severe or Difficult to treat or Refractory Asthma  

…..The term, “severe asthma” applies to patients who have 

refractory asthma who remain difficult to control despite an 

extensive re-evaluation of diagnosis, management, and 

following an observational period of at least 6 

months by an asthma specialist.  

 

It presumes that:   

 Other diseases have been excluded  

 the trigger factors have been controlled and 

 the patient education and compliance to treatment have been checked 
Chanez et al, Workshop Severe Asthma JACI 2007 



Ποιοί είναι αυτοί οι ασθενείς με σοβαρό άσθμα? 

• Μ.Α 61 ετών, άνδρας, πρώην καπνιστής (15πακ/έτη stop προ 25ετίας). 

Παρακολουθείται στο Ιατρείο Άσθματος από 2ετίας 
 

• Άσθμα από ηλικία 17 ετών, με δυσανεξία στην ασπιρίνη. Όχι ρινίτιδα 
 

• Δερματικά τεστ: + ακάρεα, αγρωστώδη, περδικάκι 
 

• Αγωγή: Mifnonide 200mcg 2 x 4, Foradil 2 x 2, Spiriva 1 x 1, Prezolon 

10mg x 1, καθημερινά Aerolin 
 

•  3 παροξύνσεις τον τελευταίο χρόνο, καθημερινά συμπτώματα, ACQ: 4 

      ACT: 14 
 

• FEV1 41%, FVC 60%, FEV1/FVC 55% 

 ΣΟΒΑΡΟ  ΑΣΘΜΑ? 

ΝΑΙ 



Ποιοι είναι αυτοί οι ασθενείς με σοβαρό άσθμα? 

• Σ.Μ 48 ετών, γυναίκα, μη καπνίστρια. Παρακολουθείται στο Ιατρείο 

Άσθματος από 2ετίας 
 

• Άσθμα από ηλικία 30 ετών. Ρινίτιδα - πολύποδες 
 

• Δερματικά τεστ: + ακάρεα, φλαμουριά, περδικάκι 
 

• Αγωγή: Symbicort 9/360mcg 2 x 2, Singulair 10mg 1 x 1, χρήση Aerolin 

2-3 φορές την εβδομάδα 
 

•  3 παροξύνσεις τον τελευταίο χρόνο, ACQ: 3,4 
 

• FEV1 77%, FVC 87%, FEV1/FVC 71% 

 
ΣΟΒΑΡΟ  ΑΣΘΜΑ? 

ΝΑΙ 



• Σε ποιούς ασθενείς δώσαμε Xolair? 

 

• Τι πετύχαμε σε φαινοτύπους του σοβαρού 

άσθματος? 

 

• ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: Για πόσο διάστημα? Τι θα γίνει 

όταν το διακόψω? Ασφάλεια? 

 

• Η κλινική μας εμπειρία από τη χρήση Xolair 

 

 



1. Άσθμα με συχνούς παροξυσμούς 

(Exacerbation-prone asthma) 

 Αποτελεί περίπου το 40%  

 των ασθενών με Σοβαρό  

 Άσθμα (SARP) 

 

 Συχνές και σοβαρές  

 παροξύνσεις.  

 

 Acute severe exacerbations in susceptible asthmatics activate pathways 

of inflammation and remodelling resulting in deterioration of lung 

function.  

 

 Accelerated loss of lung function in turn puts these patients at increased 

risk of recurrent exacerbation resulting in a vicious cycle that may 

promote the exacerbation-prone phenotype. 

Doughertyw & Fahy. Clinical and Experimental Allergy, 2009. 



Περίπτωση 1 

• Σ.Μ 48 ετών, γυναίκα, μη καπνίστρια, έμπορος. Παρακολουθείται στο 

Ιατρείο Άσθματος από 2ετίας 
 

• Άσθμα από ηλικία 30 ετών. Ρινίτιδα - πολύποδες 
 

• Δερματικά τεστ: + ακάρεα, φλαμουριά, περδικάκι 
 

• Αγωγή: Symbicort 9/360mcg 2 x 2, Singulair 10mg 1 x 1, χρήση Aerolin 

2-3 φορές την εβδομάδα 
 

•  3 παροξύνσεις τον τελευταίο χρόνο + 1 νοσηλεία, ACQ: 3,4 ACT: 14 
 

• FEV1 77%, FVC 84%, FEV1/FVC 71% 

 



Περίπτωση 1 (.... συνέχεια) 

• HRCT θώρακος – CT σπλαχνικού κρανίου : κ.φ 
 

• Δεν αναφέρει συμπτωματολογία ΓΟΠ (Efficacy of esomeprazole for treatment of 

poorly controlled asthma. N Engl J Med. 2009 Apr 9;360(15):1487-99)  
 

