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Wstêp
Alergiczny nie¿yt nosa jest to choroba zapalna,

u pod³o¿a której le¿y mediowane przez IgE zapalenie
b³ony œluzowej nosa, rozwijaj¹ce siê po ekspozycji aler-
genowej; charakteryzuje siê kichaniem i upoœledzeniem
dro¿noœci nosa.

Alergiczny nie¿yt nosa jest globalnym problemem
zdrowotnym, który dotyczy 10-20% populacji. Wystê-
powanie tej choroby stale roœnie.

Objawy alergicznego nie¿ytu nosa mog¹ istotnie po-
garszaæ jakoœæ ¿ycia pacjentów i ich rodzin. Stopieñ, w ja-
kim alergiczny nie¿yt nosa upoœledza funkcjonowanie
pacjenta jest jednak czêsto niedoceniany. Choroba nie
leczona negatywnie wp³ywa na wydajnoœæ w pracy, osi¹-
gniêcia szkolne dzieci i aktywnoœæ spo³eczn¹. Istotne s¹
koszty ekonomiczne choroby, zarówno bezpoœrednie, jak
i poœrednie, wynikaj¹ce ze zmniejszonej wydajnoœci w pra-
cy, wizyt lekarskich oraz koniecznoœci farmakoterapii.

W ci¹gu ostatnich kilku lat poczyniony zosta³ znacz-
ny postêp w zakresie zrozumienia patofizjologicznych
mechanizmów zapalenia alergicznego, dziêki któremu
zmodyfikowane i ulepszone zosta³y metody leczenia. Pre-

zentowany dokument programu Gloria jest odzwiercie-
dleniem kluczowych miêdzynarodowych konsensusów
dotycz¹cych leczenia alergicznego nie¿ytu nosa, opraco-
wanych przez Europejsk¹ Akademiê Alergologii i Im-
munologii Klinicznej (European Academy of Allergy and
Clinical Immunology).

U 42% pacjentów z alergicznym nie¿ytem nosa wy-
stêpuje alergiczne zapalenie spojówek i jest ono uznawa-
ne przez American College of Allergy, Asthma and
Immunology jako istotne schorzenie towarzysz¹ce.

Przedruk z dokumentu GLORIA (Global Resources in Allergy), opublikowanego przez World Allergy Organization –
IAACI (WAO), 2001, za zgod¹ i dziêki uprzejmoœci WAO
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G³ówne objawy
• wyciek z nosa
• swêdzenie nosa
• zatkanie nosa
• kichanie

42% pacjentów z alergicznych nie¿ytem nosa zg³asza objawy
alergicznego zapalenia spojówek; jest to typowy objaw py³kowicy
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Definicje
Typowo alergiczny nie¿yt nosa dzielony jest na se-

zonowy, ca³oroczny i zawodowy nie¿yt nosa. Nie jest to
jednak podzia³ satysfakcjonuj¹cy poniewa¿:
1. czêsto trudno jest odró¿niæ nie¿yt nosa sezonowy od

ca³orocznego u chorych z uczuleniem wielowa¿nym
- zarówno w stosunku do sezonowych alergenów œro-
dowiskowych (py³ki, pleœnie), jak i ca³orocznych aler-
genów domowych (roztocze kurzu domowego, ka-
raluchy, sierœæ zwierz¹t). W strefach geograficznych
z niewielk¹ zmiennoœci¹ sezonow¹ uczulenie na
py³ki mo¿e byæ przyczyn¹ ca³orocznego nie¿ytu
nosa.

2. Poziom ekspozycji na alergeny ca³oroczne mo¿e
zmieniaæ siê w ci¹gu roku.

3. Wiêkszoœæ pacjentów uczulona jest zarówno na aler-
geny sezonowe, jak i ca³oroczne.

4. W alergiach zawodowych opis miejsca ekspozycji
mo¿e sugerowaæ rolê poszczególnych alergenów.

Nazewnictwo chorób alergicznych ró¿ni siê, st¹d
ustalane s¹ aktualnie nowe œwiatowe definicje dla stan-
daryzacji podzia³ów tych chorób.

Diagnostyka alergicznego nie¿ytu nosa powinna za-
tem rutynowo obejmowaæ pytania dotycz¹ce objawów
ocznych. Zapalenie spojówek jest jednym z typowych ob-
jawów py³kowicy (sezonowego alergicznego nie¿ytu nosa
i spojówek).

Nastêpuj¹ce cechy pozwalaj¹ na ró¿nicowanie miê-
dzy objawami sezonowego i ca³orocznego alergicznego
nie¿ytu nosa.

Alergiczny nie¿yt nosa: klasyfikacja tradycyjnaAlergiczny nie¿yt nosa: klasyfikacja tradycyjnaAlergiczny nie¿yt nosa: klasyfikacja tradycyjnaAlergiczny nie¿yt nosa: klasyfikacja tradycyjnaAlergiczny nie¿yt nosa: klasyfikacja tradycyjna

• sezonowy
• ca³oroczny
• zawodowy

Proponowana nowa klasyfikacja alergicznych nie¿y-
tów nosa oparta jest na subiektywnej, indywidualnej oce-
nie pacjenta dotycz¹cej wp³ywu choroby na jakoœæ ¿ycia.

