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Podle intenzity se AR dělí na leh-

kou, středně těžkou a těžkou. Většina 

pacientů je postižena středně těžkou 

nebo těžkou formou, při které jsou na-

rušeny každodenní aktivity, schopnost 

koncentrace i kvalita odpočinku. 

Diagnostika AR se zakládá na ana-

mnéze a kožních testech alergenem 

(pokud není možno provést tyto testy, 

lze vyšetřit hladinu alergenspecifi c-

kého IgE v séru). Doporučuje se též 

pátrat po známkách bronchiálního 

astmatu, protože v řadě případů je AR 

doprovázena tímto onemocněním.

Léčba alergické rinitidy

Komplexní léčba alergické rýmy 

sestává z eliminace alergenů, far-

makoterapie, specifi cké alergenové 

imunoterapie. Ve farmakoterapii 

alergické rinitidy se používají anti-

histaminika II. generace (včetně nej-

novějších, tzv. imunomodulačních 

AH), nazální kortikosteroidy, použí-

vají se i léčiva z dalších skupin, např. 

kromony, antileukotrieny, dekon-

gestiva, anticholinergika. Kauzální 

terapii představuje alergenová imu-

noterapie (AIT). Kortikosteroidy jsou 

léky s relativně pomalým nástupem 

účinku (12 hodin), maximální efekt 

lze často pozorovat s odstupem ně-

kolika dní až týdnů. Působí protizá-

nětlivě, snižují obstrukci nosu, působí 

na sekreci, svědění či kýchání. Užívají 

se u AR středně těžkého a těžkého 

stupně a dlouhodobě profylakticky. 

Nemají bezprostřední úlevový efekt. 

Kromony (kromoglykát dvojsodný 

a nedokromil sodný) působí na mas-

tocyty, omezují rozvoj symptomů AR. 

Užívají se v léčbě AR mírného stupně. 

Topická dekongestiva (např. pheny-

lephrin, oxymetazolin, xylometazolin, 

naphazolin) výrazně snižují obstrukci 

nosu, pro riziko rozvoje rhinitis me-

dikamentosa se doporučují pouze 

krátkodobě, jako doplňkový lék.  

V dalším textu se zaměříme po-

drobněji na některá novější léčiva 

z oblasti antihistaminik a alergenové 

imunoterapie.

Antihistaminika 

Antihistaminika používaná v aler-

gologii jsou léčiva ze skupiny blokáto-

rů H1- receptorů (tyto receptory jsou 

zodpovědné za zvýšenou permeabili-

tu kapilár, konstrikci hladkého svalstva 

a dráždění senzitivních nervů). Tato lé-

čiva potlačují příznaky, jako je kýchání, 

svědění, erytém. Kromě H1-receptorů, 

které se nacházejí například na buň-

kách hladké svaloviny dýchacích cest, 

cévního endotelu, na povrchu T a B- 

lymfocytů i na řadě dalších typů buněk, 

byly rozeznány ještě další typy histami-

nových receptorů s různou distribucí 

v organismu. V terapii alergií se využívají 

především blokátory H1-receptorů. 

Terapeutické využití antihistaminik 

vyplývá z jejich účinku: působí proti 

histaminem způsobené vazodilataci 

a zvýšené permeabilitě kapilár, svědění 

a konstrikci hladkého svalstva. Užívají se 

v léčbě alergické rinitidy (intermitentní 

i perzistující), při alergické konjunkti-

vitidě, urtikarii, alergickém exantému, 

angioedému a v kombinaci s adrena-

linem ke zvládnutí alergických reakcí. 

Antihistaminiky lze také doplnit léčbu 

při dalších onemocněních, např. ato-

pickém ekzému. 

Antihistaminika II. generace  

Tzv. antihistaminika I. generace se 

pro své sedativní účinky již v léčbě AR 

neužívají. V průběhu 80. let se do anti-

alergické léčby začala zavádět nově vy-

víjená, nesedativní antihistaminika tzv. 

II. generace, nejnovější z nich se označu-

jí jako imunomodulační (někdy též jako 

antihistaminika III. generace). Tato léčiva 

se vyznačují hydrofi lní povahou, a proto 

i nízkým průnikem do centrální nervové 

soustavy; následkem toho nemají výraz-

nější sedativní účinky. Léčiva z této sku-

piny se dále vyznačují relativně rychlým 

nástupem účinku, prodlouženým půso-

bením a komplexnějšími antialergický-

mi účinky, včetně protizánětlivých. Je 

to dáno jejich působením na mastocyty 

a bazofi ly, kde potlačují syntézu a uvol-

ňování prozánětlivých cytokinů. Snižují 

i migraci eozinofi lů. Antihistaminika 

II. generace mají oproti I. generaci i vyšší 

afi nitu k H1-receptoru, rychlejší nástup 

účinku a působí i na pozdní fázi alergic-

ké reakce. U některých antihistaminik 

této generace (astemizolu a terfenadi-

nu) se objevil nežádoucí účinek – riziko 

vzniku ventrikulární arytmie s prodlou-

žením intervalu QT, zvláště při kombi-

naci s některými léčivy, např. makrolidy. 

Proto byly tyto látky staženy u nás z trhu 

a nepoužívají se. 

K užívaným antihistaminikům II. ge-

nerace patří např. léčiva pro systémo-

vou aplikaci - loratadin, cetirizin a léčiva 

pro lokální aplikaci azelastin, levocabas-

tin. Novější antihistaminika (levocetiri-

zin, desloratadin a fexofenadin) se řadí 

do samostatné skupiny.

Antihistaminika 

s imunomodulačním působením  

Nejnovější nesedativní antihistami-

nika se někdy označují jako antihista-

minika III. generace. Výstižné pro tyto 

látky je označení „antihistaminika s imu-

nomodulačním působením“, které vyja-

dřuje fakt, že tato léčiva ovlivňují výrazně 

i některé další složky řetězce alergického 

zánětu, například blokují indukci nukle-

árního faktoru kapa-B (který je důležitý 

pro produkci prozánětlivých cytokinů), 

snižují expresi adhezivních molekul 

a mají další prospěšné účinky, využitelné 

při potlačování alergického zánětu. Mezi 

tyto látky patří především levocetirizin, 

desloratadin a fexofenadin. 

Desloratadin, který je aktivním 

metabolitem loratadinu – nemusí se 

v organismu přeměňovat na aktivní lé-

čivo a jeho farmakokinetika není závis-

lá na příjmu potravy. V roce 2008 byly 

zveřejněny výsledky dvou klinických 

studií použití desloratadinu u pacientů 

s alergickou rinitidou. Studie ACCEPT1 

a ACCEPT2 (Aerius Control: Clinical and 

Evaluative Profi le of Treatment-1,2) jsou 

dvě multicentrická, prospektivní, ran-

domizovaná, placebem kontrolovaná 

klinická hodnocení účinnosti a bezpeč-

nosti desloratadinu (přípravku Aerius) 

v léčbě pacientů s alergickou rinitidou, 

defi novanou aktualizovanými směr-
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Alergická  rinitida je velmi čas-

té onemocnění, které postihuje 

podle odhadů 10-20 % dospě-

lých, u dospívajících a dětí je 

výskyt ještě vyšší. Přinášíme 

přehled některých novějších 

možností léčby v oblasti anti-

histaminik a alergenové imu-

noterapie.

Alergická rinitida (AR) je defi -

nována jako soubor příznaků, 

které vznikají působením aler-

genů na nosní sliznici a jejichž 

podstatou je eozinofi lní zánět, 

zprostředkovaný protilátkami 

IgE. Po kontaktu s alergenem 

dochází k degranulaci mas-

tocytů, uvolnění histaminu 

a dalších mediátorů a ke vzni-

ku charakteristických příznaků, 

jako je nosní kongesce, svědění 

v nose, rinorea, kýchání, často 

se přidávají projevy konjunkti-

vitidy - svědění očí a slzení. AR 

se dělí na perzistující a intermi-

tentní, podle délky trvání sym-

ptomů. 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 rost-

liny, na jejíž pyl je pacient aler-

gický. Proto byl dříve používán 

termín sezónní AR. Symptomy 

intermitentní AR trvají méně 

než 4 dny v týdnu, maximálně 

4 týdny, vzniká bezprostřed-

ně po expozici alergenu. 

U perzistující AR se příznaky 

vyskytují více než 4 dny v týdnu 

a po dobu delší než 4 týdny. 

Tento typ AR je opakovaná 

nebo trvalá expozice alergenu. 

V řadě případů je obtížné oba 

typy odlišit: ukázalo se, že 40 % 

pacientů se sezónní AR a 46 % 

pacientů s celoroční AR má 

perzistující typ nemoci.



nicemi ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on 

Asth ma - Alergická rinitida a její vliv na astma) 

jako rinitida intermitentní a perzistující. Tyto kli-

nické studie byly prvními klinickými hodnoce-

ními, která posuzovala účinnost antihistaminika 

na podkladě klasifi kace alergické rinitidy podle 

směrnic ARIA. Do studií byli zařazeni pacienti 

s alergickou rinitidou intermitentní (ACCEPT1) 

a perzistující (ACCEPT2). Ve studiích byla posu-

zována účinnost a bezpečnost léčby, ovlivnění 

kvality života i farmakoekonomické aspekty léčby. 

V první studii desloratadin signifi kantně snižoval 

intenzitu nosní kongesce i dalších příznaků aler-

gické rinitidy, a to již od prvního dne, po celou 

dobu léčby. Významně zlepšoval i ukazatele kvali-

ty života související s alergickou rinitidou, u osob 

s vyšším výchozím skóre příznaků byl efekt léčby 

desloratadinem nejvýraznější. Léčba se ukázala 

bezpečná a výhodná i z farmakoekonomického 

hlediska. Druhá studie ukázala, že při léčbě deslo-

ratadinem signifi kantně klesla nazální kongesce 

již v průběhu 1. dne po podání léčiva a významný 

pokles byl patrný při porovnání prvního a 29. dne 

léčby a prvního a 85. dne léčby. Totéž platí pro 

snížení intenzity dalších příznaků rinitidy. Deslo-

ratadin byl pacienty dobře snášen. Výsledky této 

studie prokázaly, že desloratadin je účinným  léči-

vem pro terapii perzistující alergické rinitidy. 

Levocetirizin je farmakologicky aktivní enan-

tiomer cetirizinu, má oproti cetirizinu dvojnásob-

ně vyšší afi nitu k H1-receptoru. Obvyklé dávkování 

je jedenkrát denně. Jeho účinnost a bezpečnost 

byla prokázána v řadě studií. Zajímavá je studie 

publikovaná v časopise Clinical Drug Investigati-

on, v které byl levocetirizin hodnocen z hlediska 

spokojenosti pacienta. Výsledky této pediatrické 

studie jsou obdobné jako u obdobné observační 

studie jiných autorů, uveřejněné nedávno v tém-

že časopise. V této dřívější studii, do které byli 

zařazeni dospělí, byl pacienty i lékaři také nejvýše 

hodnocen levocetirizin – tři čtvrtiny pacientů bylo 

s jeho účinností/bezpečností „velmi spokojeno“, 

další pětina „poměrně spokojeno“ a 95 % pacien-

tů by preferovala toto léčivo při dalších obtížích. 

Pokud jde o vedlejší účinky, nejčastější byla ospa-

lost, jejíž výskyt ve skupině levocetirizinu byl nízký 

(3,8 %), obdobný jako ve skupině fexofenadinu 

a desloratadinu a přibližně poloviční než u ceti-

rizinu. Tuto studii uzavírají autoři konstatováním, 

že levocetirizin je pacienty i lékaři hodnocen jako 

optimálně účinné a tolerované antihistaminikum 

pro terapii pacientů s alergickou rýmou a urtika-

rií. V metaanalýze klinických studií se ukázalo, že 

levocetirizin se v klinických studiích projevoval 

jako léčivo, které v denní dávce 5 mg účinně po-

tlačuje příznaky sezónní a perzistující alergické ri-

nitidy a chronické idiopatické urtikarie, a zlepšuje 

u těchto pacientů celkovou kvalitu života při dob-

ré snášenlivosti a bezpečnosti. 

Fexofenadin (např. Ewofex) je aktivní meta-

bolit terfenadinu, který byl vyvinut jako bezpeč-

ná alternativa terfenadinu (terfenadin měl nežá-

doucí kardiologické účinky). Farmakodynamický 

profi l fexofenadinu je velmi příznivý. Selektivně 

se váže na periferní H-1 receptory (nikoli na mus-

karinové), blokáda je účinná krátce po podání 

(do 1 hodiny), poločas vylučování je 14–18 ho-

din. Neprostupuje hematoencefalickou bariérou. 

