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 Xados

Složení: 

Bilastinum 20 mg v 1 tabletě

PROFIL PŘÍPRAVKU

Bilastinum

Úvod

Mezi alergickými chorobami za-

ujímá výskytem přední místo alergic-

ká rinitida  (AR). Často je AR spojena 

s příznaky konjunktivitidy, v takových 

případech se stav označuje jako aler-

gická rinokonjunktivitida. Protože 

uvolnění histaminu z mastocytů hra-

je základní úlohu při vzniku příznaků, 

patří k základním léčivům užívaným 

v terapii AR (a také v léčbě kopřiv-

ky, v jejíž patogenezi hraje histamin 

též významnou roli) antihistaminika. 

V současné době se používají výhrad-

ně tzv. antihistaminika II. generace. 

Snahou farmaceutického výzkumu je 

přinášet na trh nová účinná antihista-

minika s co nejpříznivějším bezpeč-

nostním profi lem. K novým léčivům 

tohoto typu patří bilastin (přípra-

vek Xados, Berlin-Chemie Menarini 

Group).

Charakteristika

Bilastin je nesedativní H1 anti-

histaminikum s nástupem účinku 

přibližně za 1 hodinu, s dlouhotrvají-

cím účinkem (přibližně 24 hodin), se 

selektivní afi nitou vůči periferním H1 

receptorům a bez afi nity k muska-

rinovým receptorům. Ve studiích 

u pacientů s alergickou rinokonjunk-

tivitidou (sezónní i celoroční) byl bi-

lastin v dávce 20 mg podávané jed-

nou denně po 14 až 28 dnů účinný 

ve zmírňování symptomů, jako jsou 

kýchání, rinorea, svědění nosní slizni-

ce, pocit ucpaného nosu, svědění očí, 

slzení a zarudnutí očí. Dále bilastin 

inhibuje histaminem navozené kožní 

reakce typu lokálního edému a zrud-

nutí po dobu 24 hodin po jednorázo-

vém podání, což má význam při léčbě 

urtikárie. Po perorálním podání se 

bilastin rychle absorbuje, maximální 

plazmatické koncentrace je dosaže-

no přibližně za 1,3 hodiny. Bilastin se 

u lidí významně nemetabolizuje. Ne-

indukuje ani neinhibuje aktivitu izo-

enzymů CYP450. Bilastin se vyznačuje 

srovnatelnou účinností ve srovnání 

s jinými antihistaminiky II. generace, 

jeho afi nita k H1 receptoru je oproti 

některým léčivům této skupiny vyšší 

– 3krát vyšší než u cetirizinu a 5krát 

vyšší než u fexofenadinu. Má protizá-

nětlivé účinky. Z hlediska bezpečnosti 

je výhodou, že prakticky neproniká 

do CNS, nemá proto sedativní účinky 

(v tomto směru je srovnatelný s pla-

cebem a neovlivňuje např. schopnost 

řídit). Nemá nežádoucí kardiovasku-

lární účinky (neovlivňuje např. srdeční 

frekvenci ani QTc interval). Nevyžadu-

je úpravu dávkování u seniorů.1-3

Klinické studie

Do klinických studií účinnosti 

a bezpečnosti bilastinu bylo zařaze-

no celkem přibližně 4000 pacientů. 

Studie II. a III. fáze bylo uspořádány 

jako dvojitě zaslepené, kontrolo-

vané placebem a/nebo aktivním 

komparátorem. V klinické studii,4

do níž bylo zařazeno 681 pacientů 

se sezónní alergickou rinitidou (SAR) 

ve věku 12 až 70 let, byl bilastin 

v dávce 20 mg denně porovnáván 

s cetirizinem a placebem, pokud 

jde o potlačení příznaků. Výsledky 

ukázaly, že bilastin je účinnější než 

placebo a má srovnatelnou účin-

nost s cetirizinem, přičemž bilastin 

byl oproti cetirizinu pacienty lépe 

snášen – u významně ménšího po-

čtu pacientů léčených bilastinem se 

projevily nežádoucí účinky, jako je 

somnolence či únava (výskyt u bi-

lastinu byl srovnatelný s placebem). 

V další studii5 byl u 720 pacientů se 

SAR ve věku 12 až 70 let porovnáván 

bilastin s desloratadinem, pokud 

jde o účinnost v potlačení příznaků. 