Klasyfikacja alergicznego nie¿ytu nosaKlasyfikacja alergicznego nie¿ytu nosaKlasyfikacja alergicznego nie¿ytu nosaKlasyfikacja alergicznego nie¿ytu nosaKlasyfikacja alergicznego nie¿ytu nosa

• sezonowy – okresowy – ostry – okazjonalny
  - okresowe objawy trwaj¹ce mniej ni¿ miesi¹c

• ca³oroczny – przetrwa³y – przewlek³y – d³ugotrwa³y
  - objawy trwaj¹ce d³u¿ej ni¿ miesi¹c

W chwili obecnej nie ma jednej obiektywnej meto-
dy pomiaru stopnia zatkania nosa. Badania z wykorzy-
staniem peak-flowmetru nie daj¹ jednoznacznych wy-
ników; stwierdzono s³ab¹ korelacjê miêdzy mierzonymi
oporami nosa a subiektywnymi objawami dro¿noœci nosa.

Czêstoœæ wystêpowania
W ostatnich 40 latach obserwowany jest wzrost za-

chorowañ na alergiczne nie¿yty nosa, od 6% ogó³u po-
pulacji w 1973 roku do 18% w 1993 roku. Wykazano
predyspozycjê genetyczn¹ wystêpowania alergicznego
nie¿ytu nosa, jakkolwiek nie ma jasnoœci odnoœnie ge-
nów odpowiedzialnych za rozwój astmy, czy alergiczne-
go nie¿ytu nosa.

Nowa klasyfikacja alergicznego nie¿ytu nosa:Nowa klasyfikacja alergicznego nie¿ytu nosa:Nowa klasyfikacja alergicznego nie¿ytu nosa:Nowa klasyfikacja alergicznego nie¿ytu nosa:Nowa klasyfikacja alergicznego nie¿ytu nosa:
Ciê¿koœæCiê¿koœæCiê¿koœæCiê¿koœæCiê¿koœæ

£agodny
• niewiele uci¹¿liwych objawów, nie zaburzaj¹cych aktywnoœci

w ci¹gu dnia i/lub snu

Umiarkowany – Ciê¿ki
• objawy uci¹¿liwe, zaburzaj¹ce aktywnoœæ w ci¹gu dnia i/lub sen
• chory wymaga leczenia dla prawid³owego funkcjonowania

Epidemiologia alergicznego nie¿ytu nosaEpidemiologia alergicznego nie¿ytu nosaEpidemiologia alergicznego nie¿ytu nosaEpidemiologia alergicznego nie¿ytu nosaEpidemiologia alergicznego nie¿ytu nosa

DzieciDzieciDzieciDzieciDzieci
• Czêstoœæ wystêpowania nie¿ytów nosa w miêdzynarodowym

badaniu ISAAC (the International Study of Asthma and Allergies
in Childhood, Asher et al., 1995) waha³a siê miêdzy 0,8%
i 14,95% u dzieci 6-7 letnich oraz miêdzy 1,4 i 39,7% u dzieci
13-14 letnich

• Ma³a czêstoœæ wystêpowania: Indonezja, Gruzja, Grecja
• Du¿a czêstoœæ wystêpowania: Australia, Wielka Brytania,

Ameryka £aciñska

DoroœliDoroœliDoroœliDoroœliDoroœli
• Brak badañ ekwiwalentnych do badañ ISAAC
• Narodowe badania wskazuj¹ na czêstoœæ wystêpowania

miêdzy 5,9% (Francja) a 29% (Wielka Brytania); œrednia 16%
• Przewlek³e (ca³oroczne) nie¿yty nosa s¹ czêstsze u doros³ych ni¿

u dzieci

ObjawyObjawyObjawyObjawyObjawy Sezonowy nie¿yt nosaSezonowy nie¿yt nosaSezonowy nie¿yt nosaSezonowy nie¿yt nosaSezonowy nie¿yt nosa Ca³oroczny nie¿yt nosaCa³oroczny nie¿yt nosaCa³oroczny nie¿yt nosaCa³oroczny nie¿yt nosaCa³oroczny nie¿yt nosa

Zatkanie nosa zmienne czêste, sta³e

Wydzielina wodnista, czêsto œluzowo-wodnista,
zmienna, zaciek na tylnej
œcianie gard³a

Kichanie zawsze zmienne

Zaburzenia wêchu zmienne czêste

Choroby towarzysz¹ce

Objawy oczne czêsto rzadko

Astma zmiennie czêsto

Przewlek³e zapalenie zatok rzadko czêsto
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Patogenne alergeny
Alergiczny nie¿yt nosa najczêœciej wynika z uczule-

nia na alergeny powietrzne. Zwiêkszona zapadalnoœæ na
choroby alergiczne wi¹zana jest czêœciowo ze wzrostem
stê¿enia alergenów wewn¹trzdomowych, wynikaj¹cym ze
szczelniejszej izolacji pomieszczeñ od œrodowiska ze-
wnêtrznego (szczelne okna), wiêkszej iloœci „miêkkich”
mebli i obecnoœci w domu zwierz¹t. Przyczynami czêst-
szego wyst¹pienia alergii lub jej zaostrzeñ mo¿e byæ
wzrost wewn¹trzdomowych zanieczyszczeñ, takich jak
dym tytoniowy, alergeny i py³y. Najczêstszymi Ÿród³a-
mi wewn¹trzdomowymi alergenów s¹ roztocze kurzu
domowego, koty, psy, karaluchy oraz pleœnie.

Oznaczanie ca³kowitej IgE w surowicy pacjenta ma
znikom¹ wartoœæ w rozpoznaniu alergicznego nie¿ytu
nosa, w przyciwieñstwie do alergenowo-swoistych IgE
w surowicy, których wartoœæ diagnostyczna jest porów-
nywalna z testami skórnymi. Prowokacje donosowe
z alergenem s¹ raczej narzêdziem badawczym i ich war-
toœæ w praktyce klinicznej jest niewielka; testy te maj¹
natomiast istotne znaczenie w rozpoznawaniu zawodo-
wego alergicznego nie¿ytu nosa.