• Μη παχύσαρκη – χωρίς συμπτωματολογία ΣΑΥΥ – Epworth score 4 

 

• IgE: 690 IU ml      Βάρος 63 κιλά 

  

 
Έναρξη Xolair 

Δόση 750 mgr 

 

2 x 1  και  3 x 1  ανά 

15μερο 



Περίπτωση 1 (…. 4 μήνες μετά) 

• Χωρίς παρόξυνση 
 

• Χρήση ανακουφιστικής αγωγής < 2 φορές το μήνα 
 

• ACQ: 1,4     ACT: 19 
 

• Αγωγή: Symbicort 9/360mcg 2 x 2, Singulair 10mg 1 x 1 

 
 

• FEV1 81%, FVC 87%, FEV1/FVC 76% 

 

Ανταπόκριση στο Xolair? 

ΝΑΙ 

 



Περίπτωση 1 (…. 22 μήνες μετά) 

• Χωρίς σοβαρή παρόξυνση μετά την έναρξη θεραπείας με Xolair 
 

• Χρήση ανακουφιστικής αγωγής < 2 φορές το μήνα 
 

• ACQ: 0,9     ACT: 22 
 

• Αγωγή: Μείωση από έτους σε Symbicort 9/360mcg 1 x 2, διακοπή 

Singulair 
 

• FEV1 86%, FVC 91%, FEV1/FVC 80% 

 

Ανταπόκριση στο Xolair? 

ΝΑΙ 

 



 Data were obtained by questionnaire from the physicians whose patients 

(147) had received omalizumab from July 2003 to January 2006.  

Xolair: Μείωση παροξύνσεων 

M. Molimard et al Resp. Med. 2008  



Xolair: Μείωση δόσης στεροειδών 

Data were obtained by questionnaire from the physicians whose patients 

(147) had received omalizumab from July 2003 to January 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

M. Molimard et al Resp. Med. 2008  



2. Άσθμα με μόνιμη απόφραξη 

 Χαρακτηρίζεται από σημαντικού βαθμού μόνιμη απόφραξη των 

αεραγωγών. 

 

 Οφείλεται σε μείωση, από την νεαρή ηλικία αλλά και αυξημένη 

έκπτωση κατά την ενήλικο ζωή, της πνευμονικής λειτουργίας. 

 

 Μόνο longitudinal μελέτες θα μπορούσαν να απαντήσουν αν η 

έκπτωση της πνευμονικής λειτουργίας γίνεται σταδιακά ή αν 

χαρακτηρίζεται από οξέα επεισόδια επιδείνωσης. 

 

 Γενετική προδιάθεση που έχει συνδεθεί με το γονίδιο ADAM33  

Anneke ten Brinke Curr Opin in Allergy and Clinical Immun 2008  



Περίπτωση 2 

• B.Μ 37 ετών, γυναίκα, πρώην καπνίστρια (διακοπή προ 2ετίας, 

10 πακέτα/έτη), δημ. υπάλληλος. Παρακολουθείται στο Ιατρείο 

Άσθματος από 2ετίας 
 

• Άσθμα από 7ετίας. ΟΧΙ ρινίτιδα 
 

• Δερματικά τεστ: + ακάρεα οικιακής σκόνης, περδικάκι, γάτα 
 

• Παχύσαρκη: Βάρος 110 κιλά,  ΒΜΙ 37. 
 

•  Υποθυροειδισμός  υπό Τ4 175 mg. ΓΟΠ υπό esomeprazole 
 

• 4 παροξύνσεις τον τελευταίο χρόνο και 2 νοσηλείες 
 

• Επηρεασμένη ποιότητα ζωής και κοινωνικές σχέσεις λόγω 

άσθματος (άσκηση, παιχνίδι με το παιδί της, δουλειές σπιτιού) 

 



Περίπτωση 2 (.... συνέχεια) 

 

• Αγωγή: Seretide 50/500 mcg 1 x 2, χρήση Aerolin σχεδόν 

καθημερινά 
 

• Σπιρομέτρηση: FEV1 65%, FVC 108%, FEV1/FVC 52%. 