Výsledky ukázaly, že bilastin v dávce 

20 mg denně byl účinný srovna-

telně s desloratadinem ve snížení 

nazálního i extranazálního sympto-

mového skóre i ve zlepšení kvality 

života související se SAR. Pokud jde 

o nežádoucí příznaky, byla obě lé-

čiva srovnatelná s placebem. V jiné 

studii6 byla u 75 pacientů se SAR 

(mimo pylovou sezónu) porovná-

vána účinnost bilastinu, cetirizinu, 

fexofenadinu a placeba v tlumení 

symtomů AR vzniklých po provoka-

ci alergenem v provokační komoře. 

Výsledky ukázaly, že účinnost všech 

tří antihistaminik byla vyšší než pla-

ceba; účinnost bilastinu a cetirizinu 

byla vzájemně srovnatelná a vý-

znamně vyšší (pokud jde o globální 

symptomové skóre a trvání účinku) 

než u fexofenadinu. 

Byla též zjišťována účinnost 

28denního podávání bilastinu 

ve srovnání s cetirizinem a placebem 

u pacientů s celoroční alergickou 

rýmou (PAR) ve studii, do které bylo 

zařazeno 650 pacientů.7 Obě antihis-

taminika měla srovnatelnou účinnost 

ve snižování celkového skóre přízna-

ků. Na tuto fázi navazovala otevřená 

12měsíční pokračovací fáze, v níž byla 

zjišťována bezpečnost každodenního 

podávání bilastinu. V této fázi dále 

významně klesalo skóre příznaků, bi-

lastin byl dobře snášen a významně 

se zmírnila i intenzita obtíží způsobe-

ných PAR. 

V klinických studiích provedených 

u pacientů s chronickou idiopatickou 

urtikárií byl bilastin v dávce 20 mg 

podávané jednou denně po 28 dnů 

účinný ve zmírňování intenzity svědě-

ní a počtu a velikosti kožních pupenů 

i negativních subjektivních pocitů pa-

cientů v důsledku kopřivky. U pacientů 

se zlepšily podmínky spánku a kvalita 

života. 8,9  Byla také provedena rando-

mizovaná, dvojitě zaslepená studie 

účinnosti bilastinu ve stoupající dávce 

od 20 mg do 80 mg denně u pacien-

tů s chladovou urtikárií.10 Výsledky 

ukázaly, že již nejnižší dávka bilastinu 

(20 mg) je významně účinná, a efektivi-

ta dále stoupala se zvyšující se dávkou. 

Bilastin ve všech dávkách byl dobře 

tolerován, bez projevů sedace.

Indikace

Symptomatická léčba alergické 

rinokonjunktivitidy (sezónní i celoroč-

ní) a kopřivky.

Více informací na www.edukafarm.cz



38

Kontraindikace, nežádoucí účinky, 

interakce

Kontraindikací je hypersenzitivita na bilastin nebo 

na kteroukoli pomocnou látku přípravku. Nežádoucí 

účinky (např. bolesti hlavy, únava) se vyskytují ve frek-

venci srovnatelné s placebem. 

Substráty nebo inhibitory P-glykoproteinu (např. ke-

tokonazol, erythromycin, cyklosporin, diltiazem), mohou 

zvýšit plazmatické hladiny bilastinu.  U pacientů se střed-

ně závažným nebo závažným poškozením funkce ledvin 

se podávání této kombinace nedoporučuje.  Současné 

užití s ovocnými džusy nebo s jinými substráty nebo in-

hibitory absorpčního přenašeče OATP1A2 (ritonavir, rif-

ampicin) může snížit biologickou dostupnost bilastinu. 

Těhotenství a laktace

Vzhledem k nedostatku klinických dat o užívání 

v graviditě se nedoporučuje bilastin těhotným podá-

vat. Není známo, zda se bilastin vylučuje do mateřské-

ho mléka, proto rozhodnutí o pokračování/ukončení 

kojení nebo pokračování/ukončení terapie příprav-

kem Xados by se mělo učinit s ohledem na přínos 

kojení pro dítě a přínos terapie bilastinem pro matku.

Dávkování a způsob podání

Přípravek Xados je určen pro dospělé, dospívající 

a děti od 12 let věku. Doporučená dávka (ke zmírnění 

symptomů alergické sezónní i celoroční rinokonjunk-

tivitidy a/nebo kopřivky: 20 mg (1 tableta) jednou 

denně. Délka léčby: u alergické rýmy by měla být 

léčba omezená obdobím vystavení alergenům. U se-

zónních alergických rým může být léčba přerušena 

po odeznění příznaků a opětovně zahájena při jejich 

znovuobjevení. U celoroční alergické rýmy může být 

pro pacienty navržena nepřetržitá léčba během doby, 

kdy jsou vystaveni alergenům. U kopřivky závisí délka 

léčby na typu, délce a průběhu obtíží.