Istotne globalnie alergenyIstotne globalnie alergenyIstotne globalnie alergenyIstotne globalnie alergenyIstotne globalnie alergeny

• roztocze kurzu domowego
• py³ki traw, drzew i chwastów
• zwierzêta
• karaluchy
• pleœnie

Diagnostyka alergicznych nie¿ytów nosa – 1Diagnostyka alergicznych nie¿ytów nosa – 1Diagnostyka alergicznych nie¿ytów nosa – 1Diagnostyka alergicznych nie¿ytów nosa – 1Diagnostyka alergicznych nie¿ytów nosa – 1

Badania zasadnicze
• szczegó³owy wywiad osobniczy i rodzinny w kierunku alergii,

badanie fizykalne
• ocena nosa – rynoskopia przednia
• wywiad w kierunku objawów ocznych
• alergiczne testy skórne: testy punktowe (prick test) lub testy

œródskórne i / lub
• ocena sowistych przeciwcia³ IgE w surowicy

(radioallergosorbent test)

Rutynowo w diagnostyce alergii, dla wykazania re-
kacji mediowanej za pomoc¹ IgE, stosowane s¹ punkto-
we testy skórne (prick testy). Kropla roztworu alergenu
umieszczana jest na skórze i rozprowadzana w naskórku
za pomoc¹ sterylnej ig³y lub lancecika, na drodze lek-
kich nak³uæ skóry. Dla interpretacji wyników konieczne
jest wykonanie testów kontrolnych – dodatniego i ujem-
nego, odpowiednio z histamin¹ i sol¹ fizjologiczn¹. Test
dodatni pozwala na wykazanie prawid³owej, dodatniej
reaktywnoœci skóry, natomiast test z sol¹ fizjologiczn¹
zapobiega fa³szywej interpretacji wzmo¿onej reakcji der-
mograficznej jako dodatniego testu skórnego. Wynik re-
akcji z alergenem uznaje siê za dodatni, gdy œrednica
b¹bla przekracza 3 mm. Oznacza to, ¿e pacjent produ-
kuje swoiste przeciwcia³a klasy IgE w stosunku do od-
powiedniego alergenu, co po wziêciu pod uwagê dodat-
niego wywiadu osobniczego pozwala na powi¹zanie ob-
jawów choroby z uczuleniem na ten alergen.

Diagnostyka alergicznych nie¿ytów nosa – 2Diagnostyka alergicznych nie¿ytów nosa – 2Diagnostyka alergicznych nie¿ytów nosa – 2Diagnostyka alergicznych nie¿ytów nosa – 2Diagnostyka alergicznych nie¿ytów nosa – 2

Dodatkowe testy, które mog¹ byæ wykonane w razie potrzeby:
• poziom ca³kowitej IgE
• rynofiberoskopia
• ocena cytologiczna wydzieliny z nosa/wymazów (wyskrobin)
• prowokacje donosowe z alergenem, z zastosowaniem

rynomanometrii
• tomografia komputerowa

Patogenne alergeny zewn¹trzdomowe obejmuj¹ py³ki
drzew, traw, chwastów, zarodniki grzybów i pleœni.
Zaostrzenie objawów alergicznego nie¿ytu nosa mo¿e byæ
powodowane przez zanieczyszczenia miejskie, pochodz¹-
ce ze spalin samochodowych, w³¹czaj¹c ozon, dwutle-
nek azotu i dwutlenek siarki, natomiast spaliny silników
Diesla mog¹ nasilaæ syntezê IgE i zapalenie alergiczne.

Rozpoznanie
Rozpoznanie alergicznego nie¿ytu nosa stawiane jest

w oparciu o objawy kliniczne typowe dla alergii oraz testy
in vivo i in vitro ukierunkowane na wykrycie wolnych lub
zwi¹zanych z komórkami IgE. Diagnostyka alergii zosta-
³a w ostatnich latach znacznie udoskonalona, co wi¹¿e siê
ze standaryzacj¹ alergenów i dostêpnoœci¹ ekstraktów aler-
genowych dla wiêkszoœci alergenów wziewnych.

Pomiar swoistych przeciwcia³ IgE w surowicy ma zbli-
¿on¹ wartoœæ diagnostyczn¹ do testów skórnych, jednak¿e

Alergiczne punktowe testy skórne (Alergiczne punktowe testy skórne (Alergiczne punktowe testy skórne (Alergiczne punktowe testy skórne (Alergiczne punktowe testy skórne (prickprickprickprickprick)))))

• punktowy test skórny / wynik dodatni
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wolny jest od wp³ywu aktualnie wystêpuj¹cych objawów
chorobowych (skórnych) oraz leków, tj. preparatów prze-
ciwhistaminowych i przeciwzapalnych.

Diagnostyka ró¿nicowa
Jednostki chorobowe, z którymi nale¿y ró¿nicowaæ

alergiczny nie¿yt nosa, zosta³y zebrane w tabeli poni¿ej.

Immunopatologia
Wykazanie immunopatologicznych reakcji le¿¹cych

u podstaw choroby alergicznej pozwala na zastosowanie
leczenia skierowanego przeciwko kompleksowej reakcji
zapalnej, jak równie¿ wystêpuj¹cym objawom klinicznym.

noœæ nacieku eozynofilowego oraz zwiêkszon¹ ekspresjê
cz¹stek adhezyjnych œródb³onka i nab³onka, chemokin
i cytokin. Po zaindukowaniu reakcji zapalnej proces ten
trwa w b³onie œluzowej nosa przez wiele tygodni po eks-
pozycji na alergen. W przewlek³ym alergicznym nie¿y-
cie nosa, spowodowanym sta³¹ ekspozycj¹ na niskie dawki
alergenu, dochodzi do przetrwa³ej reakcji zapalnej b³o-
ny œluzowej nosa.

