
ALERGOLOGIE

Alergická rinitida je defi nována jako soubor příznaků vznikajících po působení alergenů na senzibilizovanou nosní 

sliznici. Její výskyt má podobně jako u ostatních alergických onemocnění stále stoupající tendenci, trpí na ni v součas-

né době asi 10–30 % dospělých. Alarmující pro další vývoj však je téměř 40% výskyt alergické rinitidy u dětí. 

Hlavními příznaky jsou převážně svědivá iritace nosní sliznice, kýchá-

ní, vodnatá hypersekrece a obturace nosu, k nimž se často přidávají oční 

příznaky (svědění, pálení, slzení). Ty mají významný dopad na život paci-

enta, zhoršují schopnost koncentrace a snižují celkovou kvalitu života. 

Patofyziologickou podstatou alergické rinitidy je eozinofi lní zánět, 

zprostředkovaný protilátkami IgE. Vzniká u geneticky disponovaných 

jedinců (atopiků) působením alergenů zevního prostředí. Postiženým 

orgánem je v první řadě nosní sliznice jako místo prvního kontaktu 

s alergenem, velmi časté jsou však současné alergické projevy i na ji-

ných orgánech (oční spojivce, sliznici bronchů a kůži), v jejichž buňkách 

jsou navázány alergen-specifi cké IgE protilátky. Často proto mluvíme 

o alergické rinokonjunktivitidě. 

Kontakt s alergenem vyvolává aktivaci efektorových buněk (mas-

tocytů a bazofi lních leukocytů) a uvolnění mediátorů alergické reakce 

(histaminu, prostaglandinů, leukotrienů) a četných cytokinů. Tyto me-

diátory (zejména histamin) vyvolávají reakci jednak prakticky okamžitě 

po působení alergické noxy a dále z dlouhodobého hlediska způsobují 

chronické zánětlivé změny nosní sliznice. Eozinofi lní zánět je příčinou 

tzv. pozdní fáze alergické reakce, pro niž je charakteristická spíše kon-

gesce a hyperreaktivita sliznice na nespecifi cké a podprahové podněty.

Z hlediska výskytu dělíme alergickou rinitidu podle délky trvání 

symptomů na intermitentní (sezónní) a perzistující (celoroční). Typic-

kým alergenem intermitentní alergické rinitidy je sezónně se vyskytu-

jící pyl. Perzistující alergická rinitida má původ převážně v alergenech 

pocházejících z prachu, plísní a roztočů. V praxi se však s takto čistým 

dělením setkáváme zřídka, řada pacientů je senzibilizovaná na vícero 

alergenů. Průzkumy ukázaly, že 40 % pacientů s intermitentní AR má 

ve skutečnosti perzistující typ nemoci.

Základní principy léčby

Komplexní léčba alergické rýmy sestává z eliminace alergenů, far-

makoterapie a specifi cké alergenové imunoterapie. Ve farmakoterapii 

alergické rinitidy se používají nazální kortikosteroidy, dále antihistami-

nika II. a III. generace (jak celkově, tak lokálně podávaná), používají se 

i léčiva dalších skupin, např. kromony, antileukotrieny, nebo převážně 

symptomaticky dekongestiva a anticholinergika. 

Nové možnosti lokální terapie alergické rinitidy

Lokálně podávané přípravky vzhledem k minimalizaci systémové 

zátěže, rychlosti a zacílení účinku dnes představují léčiva první volby, 

i když v praxi stále často převládá zahájení léčby perorálními antihista-

miniky. Významný pokrok v lokální léčbě alergické rinitidy znamenalo 

zavedení intranazálně podávaných kortikosteroidů. Podkladem této 

terapie byla identifi kace zánětu jako základního procesu nemoci a zá-

roveň rozpoznání protizánětlivého účinku kortikosteroidů. Intranazální 

kortikosteroidy jsou považovány za nejúčinnější monoterapii alergické 

rinitidy,  avšak stále zůstává část pacientů, u nichž je tato léčba neuspo-

kojivá. Za nejvíce obtěžující jsou považovány nosní obstrukce a oční 

příznaky, jejichž potlačení také bývá nejobtížnější. 

Z uvedeného důvodu se do léčby vedle kortikosteroidů zavádějí 

další látky. Zatímco lokální sympatomimetika přinášejí okamžitou sym-

ptomatickou úlevu (dekongesce), pro dlouhodobé používání vhodné 

nejsou a pacienti by měli být před takovýmto „zkratkovitým“ postu-

pem důsledně varováni. Mnohem výhodnější a také bezpečnější je 

kombinace s lokálními antihistaminiky. Na lokální antihistaminika není 

potřebné nahlížet pouze jako na přechodně podávané úlevové léky. 

Při současných znalostech o alergickém zánětu, který skrytě probíhá 

jako minimální perzistující zánět, je výhodnější kontinuální pravidelné 

podávání (u sezónních potíží, např. u pylové alergie, v průběhu celé 

pylové sezóny). Významně se tím sníží četnost a intenzita exacerbací 

alergických projevů. Na základě existující klinické evidence lze v léčbě 

velmi dobře doporučit kombinaci fl utikasonu a azelastinu v nosním 

aplikačním spreji.