Balení 

Na trhu jsou dostupná balení po 30 a 50 tabletách.

Držitel rozhodnutí o registraci

Menarini International Operations Luxembourg, 

Lucembursko.

logie

PROFIL PŘÍPRAVKU

Více informací na www.edukafarm.cz
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POZNÁMKA

Statut přípravku: léčivý 

přípravek, vázaný na lékařský 

předpis. Úhrada z prostředků 

veřejného zdravotního pojiš-

tění: viz Číselník VZP. Profi l byl 

zpracován kolektivem auto-

rů pod vedením MUDr. Pavla 

Kostiuka, CSc., s použitím od-

borné literatury a SPC dle po-

slední revize.

Ondřej Šimetka, Radovan Vlk a Martin Procházka

HELLP syndrom

Maxdorf 2013, 148 str., edice Porodnictví krok za krokem / Sv. 1

Editor: Martin Procházka

ISBN: 978-80-7345-361-9

Syndrom HELLP (hemolýza, elevace jaterních enzymů, 

trombocytopenie) je jednou z nejzávažnějších komplikací 

těhotenství. Projevuje se buď v kombinaci s klasickými příznaky 

preeklampsie, nebo jako zcela odlišný klinický stav spojený 

s vysokou mateřskou a novorozeneckou morbiditou a mortalitou, 

kauzální terapií je ukončení gravidity a symptomatická terapie 

ženy před porodem a po něm. Vzhledem k závažnosti HELLP 

syndromu, i k jeho velmi rozmanitému klinickému obrazu, 

je nezbytná co nejpreciznější znalost tohoto stavu ze strany 

gynekologů a porodníků. Kniha je určena do rukou každého 

gynekologa ...

Kniha zkušených gynekologů se v jednotlivých kapitolách věnuje 

všem závažným oblastem problematiky preeklampsie a HELLP 

syndromu, je doplněna schématy, ilustracemi a v závěrečné části 

přehledným souhrnem.

Iva Příhodová

Poruchy spánku u dětí a dospívajících

Maxdorf 2013, 152 str., edice Farmakoterapie pro praxi / Sv. 60

ISBN: 978-80-7345-332-9

Poruchy spánku se dostaly do středu pozornosti moderní 

neurologie. Častý výskyt spánkových poruch je rovněž u dětí 

a dospívajících, odhaduje se, že poruchy spánku postihují 

přibližně 20–30 % dětí, nezřídka s nezanedbatelnými důsledky 

pro život dítěte i fungování celé rodiny. Oblast spánkových poruch 

u dětí a dospívajících je však v pediatrické praxi zatím hrubě 

podceňována, což je zvláště alarmující v kontextu skutečnosti, že 

prevalence spánkových poruch u dětí zřetelně progreduje.

Publikace naší přední odbornice v oblasti spánkové medicíny 

poskytuje základní přehled o fyziologii spánku, jeho vývoji 

během dětství, vyšetřovacích metodách a obsahuje podrobný 

popis spánkových poruch včetně jejich diagnostiky a léčby. 

Umožňuje tak praktickou orientaci v problematice pediatrům, ale 

i dalším specialistům, kteří se často s poruchami spánku setkávají 

– především dětským neurologům, psychiatrům a psychologům.

Debora Karetová, Jan Bultas 

Farmakoterapie tromboembolických stavů, 2. rozšířené 

a aktualizované vydání

Maxdorf 2013, 256 str., edice Farmakoterapie pro praxi / Sv. 64

ISBN: 978-80-7345-362-6

Tromboembolické stavy patří svou prevalencí i následky 

k nejzávažnějším tématům současné medicíny i celého 

zdravotnického systému. Plicní embolizace u nás postihne 

ročně přes 6000 osob, přičemž mortalita dosahuje 7 až 11 %. 

V současnosti přibývá nemocných, kteří jsou buď krátkodobě – 

např. preventivně předoperačně – léčeni antitrombotiky, nebo 

na antitrombotické léčbě zůstávají dlouhodobě (při prevenci 

tromboembolických komplikací u fi brilace síní, po náhradách 

chlopní, v rámci léčby žilního tromboembolismu).

Druhé vydání úspěšné publikace dvou předních odborníků 

v oblasti angiologie a kardiologie přináší nejnovější poznatky 

v medikamentózní léčbě tromboembolických stavů, včetně 

podrobného seznámení s novými látkami na farmaceutickém 

trhu.

Knihy nakladatelství MAXDORF