Dla wyst¹pienia objawów nie¿ytu alergicznego nosa,
jak równie¿ dla rozwoju nieswoistej nadreaktywnoœci
b³ony œluzowej nosa, istotne znaczenie maj¹ mediato-
ry uwalniane z komórek naciekaj¹cych b³onê œluzow¹
nosa, jak równie¿ z komórek rezyduj¹cych, takich jak
komórki tuczne.

G³ównym mediatorem zapalenia jest histamina uwal-
niana z aktywowanych komórek tucznych w wyniku
okresowej (sezonowej) lub sta³ej (ca³orocznej) ekspozy-
cji na alergen. Histamina jest g³ównym mediatorem wcze-
snej fazy reakcji alergicznej. Stymuluje ona zakoñczenia
nerwów czuciowych, powoduj¹c kichanie i swêdzenie
nosa, ponadto odpowiedzialna jest za rozszerzenie na-
czyñ, przesiêk osocza i stymulacjê komórek b³ony œlu-
zowej nosa, prowadz¹cych do wyst¹pienia wycieku z nosa
i jego zatkania. Histamina odgrywa rolê prozapaln¹ na
drodze zwiêkszenia syntezy cz¹stek adhezyjnych
i uwalniania cytokin prozapalnych.

Immunopatologia alergicznego nie¿ytu nosaImmunopatologia alergicznego nie¿ytu nosaImmunopatologia alergicznego nie¿ytu nosaImmunopatologia alergicznego nie¿ytu nosaImmunopatologia alergicznego nie¿ytu nosa

Alergiczny nie¿yt nosa charakteryzuje siê naciekiem zapalnym
w b³onie œluzowej nosa, który obejmuje:
• chemotaksjê – selektywny nap³yw komórek oraz

przezœródb³onow¹ migracjê i aktywacjê eozynofilów, bazofilów,
komórek tucznych, makrofagów, komórek Langerhansa
i limfocytów, szczególnie komórek T pomocniczych;

• migracjê i aktywacjê komórek tucznych, eozynofilów, komórek
Langerhansa i limfocytów w kierunku i do nab³onka;

• regulacjê syntezy miejscowej i ogólnej IgE: ogólny poziom IgE i
swoistych przeciwcia³ IgE roœnie w odpowiedzi na ekspozycjê
na alergen.

Immunopatologia chorób alergicznych:Immunopatologia chorób alergicznych:Immunopatologia chorób alergicznych:Immunopatologia chorób alergicznych:Immunopatologia chorób alergicznych:
G³ówny mediator – histaminaG³ówny mediator – histaminaG³ówny mediator – histaminaG³ówny mediator – histaminaG³ówny mediator – histamina

• mediator preformowany
• uwalniany z aktywowanych komórek tucznych
• g³ówny mediator wczesnej fazy reakcji alergicznej
• powoduje kichanie, swêdzenie, wyciek i upoœledzenie dro¿noœci

nosa
• ma dzia³anie prozapalne

Diagnostyka ró¿nicowa alergicznego nie¿ytu nosaDiagnostyka ró¿nicowa alergicznego nie¿ytu nosaDiagnostyka ró¿nicowa alergicznego nie¿ytu nosaDiagnostyka ró¿nicowa alergicznego nie¿ytu nosaDiagnostyka ró¿nicowa alergicznego nie¿ytu nosa

• polipy nosa
• defekt rzêsek
• wyciek p³ynu mózgowo-rdzeniowego
• guzy: ³agodne, z³oœliwe
• przyczyny mechaniczne: skrzywienie przegrody nosa, cia³a

obce, zaroœniêcie nozdrzy tylnych
• ziarniniaki: sarkoidoza, infekcyjne, choroba Wegenera

Nie¿yty nosa niealergiczneNie¿yty nosa niealergiczneNie¿yty nosa niealergiczneNie¿yty nosa niealergiczneNie¿yty nosa niealergiczne
• infekcyjne: wirusowe, bakteryjne, grzybicze
• indukowane lekami: aspiryna, inne leki
• zawodowe (mog¹ byæ alergiczne lub niealergiczne)
• hormonalne: w okresie dojrzewania, ci¹¿y, miesi¹czkowania,

choroby endokrynne
• inne przyczyny: pokarmowe, dra¿ni¹ce, emocjonalne, NARES

(zespó³ niealergicznego nie¿ytu nosa z eozynofili¹), refluks
¿o³¹dkowo-prze³ykowy, zanikowy

• idiopatyczne: przyczyny nieznane

Alergiczny nie¿yt nosa jest wynikiem reakcji medio-
wanej przeciwcia³ami IgE, zwi¹zanej z tocz¹cym siê
w b³onie œluzowej nosa zapaleniem komórkowym.
W b³onie œluzowej dróg oddechowych wykazano obec-

