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LA RIVISTA DEL FARMACISTA PER IL  FARMACISTA

Alergická  rinitida je velmi časté onemoc-

nění, které postihuje až pětinu dospělé 

populace, u dospívajících a dětí je výskyt 

ještě vyšší. Incidence alergických one-

mocnění navíc v civilizovaných zemích 

stoupá. Tuto nepříznivou perspektivu 

zmírňují rozšiřující se možnosti léčby, 

založené na moderním výzkumu patofy-

ziologického podkladu alergií. 

Patofyziologie, příznaky

Alergická rinitida (AR) je defi nována jako soubor 

příznaků, které vznikají působením alergenů na sen-

zibilizovanou nosní sliznici alergika. B-lymfocyty těch-

to pacientů produkují zvýšené množství protilátek 

IgE. Po kontaktu s alergenem dochází k navázání IgE 

na mastocyty a bazofi ly s následnou degranulací těch-

to buněk, při níž se uvolní histamin a další mediátory, 

jejichž působením vznikají charakteristické příznaky, 

jako je nosní kongesce, svědění v nose, rinorea, kýchá-

ní, často se přidávají projevy konjunktivitidy – svědění 

očí a slzení. 

Klasifi kace

AR se dělí na perzistující (celoroční) a intermitent-

ní (sezónní), podle délky trvání symptomů. Symptomy 

intermitentní AR trvají méně než 4 dny v týdnu, maxi-

málně 4 týdny, vzniká bezprostředně po expozici aler-

genu. U perzistující AR se příznaky vyskytují více než 

4 dny v týdnu a po dobu delší než 4 týdny. Alergeny 

u perzistující AR jsou nejčastěji prach, plísně a roztoči. 

Příznaky této rýmy jsou celoroční. U intermitentní AR je 

typickým alergenem pyl a obtíže se objevují dočasně, 

nejčastěji v období květu rostliny, na jejíž pyl je pacient 

alergický. 

Podle intenzity se AR dělí na lehkou, středně těžkou 

a těžkou. Většina pacientů je postižena středně těžkou 

nebo těžkou formou, při které jsou narušeny každoden-

ní aktivity, schopnost koncentrace i kvalita odpočinku. 

Ke snížení kvality života pacientů přispívá i fakt, že AR 

je často spojena s dalšími onemocněními, především 

bronchiálním astmatem, ale také např. s nosními poly-

py, otitidou či respiračními infekcemi.  

Zdroje alergenů

V prostředí domova jsou nejčastějšími zdroji alergenů 

především roztoči, domácí zvířata (např. kočky, psi, ptáci) 

a hmyz; v zevním prostředí pyly a vzdušné plísně. Nejvý-

znamnější alergeny jsou obsaženy na povrchu pylových 

zrn; způsobují nejčastější druh intermitentní AR – sezónní 

pylovou (polinózu). V ČR jsou nejdůležitějšími alergeny 

pyly travin a obilí, jarních stromů a plevele. Pylová sezó-

na je u nás poměrně dlouhá, trvá od konce února do říj-

na. Polinóza proto může být téměř celoroční chorobou. 

Velkým nebezpečím jsou domácí zvířata. Atopik často 

zpočátku ještě senzibilizován není, ale po určité době 

těsného kontaktu (týdny až roky) dochází k senzibilizaci 

a nástupu příznaků. 

Terapie

Nejuznávanějšími doporučenými postupy jsou guide-

lines publikované pracovní skupinou ARIA (Allergic Rhini-

tis and its Impact on Asthma).1 Komplexní léčba alergické 

rýmy spočívá především v prevenci kontaktu s alergenem 

a symptomatické, resp. protizánětlivé farmakoterapii. Zá-

kladem je snaha o eliminaci alergenů, která někdy není 

v optimální formě realizovatelná, a to jak z důvodů objek-

tivních (v pylové sezóně se nelze alergenům někdy zcela 

vyhnout) i subjektivních (k odstranění domácích zvířat se 

často pacienti nemohou z citových důvodů odhodlat). 

Je třeba uvést, že domácí chov zvířat, především koček, 

je pro alergiky zcela nevhodný. Alergeny obsahuje nejen 

jejich srst, ale i výkaly a produkty slinných, kožních, mazo-

vých a potních žláz.  

Ve farmakoterapii alergické rinitidy se používají pře-

devším antihistaminika II. generace a intranazální kor-

tikosteroidy. V některých případech se používají i léčiva 

z dalších skupin, např. antileukotrieny, topické kromony, 

dekongestiva, anticholinergika. Kortikosteroidy jsou léky 

s relativně pomalým nástupem účinku (12 hodin), maxi-

mální efekt lze často pozorovat s odstupem několika dní 

až týdnů. Působí protizánětlivě, snižují obstrukci nosu, pů-

sobí na sekreci, svědění či kýchání. Užívají se u AR středně 

těžkého a těžkého stupně a dlouhodobě profylakticky. 

Nemají bezprostřední úlevový efekt. Naproti tomu např. 

topická dekongestiva snižují obstrukci nosu, doporučují 

se pouze ke krátkodobému užití, jako doplňkový lék.  

K léčbě 2. linie (u obtížnějších případů) patří speci-

fi cká alergenová imunoterapie, aplikovaná subkutánně 

(SCIT) nebo sublingválně (SLIT), s cílem zmírnit příznaky 
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při pozdějším kontaktu s vyvolávajícím alergenem; 

dále rekombinantní monoklonální protilátky proti IgE, 

které svojí vazbou na volné molekuly zbraňují inter-

akci těchto molekul s mastocyty a bazofi ly, případně 

chirurgické zmenšení povrchu nosní sliznice či dolní 

nosní skořepiny. 