Ανταπόκριση στη βρογχοδιαστολή  4% ή 90ml (ίδιες τιμές την τελευταία 

2ετία) 
 

• ACQ: 2,5     ACT: 17 
 

• Μελέτη ύπνου: αρνητική. Στατικοί όγκοι: κ.φ, διάχυση ↑ 
 

 

• IgE: 214 IU ml      Βάρος 110 κιλά 

 

• Έναρξη Xolair, δόση 300 mgr κάθε 15 μέρες 

 

  



Περίπτωση 2 (…. 4 μήνες μετά) 

• Χωρίς παρόξυνση 
 

• Χρήση ανακουφιστικής αγωγής < 2 φορές το μήνα 
 

• ACQ: 1,5     ACT: 20 
 

• Αγωγή: Αμετάβλητη 

 

• Υποκειμενική βελτίωση 
 

• Σπιρομέτρηση: FEV1 64%, FVC 107%, FEV1/FVC 53% 

 

Ανταπόκριση στο Xolair? 

ΝΑΙ 

 



Περίπτωση 2 (…. 12 μήνες μετά) 

• 1 παρόξυνση με χρήση στεροειδών μετά την έναρξη θεραπείας με Xolair 
 

• Η ασθενής αναφέρει βελτίωση στο άσθμα της αλλά κυρίως στη ποιότητα 

της ζωής της. Κάνει πράγματα που πριν θεωρούσε αδύνατα – βελτίωση 

ψυχολογίας 
 

• ACQ: 0,7     ACT: 23 
 

• Αγωγή: Αμετάβλητη (στην προσπάθεια μείωσης επιδείνωση νόσου).        

      Σπάνια χρήση Aerolin 
 

• Σπιρομέτρηση: FEV1 66%, FVC 105%, FEV1/FVC 54% (αμετάβλητη) 

 

Ανταπόκριση στο Xolair? 

ΝΑΙ 

 



3. Άσθμα ανθεκτικό στη Θεραπεία – 

Κορτικοεξαρτώμενο άσθμα 

 Πρόκειται για Σοβαρό άσθμα με αντοχή ή εξάρτηση σπό τα  κορτικοειδή  

 

 Πολλοί και διαφορετικοί λόγοι:  

 

    -Abnormalities in histone deacetylation pathways, 

    -overexpression of the non-functional glucocorticoid receptor β,  

    -or transcription-factor interference with corticosteroid binding to the 

functional glucocorticoid receptor α.  

 

 Οι ασθενείς δεν απαντούν είτε επειδή δεν έχουν φλεγμονή (π.χ. απουσία 

ηωσινοφίλων) , είτε επειδή έχουν διαφορετικό τύπο φλεγμονής (π.χ. 

ουδετερόφιλα) που δεν απαντά ή απαντά ελάχιστα στα στεροειδή.  

 

 Φτωχή απάντηση στα κορτικοστεροειδή των καπνιστών ασθενών με 

άσθμα (υψηλά επίπεδα ουδετερόφιλων) 



Περίπτωση 3 

• Μ.Α 61 ετών, άνδρας, πρώην καπνιστής (20πακ/έτη stop προ 

25ετίας), συνταξιούχος οικοδόμος. Παρακολουθείται στο Ιατρείο 

Άσθματος από 2ετίας 
 

• Άσθμα από ηλικία 17 ετών. Όχι ρινίτιδα 
 

• Δερματικά τεστ: + ακάρεα, αγρωστώδη, περδικάκι 
 

• Αγωγή: Mifnonide 200mcg 2 x 4, Foradil 2 x 2, Spiriva 1 x 1, 

Prezolon 10mg x 1, καθημερινά Aerolin 
 

•  2 παροξύνσεις τον τελευταίο χρόνο, καθημερινά συμπτώματα, 

ACQ: 4   ACT: 14 
 

• FEV1 41%, FVC 60%, FEV1/FVC 55%, ανταπόκριση στη 

βρογχοδιαστολή  14% ή 240ml 

 



Περίπτωση 3 (.... συνέχεια) 

 

• Συνοδές νόσοι: ΑΥ, οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία 
 

• HRCT θώρακος: κ.φ. Στατικοί όγκοι: ↓TLC, ↑ RV, διάχυση κ.φ 
 

 

• IgE: 120 IU ml      Βάρος 85κιλά 

 

• Έναρξη Xolair, δόση 300 mgr κάθε μήνα 

 

  

 

 



Περίπτωση 3 (…. 4 μήνες μετά) 

• 1 παρόξυνση το τελευταίο τετράμηνο 
 

• Μικρή βελτίωση συμπτωμάτων, καθημερινή χρήση Aerolin 
 

• ACQ: 3,8     ACT: 17 
 

• Αγωγή: Αμετάβλητη 

 
 

• Σπιρομέτρηση: FEV1 46%, FVC 61%, FEV1/FVC 60% 

 

Ανταπόκριση στο Xolair? 