W póŸnej fazie reakcji zapalnej istotn¹ rolê odgry-
waj¹ leukotrieny, uwalniane do tkanek nosa przez ko-
mórki tuczne, eozynofile, bazofile, makrofagi, neutrofi-
le i komórki nab³onkowe. Powoduj¹ one zatkanie nosa
i produkcjê œluzowej wydzieliny. S¹ ponadto zaanga¿o-
wane w procesie nap³ywu komórek zapalnych. Leuko-
trieny, prostaglandyny i kininy mog¹ równie¿ odgrywaæ
rolê w symtomatologii alergicznego zapalenia spojówek,
poprzez interakcjê z receptorami nerwowymi i naczy-
niowymi. Nerwowy komponent w tej chorobie jest zwi¹-
zany ponadto z neuropeptydami uwalnianymi w uk³a-
dzie nerwowym cholinergicznym i peptydergicznym.
Racjonalna terapia farmakologiczna alergicznego nie¿y-
tu nosa musi byæ oparta o leczenie kompleksowego pro-
cesu zapalnego, jak równie¿ objawowe postêpowanie
w stosunku do wystêpuj¹cych objawów chorobowych.
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Wspó³wystêpowanie z astm¹ i zapaleniem zatok
U chorych z alergicznym nie¿ytem nosa zawsze ist-

nieje mo¿liwoœæ choroby dolnych dróg oddechowych.
B³ona œluzowa nosa i oskrzeli ma wiele podobieñstw.
Alergiczny nie¿yt nosa jest czynnikiem ryzyka astmy –
wielu pacjentów z alergicznym nie¿ytem nosa ma nad-
reaktywnoœæ oskrzeli; nie¿yt nosa czêsto poprzedza rów-
nie¿ rozwój astmy oskrzelowej. Istniej¹ podobieñstwa
i ró¿nice w budowie b³ony œluzowej górnych i dolnych
dróg oddechowych. W b³onie œluzowej nosa istnieje ob-
fite ³o¿ysko naczyniowe, zmiany w którym doprowa-
dzaæ mog¹ do znacznego obrzêku i zatkania nosa. Nato-
miast w b³onie œluzowej dolnych dróg oddechowych za
astmatyczny skurcz oskrzeli odpowiedzialne s¹ miêœnie
g³adkie, rozci¹gaj¹ce siê od tchawicy do oskrzelików. Ba-
dania patofizjologiczne wskazuj¹ na istotn¹ zale¿noœæ
miêdzy nie¿ytem nosa i astm¹. Proces zapalny tocz¹cy
siê w b³onie œluzowej nosa i oskrzeli odgrywa kluczow¹
rolê w patogenezie astmy i nie¿ytu nosa, przy czym w na-
cieku zapalnym stwierdza siê podobne komórki zapal-
ne, takie same mediatory zapalne (histamina, leukotrie-
ny), cytokiny o profilu komórek Th2, chemokiny, cz¹st-
ki adhezyjne; istniej¹ jednak¿e ró¿nice w odniesieniu do
wielkoœci wskaŸników zapalenia w alergicznym nie¿ycie
nosa i astmie. Z³uszczanie nab³onkowe jest bardziej na-
silone w oskrzelach ni¿ w nosie. Przebudowa b³ony œlu-
zowej dróg oddechowych mikroskopowo jest obecna
u wiêkszoœci, jeœli nie u wszystkich astmatyków, nato-
miast mo¿e nie byæ tak oczywista w nie¿ycie nosa.

Immunopatologia chorób alergicznychImmunopatologia chorób alergicznychImmunopatologia chorób alergicznychImmunopatologia chorób alergicznychImmunopatologia chorób alergicznych
G³ówne mediatory – leukotrienyG³ówne mediatory – leukotrienyG³ówne mediatory – leukotrienyG³ówne mediatory – leukotrienyG³ówne mediatory – leukotrieny

• mediatory syntetyzowane od nowa
• istotna rola w póŸnej fazie reakcji alergicznej
• powoduj¹ upoœledzenie dro¿noœci nosa, powstawanie

wydzieliny œluzowej, nap³yw komórek zapalnych

a prowokacje dooskrzelowe u chorych z nie¿ytem nosa
prowadz¹ do wyst¹pienia reakcji astmatycznej, z nap³y-
wem komórek zapalnych i prozapalnych mediatorów. Tak
wiêc górne i dolne drogi oddechowe mog¹ byæ uwa¿ane
za unikaln¹ ca³oœæ, na któr¹ wp³ywa rozwijaj¹cy siê pro-
ces zapalny; proces ten mo¿e byæ przy tym przed³u¿any
i nasilany przez wspólne mechanizmy odruchowe.

Wykazano siln¹ zale¿noœæ miêdzy zapaleniem za-
tok a alergicznym nie¿ytem nosa, zarówno u dzieci, jak
i doros³ych. W zwi¹zku z bliskim anatomicznym s¹-
siedztwem zatok i nosa wyj¹tkowo rzadko stwierdza siê
zapalenie zatok bez zajêcia b³ony œluzowej nosa, st¹d
poprawniejszym okreœleniem dla tej jednostki chorobo-
wej jest zapalenie b³ony œluzowej nosa i zatok. Objawy
zapalenia b³ony œluzowej nosa i zatok ró¿ni¹ siê od aler-
gicznego nie¿ytu nosa; jakkolwiek niedro¿noœæ nosa jest
wspóln¹ cech¹ obu chorób, to wydzielina z nosa w zapa-
leniu nosa i zatok jest zielona lub szara, mo¿e wystêpo-
waæ zaciek na tylnej œcianie gard³a i kaszel, a tak¿e uczu-
cie rozpierania twarzy i/lub ból g³owy. Dodatkowo, dia-
gnostyka zapalenia zatok obejmuje badanie rtg i tomo-
grafiê komputerow¹.