Antihistaminika: současné možnosti

Vzhledem k zásadní roli histaminu při vzniku pří-

znaků AR představují antihistaminika základní léčiva 

pro terapii tohoto onemocnění.2 Vazba histaminu na 

H
1 
receptory působí stimulaci senzorických nervových 

zakončení, která vede ke svědění v nose, kýchání, způ-

sobuje zvýšení vaskulární permeability s následným 

vznikem edému sliznice, obstrukce nosu; je příčinou 

rinorey a uvolňování prozánětlivých mediátorů.  An-

tihistaminika vazbou na H
1
 receptory brání navázání 

histaminu, udržují tím receptory v inaktivním stavu. 

Výsledkem je potlačení příznaků AR. 

Starší antihistaminika (tzv. I. generace, např. kle-

mastin, dimethinden, ketotifen) měla nevýhodu nízké 

selektivity vůči histaminovým receptorům a násled-

ných nežádoucích účinků, především sedativních a 

cholinergních. Proto jsou vyvíjena léčiva s větší selekti-

vitou vůči H
1
 receptorům, nesedativní, tzv.

 
antihistami-

nika II. generace  (např. cetirizin, loratadin, levocetirizin, 

dexloratadin, rupatadin, ebastin, bilastin). Díky svému 

dobrému bezpečnostnímu profi lu a vysoké účinnosti 

jsou antihistaminika II. generace považována za léč-

bu prvé linie nejen pro pacienty s AR, ale i nemocné 

s kopřivkou (urtikárií);  v patofyziologii obou onemoc-

nění hraje histamin významnou roli.3 Doporučení ini-

ciativy ARIA uvádějí tato H
1 

selektivní
 
antihistaminika 

jako léčbu prvé linie pro jejich účinnost, bezpečnost, 

a protože neiteragují s cytochromem P450. Antihis-

taminika II. generace mají oproti I. generaci i rychlejší 

nástup účinku a působí i na pozdní fázi alergické reak-

ce. Také uvnitř II. generace antihistaminik jsou určité 

rozdíly. U některých z nich (astemizolu a terfenadinu) 

se objevil nežádoucí účinek – riziko vzniku ventrikulár-

ní arytmie s prodloužením intervalu QT, 

zvláště při kombinaci s některými léči-

vy, např. makrolidy. Proto byly tyto látky 

staženy z trhu a nepoužívají se; na dru-

hé straně jsou vyhledávána nová účin-

ná léčiva s optimálním bezpečnostním 

profi lem. 

K užívaným antihistaminikům II. ge-

nerace patří v současnosti např. léčiva 

pro lokální aplikaci azelastin, levoca-

bastin a léčiva pro systémovou aplikaci 

– např. loratadin, cetirizin, desloratadin 

levocetirizin, fexofenadin. Některá z no-

vých antihistaminik II.generace -  levo-

cetirizin, desloratadin, fexofenadin - se 

někdy označují jako antihistaminika 

III. generace. Toto označení není obec-

ně přijímáno, vhodnější je označení „antihistaminika 

s imunomodulačním působením“, které vyjadřuje fakt, 

že tato léčiva ovlivňují výrazně i některé složky řetězce 

alergického zánětu. 

V rámci rozšiřování nabídky antihistaminik se far-

maceutický výzkum snaží přinášet nové molekuly s co 

nejvyšší selektivitou k H1-receptoru a zdokonaleným 

profi lem bezpečnosti. Tento vývoj přinesl v posledních 

letech kromě uvedeného desloratadinu a levocetirizi-

nu i nové perorální antihistaminikum bilastin. Deslo-

ratadin je aktivním metabolitem loratadinu, jeho vý-

hodou oproti loratadinu je, že se v organismu nemusí 

přeměňovat na  aktivní léčivo; jeho farmakokinetika 

není závislá na příjmu potravy. Levocetirizin je far-

makologicky aktivní enantiomer cetirizinu, má oproti 

cetirizinu dvojnásobně vyšší afi nitu k H1-receptoru. 

Nejnověji se na trhu objevil bilastin. Má vyso-

kou afi nitu k H
1
 receptorům, 3krát vyšší než cetirizin 

a 5krát vyšší než  fexofenadin. Vyznačuje se vysokou 

bezpečností, neproniká do CNS, a nemá proto sedativ-

ní účinky (v tomto směru je srovnatelný s placebem). 

Má též protizánětlivé účinky. Uvedená nová antihista-

minika vhodně rozšiřují, pokud jde o účinnost a bez-

pečnost, spektrum základních léčiv užívaných v terapii 

alergické rinitidy a urtikárie.4

Závěr

Alergická rinitida představuje velmi rozšířené one-

mocnění, které postihuje dospělou i dětskou populaci. 

Jako léčiva první linie se užívají (kromě intranazálních 

kortikosteroidů) antihistaminika II. generace, jejichž 

paleta se v posledních letech rozšiřuje s cílem přinášet 

léčiva s vyšší účinností a především bezpečností. Mezi 

těmito novějšími léčivy, která přinesl farmaceutický 

výzkum posledních let, jsou jak enantiomery či aktivní 

metabolity některých již dříve používaných antihista-

minik II. generace (levocetirizin, desloratadin), tak zce-

la nové molekuly (např. bilastin). Lékaři mají tak více 

možností individualizovat léčbu s ohledem na potřeby 

a charakter onemocnění konkrétního pacienta.
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