OXI 

 



Περίπτωση 3: έλεγχος φλεγμονής στα πτύελα 

• 1 παρόξυνση το τελευταίο τετράμηνο 
 

• Μικρή βελτίωση συμπτωμάτων, καθημερινή χρήση Aerolin 
 

• ACQ: 3,8     ACT: 17 
 

• Αγωγή: Αμετάβλητη 

 
 

 

 

 

• Ουδετεροφιλική φλεγμονή – απουσία ηωσινοφιλικής φλεγμονής 

 



Περίπτωση 4 

• Τ.Ι  48 ετών, άνδρας, μη καπνιστής, αγρότης. Παρακολουθείται 

στο Ιατρείο Άσθματος από έτους 
 

• Άσθμα από 18ετίας. ΟΧΙ ρινίτιδα 
 

• Δερματικά τεστ: + ακάρεα οικιακής σκόνης, περδικάκι 
 

•  Χωρίς συνοδά νοσήματα 
 

• 3 παροξύνσεις τον τελευταίο χρόνο και 2 νοσηλείες 
 

• Επηρεασμένη ποιότητα ζωής και δυσκολίες στην εργασία του. 

Προβλήματα και στη σεξουαλική του ζωή 

 



Περίπτωση  4 (.... συνέχεια) 

 

• Αγωγή: Alvesco inh. 160mcg 2 x 2, Seretide inh. 25/250mcg 1 x 2 

Prezolon 10mg 1 x 1 (από 6μήνου), Aerolin 2-3/εβδ. (δυσανεξία στα 

εισπνεόμενα σε σκόνη, ταχυκαρδίες σε ↑ LABA) 
 

• Σπιρομέτρηση: FEV1 74%, FVC 86%, FEV1/FVC 70%.  
 

• ACQ: 1,9     ACT: 17 
 

•  Στατικοί όγκοι: κ.φ, διάχυση: κ.φ 
 

 

• IgE: 320 IU ml      Βάρος 80 κιλά 

 

• Έναρξη Xolair, δόση 300 mgr κάθε 15 μέρες 

 

  



Περίπτωση 4 (…. 4 μήνες μετά) 

• Χωρίς παρόξυνση 
 

• Βελτίωση συμπτωμάτων και χρήσης prn αγωγής (<2 φορές/εβδ.) 
 

• ACQ: 1 ACT: 20 
 

• Αγωγή: μείωση Prezolon σε 5mg 1 x 1 από μηνός  

 

• Υποκειμενική βελτίωση 
 

• Σπιρομέτρηση: FEV1 77%, FVC 85%, FEV1/FVC 75%.  

 

 Ανταπόκριση στο Xolair? 

ΝΑΙ 

 



Περίπτωση 4 (…. 12 μήνες μετά) 

• 1 παρόξυνση με νοσηλεία μετά την έναρξη θεραπείας με Xolair 
 

• Ο ασθενής αναφέρει μεγάλη βελτίωση στα συμπτώματά του και την 

ποιότητα της ζωής του (και της σεξουαλικής!!).  
 

• ACQ: 0,4!!     ACT: 23 
 

• Αγωγή: Μείωση Prezolon σε 5mg παρ΄ημέρα (από 2μήνου). Εισπνεόμενα 

      ως έχουν. Σπάνια χρήση Aerolin  
 

• Σπιρομέτρηση: FEV1 80%, FVC 92%, FEV1/FVC 74%  

 

Ανταπόκριση στο Xolair? 

ΝΑΙ 

 



Xolair: Μείωση δόσης στεροειδών 

Data were obtained by questionnaire from the physicians whose patients 

(147) had received omalizumab from July 2003 to January 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

M. Molimard et al Resp. Med. 2008  



• Σε ποιούς ασθενείς δώσαμε Xolair? 

 

• Τι πετύχαμε σε κάθε φαινότυπο του σοβαρού 

άσθματος? 

 

• ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: Για πόσο διάστημα? Τι θα γίνει 

όταν το διακόψω? Ασφάλεια? 

 

• Η κλινική μας εμπειρία από τη χρήση Xolair 

 

 



Περίπτωση 1 (…. 22 μήνες μετά) 

• Χωρίς σοβαρή παρόξυνση μετά την έναρξη θεραπείας με Xolair 
 

• Χρήση ανακουφιστικής αγωγής < 2 φορές το μήνα 
 

• ACQ: 0,9     ACT: 22 
 

• Αγωγή: Μείωση από έτους σε Symbicort 9/360mcg 1 x 2, διακοπή 

Singulair 
 

• FEV1 86%, FVC 91%, FEV1/FVC 80% 

 

Ασθενής: Γιατρέ πόσο θα κάνουμε ακόμα τις ενέσεις? 