Alergiczny nie¿yt nosa: wspó³wystêpowanie z astm¹Alergiczny nie¿yt nosa: wspó³wystêpowanie z astm¹Alergiczny nie¿yt nosa: wspó³wystêpowanie z astm¹Alergiczny nie¿yt nosa: wspó³wystêpowanie z astm¹Alergiczny nie¿yt nosa: wspó³wystêpowanie z astm¹

• 40-50% pacjentów z alergicznym nie¿ytem nosa ma asmtê
• nie¿yt nosa wystêpuje u >75% pacjentów z astm¹

Zalecane badania dodatkowe
• wywiad w kierunku astmy oskrzelowej
• rtg klatki piersiowej
• ocena czynnoœci p³uc przed i po podaniu leku rozkurczaj¹cego

oskrzela

Alergiczny nie¿yt nosa: wspó³wystêpowanie z zapaleniem zatokAlergiczny nie¿yt nosa: wspó³wystêpowanie z zapaleniem zatokAlergiczny nie¿yt nosa: wspó³wystêpowanie z zapaleniem zatokAlergiczny nie¿yt nosa: wspó³wystêpowanie z zapaleniem zatokAlergiczny nie¿yt nosa: wspó³wystêpowanie z zapaleniem zatok

• silna wspó³zale¿noœæ (>50%) miêdzy zapaleniem zatok
a alergicznym nie¿ytem nosa u dzieci i doros³ych

Dodatkowe objawy / zalecane badania
• wywiad w kierunku zapalenia zatok – podwy¿szona ciep³ota

cia³a, bóle g³owy, bóle w twarzy, wydzielina œluzowo-ropna
• rtg lub TK zatok

Prowokacje donosowe u astmatyków powoduj¹ wy-
st¹pienie nieswoistej nadreaktywnoœci oskrzelowej,

Leczenie

Zmniejszenie stê¿enia alergenu
Czynnikiem inicjuj¹cym alergiczny nie¿yt nosa jest

kontakt b³ony œluzowej z alergenem uczulaj¹cym. Ciê¿-
koœæ choroby i jej naturalny przebieg koreluj¹ dobrze ze
œrodowiskowym stê¿eniem alergenu. St¹d, pierwszym te-
rapeutycznym krokiem w kontrolowaniu objawów aler-
gii jest prewencja oparta na identyfikacji i unikaniu kon-
taktu z alergenem (alergenami), który jest odpowiedzial-
ny za wyst¹pienie choroby. Ca³kowite usuniêcie alerge-
nu z otoczenia chorego mo¿e nie byæ mo¿liwe, jednak¿e
ju¿ jego redukcja mo¿e zmniejszaæ ciê¿koœæ choroby oraz
iloœæ zu¿ywanych leków.

Leczenie alergicznego nie¿ytu nosa: unikanie alergenu – 1Leczenie alergicznego nie¿ytu nosa: unikanie alergenu – 1Leczenie alergicznego nie¿ytu nosa: unikanie alergenu – 1Leczenie alergicznego nie¿ytu nosa: unikanie alergenu – 1Leczenie alergicznego nie¿ytu nosa: unikanie alergenu – 1

Unikanie alergenu jest pierwszym krokiem w postêpowaniu
leczniczym w chorobach alergicznych
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Roztocze kurzu domowego zabijane s¹ w trakcie pra-
nia poœcieli w temperaturze 55-60°C, st¹d zalecanym
jest, aby przeœcierad³a i koce prane by³y raz w tygodniu,
dla utrzymania niskiego stê¿enia tych alergenów. Naj-
bardziej skutecznym sposobem redukcji stê¿enia rozto-
czy w sypialni jest stosowanie nieprzepuszczalnych dla
alergenów, a przepuszczalnych dla pary wodnej, pokrow-
ców na materace, poduszki i ko³dry. Poniewa¿ roztocze
kurzu domowego gromadz¹ siê w nakryciach na ³ó¿ka,
powinny byæ one czyszczone przy ka¿dej zmianie po-
œcieli. Skuteczne w redukowaniu populacji roztoczy
mog¹ byæ regularnie stosowane preparaty roztoczobój-
cze, jakkolwiek pokrowce przeciwalergiczne na materace
wydaj¹ siê byæ bardziej efektywne. W celu usuniêcia roz-
toczy kurzu domowego i ich alergenów, ³ó¿ka powinny
byæ odkurzane raz w tygodniu przy u¿yciu odkurzacza
z filtrem HEPA lub równowa¿nym. Filtr, umieszczony
w miejscu wyrzucania powietrza, zapobiega ponowne-
mu powstawaniu w powietrzu alergenów podczas od-
kurzania.

Istotnym miejscem bytowania roztoczy kurzu do-
mowego s¹ dywany. Jeœli jest to mo¿liwe, powinny byæ
one zast¹pione przez zmywalne wyk³adziny typu lino-
leum lub pod³ogê drewnian¹.

Zalecane s¹ równie¿ zas³ony i ¿aluzje, które mog¹
byæ prane w temperaturze 55-60°C. Z sypialni powin-
ny byæ usuniête miêkkie (pluszowe) zabawki, powinny
one byæ prane w gor¹cej wodzie lub mro¿one raz w ty-
godniu, celem zabicia roztoczy kurzu domowego. Rów-
nie¿ zwierzêta nie powinny przebywaæ w sypialni.

na dworze. Jeœli nie jest to mo¿liwe, przebywanie zwie-
rzêcia powinno byæ ograniczone do pewnych obszarów
w domu, z wy³¹czeniem sypialni.

