
Τι είναι το σοβαρό 
αλλεργικό άσθμα;

Το άσθμα είναι μια σοβαρή και χρόνια νόσος των 
πνευμόνων.1 Το αλλεργικό άσθμα είναι η πιο συνήθης 
μορφή άσθματος, αποτελώντας περίπου το 60% των 
περιστατικών άσθματος στους ενήλικες.2,3

8 στους 10235 εκατομμύρια ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
έχουν αλλεργικό άσθμα5 

Τα συμπτώματα 
περιλαμβάνουν:

Το αλλεργικό 
άσθμα μπορεί 
να πυροδοτηθεί 
από:

Δυσκολία στην αναπνοή4 Βήχα4

Τη σκόνη8 Τη μούχλα8 Τη γύρη8Τo επιθήλιο των 
κατοικιδίων8

Συριγμό1

Το άσθμα προσβάλλει κατ’ εκτίμηση

Οι ασθενείς με άσθμα έχουν μειωμένη ποιότητα ζωής.6

85% των ασθενών 
έχουν περιορισμό 

της σωματικής 
δραστηριότητας6

73% των ασθενών 
αντιμετωπίζουν 

απώλεια 
παραγωγικότητας

στην εργασία6

Υψηλότερα επίπεδα 
άγχους7

ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
και προσβάλλει ανθρώπους όλων των ηλικιών, αλλά στις 

περισσότερες περιπτώσεις ξεκινά κατά την παιδική ηλικία 4

Τι είναι η Χρόνια 
Αυθόρμητη Κνίδωση;

Η χρόνια αυθόρμητη κνίδωση (ΧΑΚ) χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση 
πομφών ή/και αγγειοοιδήματος χωρίς κάποιον ανιχνεύσιμο παράγοντα 
πυροδότησης που διαρκεί πάνω από 6 εβδομάδες.9

Η χρόνια κνίδωση (ΧΚ) προσβάλλει έως και 1% 
του παγκόσμιου πληθυσμού οποιαδήποτε στιγμή9

H ΧΑΚ αποτελεί τουλάχιστον τα 
2/3 των περιστατικών, με αναλογία 
γυναικών: ανδρών σχεδόν 2:19

Η υψηλότερη επίπτωση της ΧΑΚ 
παρατηρείται σε ανθρώπους παραγωγικής 
ηλικίας (20–40 ετών), όμως μπορεί να 
εμφανιστεί σε όλες τις ηλικιακές ομάδες9

Συμπτώματα
Εμφανίζονται 
αυθόρμητα, είναι χρόνια 
(διαρκούντουλάχιστον 6 
εβδομάδες)10

Ερυθροί πομφοί 
(εξανθήματα)10

Κνησμός10
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Εν τω βάθει 
οίδημα του ιστού 
(Αγγειοοίδημα)10



GR1903972625

Η ΧΑΚ έχει διάρκεια τουλάχιστον 1 έτους στους περισσότερους 
ασθενείς και έως 50 έτη σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις9

Ποσοστό έως και 50% των ασθενών με ΧΑΚ παρουσιάζουν 
ανεπαρκή ανταπόκριση στα H1-αντιισταμινικά στις 
εγκεκριμένες δόσεις9

ασθενείς χρειάστηκαν
επείγουσα νοσηλεία11

Λιγότερο χρόνο μετάβασης 
από/προς το ιατρείο14

Μικρότερη δαπάνη 
χρημάτων για τη 
μετάβαση από/προς 
το ιατρείο14 

Λιγότερο χρόνο 
απουσίας από την 
εργασία ή το σχολείο14

Αποφυγή των κινδύνων 
έκθεσης σε νοσοκομειακές 
λοιμώξεις15
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Η ΧΚ μπορεί να 
οδηγήσει σε:

Διαταραχές του 
ύπνου12 Άγχος12 Κατάθλιψη12

ασθενείς χρειάστηκαν
εισαγωγή στο 
νοσοκομείο11

Μια διεθνής μελέτη καθημερινής κλινικής πρακτικής έδειξε ότι η ΧΚ 
μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά ποσοστά επισκέψεων σε νοσοκομείο11

1 στους 5 1 στους 3

Τι είναι η ομαλιζουμπάμπη;
Η ομαλιζουμάμπη είναι ο μόνος εγκεκριμένος βιολογικός παράγοντας 
που έχει σχεδιαστεί για τη στόχευση και τον αποκλεισμό της 
ανοσοσφαιρίνης E (IgE). Λειτουργεί μειώνοντας την ελεύθερη IgE, 
μειορρυθμίζοντας τους υψηλής συγγένειας υποδοχείς της IgE και 
περιορίζοντας την Αποκοκκίωση των μαστοκυττάρων.13

Η επιλογή αυτοχορήγησης της ομαλιζουμπάμπης 
θα μπορούσε να σημαίνει:


