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Skutecznoæ i bezpieczeñstwo stosowania
feksofenadyny w chorobach alergicznych
Efficacy and safety of a new H1 receptor blocker − fexofenadine
in the treatment of allergic diseases
MARIA WRZYSZCZ, ANDRZEJ M. FAL, RADOS£AW HORA
Katedra i Klinika Chorób Wewnêtrznych i Alergologii Akademii Medycznej we Wroc³awiu, ul. Traugutta 57/59, 50-417 Wroc³aw
W pracy przedstawiono przegl¹d aktualnego pimiennictwa na
temat skutecznoci i bezpieczeñstwa zastosowania feksofenadyny,
nowego leku przeciwhistaminowego, w leczeniu niektórych chorób
alergicznych. Przeprowadzona analiza badañ klinicznych wskazuje,
¿e preparat ten cechuje du¿a skutecznoæ dzia³ania przy wyranym
braku dzia³añ niepo¿¹danych w porównaniu do swojego prekursora − terfenadyny.
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Nowa generacja leków przeciwhistaminowych powsta³a w wyniku krytyki dzia³ania starych leków blokuj¹cych receptory histaminowe H1.
Do leków przeciwhistaminowych nowej generacji
zaliczamy: terfenadynê, astemizol, cetyryzynê, loratadynê, ebastynê, mizolastynê, feksofenadynê oraz dzia³aj¹ce
miejscowo − lewokabastynê i azelastynê.
Ze wzglêdu na przewlek³y charakter chorób alergicznych leki przeciwhistaminowe, blokuj¹ce selektywnie receptor H1 , stosowane s¹ przez szereg miesiêcy, a niekiedy
nawet lat. Dlatego te¿ zainteresowanie badaczy skupia
siê nie tylko na ocenie ich skutecznoci klinicznej, ale tak¿e
bezpieczeñstwie stosowania.
Wielu autorów ocenia³o wp³yw wybiórczych antagonistów receptorów H 1 na orodkowy uk³ad nerwowy
i stwierdzi³o, ¿e w porównaniu z lekami przeciwhistaminowymi pierwszej generacji posiadaj¹ one znacznie mniejsze dzia³anie nasenne. Zwi¹zane to jest g³ównie z du¿¹
cz¹steczk¹ tych leków i nisk¹ ich rozpuszczalnoci¹
w t³uszczach, dziêki czemu z trudem przenikaj¹ przez
barierê krew-mózg [1].
Zaledwie w kilka lat po wprowadzeniu do leczenia
terfenadyny i astemizolu zaczê³y pojawiaæ siê doniesienia
o ich arytmogennym dzia³aniu. Odnosi³o siê to do osób,
które za¿ywa³y du¿e, wielokrotnie przekraczaj¹ce standardowe dawki leków lub podawano je ³¹cznie z antybiotykami makrolidowymi (erytromycyn¹, klarytromycyn¹)
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oraz imidazolowymi lekami przeciwgrzybiczymi (ketokenazolem i intrakonazolem). Doprowadza³o to niekiedy do
niebezpiecznych zaburzeñ rytmu serca, a¿ do baletu
komór (torsade de pointes), jak równie¿ do zatrzymania
czynnoci serca. Na podstawie badañ in vitro wykazano,
¿e to kardiotoksyczne dzia³anie zwi¹zane jest z blokowaniem czynnoci kana³ów potasowych, a tym samym ujemnym wp³ywem tych leków na repolaryzacjê miênia sercowego. Powoduje to wyd³u¿enie odstêpu QT i liczne
zaburzenia rytmu serca. Równie¿ badania na zwierzêtach
wykaza³y, ¿e do¿ylnie podana terfenadyna, astemizol i ebastyna wywieraj¹ dzia³anie arytmogenne. Natomiast cetyryzyna i loratadyna, w dawkach wielokrotnie przekraczaj¹cych zalecane, dzia³ania takiego nie wykazuj¹ [2].
Leki przeciwhistaminowe drugiej generacji, a g³ównie
terfenadyna, astemizol, ebastyna i mizolastyna metabolizowane s¹ w w¹trobie przez enzym cytochromu P450
(CIP3A4). Loratadyna jest równie¿ metabolizowana
w w¹trobie przez ten sam system enzymatyczny cytochromu P450, ale w obecnoci pojawienia siê inhibitorów
mo¿e byæ metabolizowana przez inny izoenzym tego cytochromu (CYP2D2). Natomiast metabolizm cetyryzyny
w w¹trobie jest znikomy, gdy¿ 70% leku wydalana jest
przez nerki [3].
Wobec powy¿szego rozpoczêto badania nad nowymi
lekami przeciwhistaminowymi, blokuj¹cymi selektywnie
receptor H1, które by³yby pozbawione powy¿szych dzia³añ
ubocznych. Do tej pory tego typu uznanymi lekami s¹
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cetyryzyna i loratadyna oraz obecnie wprowadzona do
terapii feksofenadyna.
Feksofenadyna jest aktywnym metabolitem terfenadyny, o dwukrotnie wiêkszym powinowactwie wobec receptora histaminowego H1 i jest pozbawiona wszelkich
dzia³añ ubocznych swojego prekursora. Jest cz¹steczk¹
dwubiegunow¹, zawieraj¹c¹ zarówno podstawow¹ grupê aminow¹, jak i karboksylow¹. Produkowana jest przez
firmê Aventis pod nazw¹ Telfast lub Allegra w postaci
tabletek powlekanych i ka¿da zawiera w przeliczeniu odpowiednio 112 lub 168 mg substancji czynnej (odpowiednio 120 lub 180 mg chlorowodorku feksofenadyny). Preparat ten zosta³ zsyntetyzowany tak, aby dostarczyæ skuteczny, selektywny i wygodny w stosowaniu lek doustny,
bez poprzedzaj¹cej metabolizacji w w¹trobie.
Feksofenadyna podana doustnie dobrze wch³ania siê
z przewodu pokarmowego osi¹gaj¹c szczytowe stê¿enie
we krwi pomiêdzy 0,83 a 1,33 godziny. Biodostêpnoæ leku
wynosi oko³o 33%. W oko³o 80% wi¹¿e siê z bia³kami krwi
i cechuje j¹ ma³a objêtoæ dystrybucji oraz minimalny metabolizm w w¹trobie, a czas pó³trwania wynosi od 11-15
godzin. Ustêpowanie objawów chorobowych uzyskiwano
po up³ywie 60 minut po podaniu leku. Badania nad metabolizmem feksofenadyny u ludzi s¹ podobne z osi¹gniêtymi
w trakcie badañ u zwierz¹t. Oko³o 80% leku w formie niezmienionej wydalane jest z ka³em, a 12% − z moczem [4].
Najwy¿sze dawki feksofenadyny, w iloci 800 mg na
dobê, by³y dobrze tolerowane przez zdrowych ochotników.
U osób z niewydolnoci¹ nerek nie stwierdzano prostej
zale¿noci pomiêdzy stopniem upoledzenia czynnoci nerek a stê¿eniem tkankowym leku. Zmniejszenie nerkowego klirensu feksofenadyny w niewydolnoci nerek by³o
kompensowane zwiêkszonym wydzielaniem leku z ¿ó³ci¹,
która stanowi g³ówn¹ drogê jej eliminacji u tych chorych.
Równie¿ upoledzenie funkcji w¹troby nie wp³ywa³o znacz¹co na zmiany parametrów farmakodynamicznych [5].
U zdrowych ochotników ³¹czne stosowanie erytromycyny w dawce 500 mg co 8 godzin i feksofenadyny
w dawce 120 mg co 12 godzin przez 6 dni nie powodowa³y dzia³añ niepo¿¹danych. Równie¿ stosowanie ketokenazolu 400 mg 1 raz dziennie i feksofenadyny 120 mg
co 12 godzin przez ten sam okres czasu nie powodowa³o
¿adnych dzia³añ ubocznych ze strony serca [6].
W kolejnych badaniach wieloorodkowych, randomizowanych, z podwójnie lep¹ prób¹ kontrolowan¹ placebo ledzono wp³yw feksofenadyny na uk³ad przewodz¹cy w sercu. W tym celu u 1160 chorych na alergiczny
sezonowy nie¿yt nosa stosowano lek w dawce 60 mg
2 x dziennie i 800 mg 1 x dziennie przez 28 dni. Leczenie
to nie spowodowa³o wyd³u¿enia odstêpu QT, ani te¿ innych
zaburzeñ rytmu serca. Nastêpnie d³ugoterminowe stosowanie tego preparatu u 6000 zdrowych ochotników
w dawkach: 80 mg 2 x dziennie przez 3 miesi¹ce, 60 mg
2 x dziennie przez 6 miesiêcy i 240 mg 1 raz dziennie przez
okres 1 roku równie¿ nie mia³o ¿adnego wp³ywu na
wyd³u¿anie odcinka QT [7].

W celu okrelenia pocz¹tku dzia³ania przeciwhistaminowego feksofenadyny 99 osób na sezonowy alergiczny
nie¿yt nosa, uczulonych na py³ek ambrozji, poddano kontrolowanej ekspozycji na alergen w stê¿eniu zbli¿onym do rodowiskowego, poza sezonem pylenia a¿ do
wyst¹pienia pe³nych objawów alergicznego nie¿ytu nosa
i spojówek oczu. Nastêpnie, po podzieleniu chorych na
3 równe grupy, stosowano lek w dawkach 60 lub 120 mg
albo placebo i ustalano pocz¹tek dzia³ania po przyjêciu
pojedynczej dawki leku. Uzyskano ponad 80% redukcjê
objawów chorobowych dla obu grup leczonych feksofenadynê po up³ywie 60 minut od podania leku i 40% redukcjê objawów po 100 minutach w grupie otrzymuj¹cych
placebo. Grupy leczone feksofenadyn¹ mia³y wiêc
redukcjê objawów, ocenian¹ na podstawie ca³kowitej
punktacji w skali od 1-5, dwukrotnie wiêksz¹ ni¿ przy
placebo [8].
Przedmiotem innych badañ by³o okrelenie najwy¿szej tolerowanej dawki leku i jego szczytowego stê¿enia
w surowicy krwi. W tym celu przeprowadzono badania
randomizowane z protoko³em podwójnie lepej, kontrolowanej placebo próby u zdrowych mê¿czyzn, którzy otrzymywali feksofenadynê w dawkach od 10 do 800 mg przez
28 dni. Klirens nerkowy i skumulowany odsetek by³y podobne po zastosowaniu pojedynczej i wielokrotnej dawki
leku i by³y generalnie sta³e w badanych rozpiêtociach dawek. Szczytowe stê¿enie leku w surowicy i w moczu oznaczane w wysokocinieniowej chromatografii cieczowej
stwierdzano w czasie 0,83-1,33 godziny po podaniu
leku [4].
Aktywnoæ przeciwhistaminow¹ feksofenadyny
oceniano na podstawie blokowania b¹bla i rumienia po
ródskórnym lub metod¹ nak³ucia naskórka (prick-test)
podaniu histaminy. Zarówno pojedyncza dawka 40 mg,
jak i wielokrotna, powodowa³y 79% redukcjê b¹bla i rumienia. Feksofenadyna by³a dobrze tolerowana w dawkach doustnych siêgaj¹cych 11-krotnoci zalecanej dawki
terapeutycznej i stosowanie leku okaza³o siê tak
bezpieczne, jak przy stosowaniu placebo. Natomiast
w porównaniu z loratadyn¹ dzia³anie blokuj¹ce feksofenadyny na b¹bel i rumieñ pohistaminowy wystêpowa³o
znacznie szybciej [4,9].
Skutecznoæ i bezpieczeñstwo stosowania feksofenadyny oceniano na podstawie badañ wieloorodkowych,
randomizowanych, z podwójnie lep¹ prób¹, kontrolowanych placebo. U 507 chorych na sezonowy alergiczny
nie¿yt nosa i spojówek oczu, uczulonych na py³ek ambrozji, podawano lek w dawkach 60, 120 i 240 mg 2 razy
dziennie przez 14 dni. Miar¹ skutecznoci leczenia by³a
ocena przez pacjentów redukcji objawów chorobowych
w skali od 1-5, nanoszona na odpowiednie arkusze. Z podsumowania wynika³o, ¿e feksofenadyna stosowana w ka¿dej dawce, powodowa³a znacz¹c¹ poprawê w ca³kowitej
punktacji objawów (p = 0,003) i przy ka¿dym pojedynczym
objawie nosowym w porównaniu z placebo. Ponadto nie
zaobserwowano ¿adnych efektów sedatywnych ani te¿
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wyd³u¿enia odcinka QT w zapisie EKG lub innych zaburzeñ rytmu serca, nawet przy stosowaniu tego leku
w dawce 240 mg 2 razy dziennie przez 14 dni. Nie zaobserwowano wiêkszej skutecznoci przy stosowaniu dawek
wiêkszych ni¿ 120 mg dziennie. Wobec tego dawka ta
wydaje siê byæ optymaln¹ terapeutycznie w leczeniu
sezonowego alergicznego nie¿ytu nosa [10]. Inne badania u 861 chorych na alergiczny nie¿yt nosa równie¿ potwierdzi³y, ¿e feksofenadyna stosowana w dawkach 120
lub 180 mg 1 raz dziennie jest skuteczna i bezpieczna w leczeniu tego schorzenia [11]. Porównywano równie¿ skutecznoæ i bezpieczeñstwo stosowania feksofenadyny
z cetyryzyn¹ i loratadyn¹ na du¿ych liczebnie grupach chorych na sezonowy alergiczny nie¿yt nosa (821 i 688 osób).
Uzyskane wyniki wykaza³y, ¿e feksofenadyna jest tak
skuteczna i bezpieczna jak cetryzyna i loradatyna w opanowywaniu objawów chorobowych ocenianych w skali
5-punktowej i wyranie poprawia jakoæ ¿ycia [12,13].
Udokumentowano tak¿e dzia³anie przeciwalergiczne
i przeciwzapalne feksofenadyny. Lek ten skutecznie blokowa³ skurcz oskrzeli u uczulonych winek morskich
indukowany swoistym antygenem, jak równie¿ uwalnianie histaminy z mastocytów otrzewnowych szczura. Jedn¹
z cech zapalenia alergicznego jest wzmo¿ona ekspresja
cz¹stek adhezyjnych na komórkach ródb³onkowych i nab³onkowych, co sprzyja migracji leukocytów do tkanki
objêtej alergicznym zapaleniem. W badaniach in vitro
feksofenadyna znacz¹co zmniejsza³a ekspresjê cz¹stek
adhezyjnych ICAM-1 na komórkach nab³onkowych
spojówek oczu u ludzi i blokowa³a spontaniczne uwalnianie IL-6 z fibroblastów. Ponadto, znacz¹co zmniejsza³a
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uwalnianie IL-8, GM-CSF, sICAM-1, TNFα i RANTES
z komórek nab³onkowych nosa u chorych na sezonowy
alergiczny nie¿yt nosa [14].
Potwierdzono równie¿ zasadnoæ stosowania feksofenadyny w przewlek³ej pokrzywce idiopatycznej. U 224
osób z powy¿szym schorzeniem lek stosowany w dawkach 180 i 240 mg 1 x dziennie przez 14 dni znacz¹co
redukowa³ ca³kowit¹ punktacjê objawów chorobowych
podawanych przez pacjentów, rednio o 79% w porównaniu z placebo. Uzyskano znaczne zmniejszenie wi¹du
i poprawê jakoci ¿ycia [15].
W innym badaniu, obejmuj¹cym 439 chorych z przewlek³¹ pokrzywk¹ idiopatyczn¹, po 4-tygodniowym leczeniu wzrastaj¹cymi dawkami feksofenadyny dawka 180
mg 1 raz dziennie okaza³a siê najbardziej skuteczna [16].
Reasumuj¹c, na podstawie przegl¹du aktualnego pimiennictwa mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹ce wnioski:
1. Feksofenadyna jest aktywnym metabolitem terfenadyny, pozbawiona jest dzia³añ ubocznych swojego prekursora, wysoce selektywnie blokuje receptor histaminowy H1 ;
2. Nie podlega metabolizmowi w w¹trobie i nie wykazuje interakcji z lekami makrolidowymi, przeciwgrzybiczymi oraz nie powoduje dzia³ania arytmogennego;
3. Wykazuje dzia³anie przeciwhistaminowe, przeciwalergiczne i przeciwzapalne;
4. Jest skuteczna i bezpieczna w leczeniu alergicznego
sezonowego nie¿ytu nosa i przewlek³ej pokrzywki
idiopatycznej.
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