Leczenie chorób alergicznych: unikanie alergenu – 2Leczenie chorób alergicznych: unikanie alergenu – 2Leczenie chorób alergicznych: unikanie alergenu – 2Leczenie chorób alergicznych: unikanie alergenu – 2Leczenie chorób alergicznych: unikanie alergenu – 2

Roztocze kurzu domowego
• pranie poœcieli w temp. 60°C raz w tygodniu
• stosowanie pokrowców na poduszki, materace i koce,

nieprzepuszczalnych dla alergenów
• usuniêcie poœcieli z pierza
• stosowanie odkurzaczy w filtrem HEPA
• zast¹pienie dywanów przez linoleum lub pod³ogê drewnian¹
• usuniêcie zas³on, zwierz¹t i zabawek pluszowych z sypialni
• zapewnienie odpowiedniej wentylacji dla zmniejszenia

wilgotnoœci w pomieszczeniu

Leczenie chorób alergicznych: unikanie alergenu – 3Leczenie chorób alergicznych: unikanie alergenu – 3Leczenie chorób alergicznych: unikanie alergenu – 3Leczenie chorób alergicznych: unikanie alergenu – 3Leczenie chorób alergicznych: unikanie alergenu – 3

Py³ki
• pozostawanie w pomieszczeniach zamkniêtych w okresie

szczytu pylenia
• zak³adanie okularów i masek na twarz
• stosowanie, jeœli to mo¿liwe, klimatyzacji
• zainstalowanie w samochodach filtrów na py³ki

Zwierzêta
• usuniêcie zwierzêcia z sypialni, a jeœli to mo¿liwe – z domu
• regularne odkurzanie dywanów, materacy i tapicerki

Leczenie chorób alergicznych: unikanie alergenu – 4Leczenie chorób alergicznych: unikanie alergenu – 4Leczenie chorób alergicznych: unikanie alergenu – 4Leczenie chorób alergicznych: unikanie alergenu – 4Leczenie chorób alergicznych: unikanie alergenu – 4

Karaluchy
• têpienie za pomoc¹ odpowiednich insektycydów

Pleœnie
• stosowanie preparatów zmniejszaj¹cych wilgoæ, zapewnienie

suchych pomieszczeñ mieszkalnych
• stosowanie œrodków chemicznych celem usuniêcia pleœni

z ³azienek i innych wilgotnych pomieszczeñ

Trudnym jest unikanie kontaktu z py³kami roœlin,
poniewa¿ s¹ one wszechobecne; zmniejszanie ich stê¿e-
nia polega na ustanawianiu mechanicznych barier.

G³ówne alergeny odzwierzêce pochodz¹ ze œliny
i gruczo³ów ³ojowych; gdy wydzieliny i wydaliny staj¹
siê suche, do powietrza przedostaj¹ siê ich alergeny. Pa-
cjenci uczuleni na alergeny zwierzêce powinni pilnie
usun¹æ zwierzê z domu, jeœli to mo¿liwe, lub trzymaæ je

Alergeny karaluchów s¹ jednym z g³ównych uczula-
j¹cych alergenów, szczególnie w miastach o niskim stan-
dardzie higieny. Podstawowa strategia redukcji ekspo-
zycji na alergeny karalucha polega na eliminowaniu od-
powiedniego dla ich rozwoju œrodowiska, np. poprzez
zaklejanie szczelin w pod³odze i suficie, kontrolê wil-
gotnoœci, usuwanie resztek po¿ywienia.

Wewn¹trzdomowe pleœnie mog¹ byæ kontrolowane
poprzez zmniejszanie poziomu wilgotnoœci, regularn¹
kontrolê systemu nawiewu powietrza i przewodów
cieplnych oraz usuwanie pleœni z zawilgoconych miejsc
w domu.

Leki obkurczaj¹ce naczynia
Leki obkurczaj¹ce naczynia dzia³aj¹ poprzez recep-

tory adrenergiczne, powoduj¹c skurcz naczyñ. Krótko-
trwa³e leczenie nie daje zmian czynnoœciowych ani mor-
fologicznych w b³onie œluzowej nosa. Przed³u¿one le-
czenie mo¿e natomiast prowadziæ do tachyfilakcji, zwrot-
nego obrzêku b³ony œluzowej nosa i rozwoju polekowe-
go nie¿ytu nosa. Doustne leki obkurczaj¹ce naczynia
maj¹ z regu³y s³absze dzia³anie na niedro¿noœæ nosa ni¿
preparaty miejscowe, jednak nie powoduj¹, pojawiaj¹cego
siê na drodze sprzê¿enia zwrotnego, rozszerzenia naczyñ.
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Bromek ipratropium
Bromek ipratropium stosowany jest w celu zmniej-

szenia iloœci wydzieliny nosowej w przetrwa³ym / ca³o-
rocznym niealergicznym (naczynioruchowym) nie¿ycie
nosa, w przeziêbieniach i nie¿ytach u osób starszych.
Pocz¹tek dzia³ania leku jest szybki (15-20 minut). Ostat-
nie badania nad bromkiem ipratropium w przewlek³ym /
ca³orocznym nie¿ycie nosa wykaza³y zmniejszenie ciê¿-
koœci i czasu trwania wycieku z nosa o 30-40%. Stosowa-
nie bromku ipratropium zwi¹zane jest z zale¿nymi od
dawki leku, miejscowymi objawami ubocznymi, jednak¿e
reakcje ogólnoustrojowe s¹ rzadkie. Nawet d³ugotrwa³e

Kromony
Kromony dzia³aj¹ na b³onê komórkow¹ komórek

tucznych i/lub wew¹trzkomórkowe procesy, które na-
stêpuj¹ po po³¹czeniu alergenu z op³aszczaj¹c¹ tê ko-
mórkê IgE, jakkolwiek dok³adne mechanizmy dzia³ania
tych leków pozostaj¹ niewyjaœnione. Leki wymagaj¹ czê-
stego podawania, do którego nie zawsze chorzy chc¹ siê
przystosowaæ. Wykazano skutecznoœæ kliniczn¹ nedo-
kromilu sodu, zw³aszcza w okresowym / sezonowym aler-
gicznym nie¿ycie nosa; ³¹czona terapia nedokromilem
i astemizolem jest efektywniejsza ni¿ podawanie same-
go leku przeciwhistaminowego. Kromony s¹ lekami wy-
bitnie bezpiecznymi i polecanymi do stosowania u dzieci
i kobiet ciê¿arnych.