Kombinace fl utikason/azelastin

Při nazálním podávání kortikosteroidů se dnes zřejmě nejvíce vyu-

žívá fl utikason furoátu, u něhož bylo popsáno i účinné snížení očních 

příznaků ovlivněním tzv. nazo-okulárního refl exu.

 Ten vede od aktivace histaminu v nosní sliznici prostřednictvím 

centrálního refl exního oblouku přes acetylcholin k aktivaci slzných žláz. 

Flutikason furoát proto vykazuje i při nosní aplikaci účinnost na oční 

příznaky alergie.

Kombinovaná léčba 

alergické rinitidy
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Azelastin patří do skupiny lokálních antihistaminik II. 

generace a je klasifi kován jako silné, rychlé a dlouho pů-

sobící antialergikum se selektivními H1 antagonistickými 

účinky. V klinické účinnosti se vyrovnává perorálním anti-

histaminikům nebo je i překonává.

Hodnocení této kombinace léčiv v nazální aplikaci 

probíhalo v řadě studií pod kódovým označením MP29-02 

(v současnosti v ČR jako léčivý přípravek Dymistin, dostupnost 

léčivého přípravku Dymistin v distribučních sítích od 1. 8. 2014). 

Synergický účinek této kombinace lze doložit studií 

na 610 pacientech (věk ≥ 12 let) se středně těžkou, až těž-

kou sezónní alergickou rinitidou. Kombinovaná léčba snižo-

vala kombinované skóre nazálních i očních příznaků (rT7SS) 

významně více než jednotlivé složky nebo placebo (obrázek 

1), a to bez ohledu na závažnost. Po 14 dnech léčby dosáh-

lo 50% snížení příznaků téměř 50 % pacientů, zatímco při 

použití samostatných složek to bylo pouze přibližně 37 % 

(obrázek 2). Významně vyšší byla účinnost i při nastavení 

75% snížení rT7SS nebo při hodnocení podílu pacientů, 

kteří dosáhli méně ≤ 1 bodu pro každý hodnocený příznak.

Celkovou účinnost nejlépe hodnotí provedená me-

taanalýza dostupných studií, která na 3998 pacientech 

se střední, až závažnou sezónní alergickou rinitidou 

prokazuje celkově významně vyšší snížení přízna-

kového skóre při použití kombinace fl utikason 

propionát a azelastin oproti samostatným léčivům 

(obrázek 3).

Poslední publikované studie se věnují dlouho-

dobé účinnosti a bezpečnosti této kombinace léčiv. 

Tyto studie porovnávaly po dobu 1 roku u 612 pacientů 

s chronickou rinitidou nazální aplikaci kombinace fl utika-

son propionátu a azelastinu oproti nazální aplikaci sa-

motného fl utikason propionátu. Kombinace fl utikason 

propionátu a azelastinu snižovala od prvního dne 

léčby skóre nosních příznaků (rTNSS) významně více 

než samotný fl utikason propionát a tento rozdíl se 

udržoval po celou dobu studie. Už po prvním dnu bylo 

při použití kombinace fl utikason propionátu a azelasti-

nu bez příznaků dvakrát více pacientů než se samotným 

fl utikasonem a po měsíci léčby touto kombinací dosáhlo 

100% snížení skóre rTNSS 71,1 % pacientů oproti 60,3 % 

pacientů se samotným fl utikason propionátem. V průbě-

hu celého roku pak měli pacienti léčení kombinací fl utika-

son propionátu a azelastinu o 8,4  % (p=0,0005) více zcela 

bezpříznakových dnů.

 Potvrzena byla též dlouhodobá bezpečnost této 

kombinace, dokonce s nižším výskytem nežádoucích 

účinků při použití kombinace fl utikason propionátu 

a azelastinu (9,4 % vs. 11,1 %). Celkový výskyt nežádou-

cích účinků v průběhu léčby klesal, nebyly zaznamenány 

žádné ulcerace nosní sliznice ani perforace septa.

Závěr

U kombinované nazální léčby fl utikason propi-

onátem a azelastinem lze velmi dobře vyzdvihnout 

synergickou účinnost dvou odlišných mechanismů 

účinku, která znamená významně lepší klinickou 

účinnost při zachování dlouhodobé bezpečnosti léč-

by a komfortu pacienta.

PharmDr. Vladimír Végh

Edukafarm, Praha
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Obrázek 2: Podíl pacientů dosahujících více než 

50% snížení složeného endpointu rT7SS po podá-

vání placeba (žlutá linie), fl utikason propionátu 

(červená linie), azelastinu (zelená linie) a jejich 

vzájemné kombinace v nazálním spreji (modrá 

linie) oproti počátku studie v průběhu 14 dnů.
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Obrázek 3: Metaanalýza studií účinnosti hodnoce-

né změnou skóre rTNSS oproti placebu zahrnující 

3398 pacientů. 

Obrázek 1: Průměrné změny složeného endpoin-

tu rT7SS po podávání placeba (žlutá linie), fl utika-

son propionátu (červená linie), azelastinu (zelená 

linie) a jejich vzájemné kombinace v nazálním 

spreji (modrá linie) oproti počátku studie v průbě-

hu 14 dnů. 