Významně snižuje expresi adhezivní molekuly 

ICAM-1 epitelovými buňkami spojivky a uvol-

ňování prozánětlivého interleukinu IL-6 fi bro-

blasty, blokuje i další složky alergického zánětu. 

Fexofenadin nijak neovlivňuje draslíkové kanály 

myokardu, proto nemá nežádoucí kardiologické 

účinky. Účinnost a tolerance fexofenadinu byla 

prokázána v několika studiích. Vedlejší účinky 

byly minimální, jejich frekvence nepřesáhla 1 % 

a byla nižší než ve skupině placeba. 

Specifi cká alergenová imunoterapie 

Alergenová imunoterapie (AIT) představu-

je kauzální léčbu alergické rinitidy. Jejím cílem 

je v maximální míře zmírnit příznaky, které sou-

visejí s vystavením senzibilizovaného pacienta 

vlivu alergenu. U pacienta se vyvine tolerance 

vůči alergenu, který vyvolává jeho onemocně-

ní, podáváním zvyšujících se dávek příčinných 

alergenů. Tato léčba byla uznána Světovou 

zdravotnickou organizací jako jediná léčba, 

schopná změnit přirozený průběh alergického 

onemocnění. Existují dva způsoby podání léku: 

subkutánní (SCIT) je referenční způsob podání 

desenzibilizačního prostředku; jeho účinnost 

byla důkladně doložena. Sublinguální způsob 

(SLIT) je dobře snášený a méně náročný způ-

sob podání, jeho účinnost je stejná jako u sub-

kutánního podání léku injekcí. Její blahodárný 

účinek přetrvává dlouhou dobu po ukončení 

léčby. Sublinguální AIT je v současnosti převlá-

dající způsob alergenové imunoterapie. 

Tabletová forma SLIT 

V poslední době byl dosažen další zásadní 

pokrok v podávání AIT zavedením tabletové for-

my SLIT. Nový přípravek se jmenuje Oralair, je ur-

čen k léčbě alergické rinitidy způsobené pyly trav 

(s konjunktivitidou či bez ní) u dospělých, dospí-

vajících a dětí od 5 let. Jde o první sublinguální 

tabletu AIT na českém trhu. Obsahuje extrakt aler-

genů těchto druhů trav: srha, tomka, jílek, lipnice 

a bojínek. Vyvážené alergenové složení odpovídá 

zastoupení trav v celé Evropě a je vhodné pro kaž-

dého „trávového“ alergika. Podávání přípravku se 

zahajuje 4 měsíce před začátkem pylové sezóny 

a užívá se bez přerušení až do konce této sezóny. 

Účinnost přípravku je doložena podle zásad me-

dicíny založené na důkazech (EBM) řadou dosta-

tečně rozsáhlých, multicentrických, randomizova-

ných, placebem kontrolovaných klinických studií. 

Závěry uvedených studií potvrzují účinnost vakcí-

ny ve věku od pěti let a při této léčbě nebyly po-

zorovány žádné závažné nežádoucí účinky. První 

studie byla publikována v roce 2007. Zahrnovala 

628 pacientů ve věku 18-45 let s alergií na pyly 

trav. Ve studii byla prokázána vysoká účinnost 

Oralairu na snížení množství a intenzity alergic-

kých symptomů, snížení potřeby úlevové léčby 

a signifi kantní zlepšení kvality života, léčba byla 

dobře tolerována. Obdobné výsledky přinesla 

další studie, do které byli zařazeni dětští pacienti. 

V roce 2010 byly publikovány předběžné výsled-

ky studie dlouhodobého užívání Oralairu. Po 3 le-

tech se ukázalo, že přípravek snižuje po 1 roce 

užívání symptomy o 27 %, po 2 letech o 43 % 

a po 3 letech užívání o 48 %. Vedlejší účinky byly 

přechodného charakteru. Tabletová forma AIT se 

ve studiích ukázala jako účinná a bezpečná. 

Závěr

Možnosti léčby AR se v průběhu let stále 

rozšiřují a zdokonalují. Významným přínosem 

poslední doby jsou nesedativní, imunomo-

dulačně působící antihistaminka a tabletová 

forma sublinguální imunoterapie. 
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