 

Γιατρός: Μήπως πρέπει να μειώσω ή να διακόψω το Xolair? 

 

 



Διακοπή Xolair =  Επανεμφάνιση συμπτωμάτων 

There were a total of 476 patients in the multiple-dose INNOVATE study 
(28-week treatment period and a 16-week follow-up after cessation of treatment) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

After treatment cessation, free IgE returned toward baseline and, after a 

delay, asthma symptoms re-emerged. 

R. Slavin, et al JACI 2009  



Xolair: Ασφάλεια φαρμάκου 

Adverse events with Omalizumab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Reactions occurring at the same rate as placebo/controls C. Miller, et al Clin Mol Allergy. 2008 

System Reaction/AE Frequency Other aspects 

Systemic 

Malignancy 20/4127 patients 

0.5% versus 0.2% control Breast, 

prostate, melanoma Skin cancer, 

parotid, etc. 

Anaphylaxis 1/1000 patients 

0.1%–0.2%  60% within 1–3rd 

dose <2 hrs 14% after 4th dose, 

<30 mins 

Viral infection 23% 
Fever, myalgia, etc. 53% versus 

42% control 

Parasitic infection 36/68 Odds risk 1.98 Geohelminths 

Immunogenicity <0.1% Antibody to Omalizumab 

Cutaneous 
Injection site reaction 45% 

Warmth, erythema Bruising, 

burning 

Skin eruption* 6% Dermatitis, urticaria 

Respiratory Infections* 20% 

Sinus Sinusitis* 15% 

CNS Headache* 15% 

Pharynx Pharyngitis* 11% 

Platelets Thrombocytopenia ? Post-marketing observation 

Integument Alopecia ? Post-marketing observation 



• Σε ποιούς ασθενείς δώσαμε Xolair? 

 

• Τι πετύχαμε σε κάθε φαινότυπο του σοβαρού 

άσθματος? 

 

• ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: Για πόσο διάστημα? Τι θα γίνει 

όταν το διακόψω? Ασφάλεια? 

 

• Κλινικά αποτελέσματα από τη χρήση Xolair 

 



Ιατρείο Άσθματος 7ης Πνευμ. Κλινικής «ΣΩΤΗΡΙΑ» 

 16 ασθενείς  έλαβαν θεραπεία με Xolair από τον Ιανουάριο του 2008 

 

 12 κρίθηκαν ως responders και συνεχίζουν την θεραπεία (75%) 

         



Ιατρείο Άσθματος 7ης Πνευμ. Κλινικής «ΣΩΤΗΡΙΑ» 

 Μετά από 1 χρόνο αγωγής, μείωση παροξύνσεων (από 3,6 σε 1,2/ανά 

ασθενή) και νοσηλειών (από 1,2 σε 0,3/ανά ασθενή) 

         



Ιατρείο Άσθματος 7ης Πνευμ. Κλινικής «ΣΩΤΗΡΙΑ» 

 Μετά από 1 χρόνο αγωγής, μείωση ICS (από 1450 mcg budesonide σε 950 

mcg) και βελτίωση ελέγχου της νόσου (ACQ από 2,7 σε 1) 

         



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

• Το Xolair αποτελεί θεραπευτική επιλογή για το αλλεργικό βρογχικό 

άσθμα που ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ με τις υπόλοιπες θεραπείες 

 Τουλάχιστον 6μηνη παρακολούθηση πριν 

 Έλεγχος ορθής διάγνωσης και αγωγής - συνοσηρότητες 

 ΟΧΙ μόνο για το κορτικοεξαρτώμενο άσθμα!! 

 

• Με την αγωγή περιμένω ΕΛΕΓΧΟ της νόσου 

 Μείωση παροξύνσεων και νοσηλειών 

 Βελτίωση συμπτωμάτων και ποιότητας ζωής 

 ..... με διατήρηση ή και μείωση  στη δόση των κορτικοειδών (ICS και OCS) 

 Αξιολογώ την ανταπόκριση στο 4μηνο (και ανά 3μηνο στη συνέχεια??) 

 

• Την αγωγή με Xolair την συνεχίζω (εφόσον υπάρχει ανταπόκριση!!)... 

 Συνέχεια (ή μέχρι και 6 έτη??) εφόσον ο ασθενής έχει θεαματικά βελτίωση και δέχεται 

τη συνέχιση της αγωγής 

 ....... Παρακολουθώ την βιβλιογραφία και τα guidelines για νέα δεδομένα!!!! 

 

 



  

 

Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο 

2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ομάδας Άσθματος 

         


