
 

 

OMALIZUMAB BIDEZKO TRATAMENDUA HARTZEN ARI DEN PAZIENTEARENTZAKO 

INFORMAZIOA 

ALERGOLOGIA 

                                                                        doktoreak bronkioetako asmaren tratamendurako omalizumaba 

erabiltzeko beharraren berri eman dizu. 

1. Zer da? 

Omalizumaba (Xolarir®) antigorputz monoklonal gizatiartu bat da; gizakien E immunoglobulinari (IgE) lotzen zaio, 

eta, hala, eragotzi egiten dio haren errezeptorearekin lotzea eta, beraz, alergia-katea abian jartzea. Organismoak 

antigenoei (polenak, akaroak...) erantzuteko sortzen dira IgE-ak, eta funtzio garrantzitsua dute asmaren garapenean. 

2.- Zertarako balio du? 

Asma alergiko larria duzu, farmako ugariko tratamendua hartzen duzu, eta, hala ere, zure gaixotasuna ez dago 

kontrolatuta. Kasu horietan, omalizumabak lagundu diezazuke. 

Espainiako Osasun Ministerioak asmaren kontrola hobetzeko baimenduta dauka, betiere tratamendu osagarri gisa 

erabiltzen bada baldintza hauek betetzen dituzten 12 urtetik gorako pazienteetan: asma alergiko larri iraunkorra 

izatea, aeroalergeno iraunkorrekiko proba positibo ematea eta birika-funtzioa murriztua izatea (FEV1 < % 80), bai eta 

egunez sintomak maiz izatea edo gauez esnatzea eta asma-sintomen konplikazio ugari izatea (dokumentatuta) nahiz 

eta kortikosteroideen dosi altuak eta iraupen luzeko bronkio-zabaltzaileak egunero inhalatu.  

3.- Nola erabiltzen da? 

Medikamentu hau ospitalean baino ezin da eman. Omalizumaba (Xolarir®) larruazalpeko injekzio bidez ematen da 

besaurrean (ahal dela) edo izterrean, pisuaren araberako eta odol periferikoan dagoen IgE-ren tasa osoaren 

araberako dosi batean. Medikamentua 2-4 astean behin hartu behar da. Xolair®-ek anafilaxia eragiteko arriskua 

dagoenez, gutxienez 2 orduz egon behar duzu behaketan tratamendua hartu ondoren. 

4.- Zer albo-ondorio du? 

Medikazio honen albo-ondorio nagusia azaleko erreakzioak dira: mina eta hantura botika ematen den tokian. 

Pazienteen ehuneko txiki batek (<% 0,1) erreakzio anafilaktikoak izan ditu omalizumaben lehen dosia edo 

hurrengoak hartu ondoren. Besteak beste, mihiko eta eztarriko edema eta urtikaria izan zituzten.  

Medikamentua hartu eta 24 ordura edo gehiagora erreakzio alergiko larriak gertatzeko arriskua dagoenez, arreta 

handiz zaindu beharko dituzu sintoma guztiak, hala nola arnasteko zailtasunak (txistu-hotsak, eztula, opresioa 

bularraldean), zorabioak, kordea galtzea, bihotz-erritmoa handitzea edo txikitzea, hantura ahoan edo eztarrian, 

beroaldiak, beroa sentitzea, urtikaria, gorritzea, gorakoak, beherakoa edo abdomeneko mina. Sintoma horietakoren 

bat baldin baduzu, jarri berehala harremanetan medikuarekin. 

Neoplasia gaiztoak hauteman dira 4.127 pazientetik 20tan (% 0,5) omalizumabaren taldean; kontrol-taldean, berriz, 

2.236 pazientetik 5etan (% 0,2). Horrekin lotuta, farmakozaintzako ikerketa bat dago martxan harreman hori 

ebaluatzeko. 

Ez da haurdunaldian eman behar, ez baitakigu zer kalte egin diezaiokeen fetuari. Adin ugalkorrean dauden 

emakumezkoen kasuan, metodo antikontzeptibo eraginkor bat erabili behar da. 12 urtetik beherako pazienteetan ez 

da erabiltzen.  

5.- Zer kontraindikazio du? 

Omalizumaba hartu ondoren hipersentikortasun-erreakzio larria izan duten pazienteetan kontraindikatuta dago.  
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