Leczenie alergicznego nie¿ytu nosa: leki obkurczaj¹ce naczyniaLeczenie alergicznego nie¿ytu nosa: leki obkurczaj¹ce naczyniaLeczenie alergicznego nie¿ytu nosa: leki obkurczaj¹ce naczyniaLeczenie alergicznego nie¿ytu nosa: leki obkurczaj¹ce naczyniaLeczenie alergicznego nie¿ytu nosa: leki obkurczaj¹ce naczynia

Preparaty miejscowe w aerozoluPreparaty miejscowe w aerozoluPreparaty miejscowe w aerozoluPreparaty miejscowe w aerozoluPreparaty miejscowe w aerozolu Preparaty doustnePreparaty doustnePreparaty doustnePreparaty doustnePreparaty doustne
* bardzo skuteczne w leczeniu * mniej skuteczne ni¿ leki

niedro¿noœci nosa miejscowe: nie powoduj¹
nie¿ytu polekowego

* ograniczenie czasu leczenia * skuteczne w po³¹czeniu
do 3-10 dni w zale¿noœci od z doustnymi lekami
wskazañ miejscowych przeciwhistaminowymi

* stosowanie >10 dni mo¿e * zazwyczaj nale¿y unikaæ
prowadziæ do wyst¹pienia u dzieci < 1r.¿., w czasie
objawów niepo¿¹danych ci¹¿y, przy nadciœnieniu,

kardiopatii, przeroœcie
gruczo³u krokowego, jaskrze

stosowanie nie wp³ywa na powonienie ani funkcjê rzê-
sek i nie powoduje zmian w b³onie œluzowej nosa.

Leczenie alergicznego nie¿ytu nosa – preparaty prLeczenie alergicznego nie¿ytu nosa – preparaty prLeczenie alergicznego nie¿ytu nosa – preparaty prLeczenie alergicznego nie¿ytu nosa – preparaty prLeczenie alergicznego nie¿ytu nosa – preparaty przeciwalergicznezeciwalergicznezeciwalergicznezeciwalergicznezeciwalergiczne

Kromoglikan dwusodowy i nedokromilKromoglikan dwusodowy i nedokromilKromoglikan dwusodowy i nedokromilKromoglikan dwusodowy i nedokromilKromoglikan dwusodowy i nedokromil
• mniej skuteczne ni¿ leki przeciwhistaminowe
• wymagaj¹ regularnego stosowania: kromoglikan – 4 razy

dziennie, nedokromil – 2 razy dziennie
• wysokie bezpieczeñstwo stosowania u dzieci i kobiet

ciê¿arnych

Doustne leki przeciwhistaminowe
Leki przeciwhistaminowe I generacji maj¹ ogólnie

niekorzystny stosunek ryzyka do korzyœci stosowania.
Jeœli jest to mo¿liwe, leki te nie powinny byæ d³u¿ej za-
lecane w alergicznym nie¿ycie nosa; wykazuj¹ one ma³¹
selektywnoœæ, a ich stosowanie ograniczone jest przez nie-
po¿¹dane objawy dzia³ania sedatywnego i antycholiner-
gicznego. To zalecenie zak³ada, ¿e dla pacjentów dostêpne
s¹ leki alternatywne.

Leczenie alergicznego nie¿ytu nosa – preparaty prLeczenie alergicznego nie¿ytu nosa – preparaty prLeczenie alergicznego nie¿ytu nosa – preparaty prLeczenie alergicznego nie¿ytu nosa – preparaty prLeczenie alergicznego nie¿ytu nosa – preparaty przeciwalergicznezeciwalergicznezeciwalergicznezeciwalergicznezeciwalergiczne

Bromek ipratropiumBromek ipratropiumBromek ipratropiumBromek ipratropiumBromek ipratropium
• skuteczny w leczeniu wodnistego wycieku z nosa, ale

nieskuteczny w odniesieniu do kichania i niedro¿noœci nosa
• objawy niepo¿¹dane obejmuj¹ suchoœæ w nosie, uczucie

podra¿nienia i pieczenia, zatkanie nosa, suchoœæ w jamie
ustnej i bóle g³owy

Leczenie alergicznego nie¿ytu nosa: miejscowe lekiLeczenie alergicznego nie¿ytu nosa: miejscowe lekiLeczenie alergicznego nie¿ytu nosa: miejscowe lekiLeczenie alergicznego nie¿ytu nosa: miejscowe lekiLeczenie alergicznego nie¿ytu nosa: miejscowe leki
prprprprprzeciwhistaminowezeciwhistaminowezeciwhistaminowezeciwhistaminowezeciwhistaminowe

Azelastyna i lewokabastynaAzelastyna i lewokabastynaAzelastyna i lewokabastynaAzelastyna i lewokabastynaAzelastyna i lewokabastyna

• szybki pocz¹tek dzia³ania (15 min.)
• stosowanie 2 razy dziennie
• polecane w chorobie narz¹dowo-ograniczonej
• mog¹ byæ stosowana “na zawo³anie”, dodatkowo do ci¹g³ego

leczenia innymi lekami
• du¿e bezpieczeñstwo stosowania

Leczenie chorób alergicznych: doustne leki przeciwhistaminoweLeczenie chorób alergicznych: doustne leki przeciwhistaminoweLeczenie chorób alergicznych: doustne leki przeciwhistaminoweLeczenie chorób alergicznych: doustne leki przeciwhistaminoweLeczenie chorób alergicznych: doustne leki przeciwhistaminowe
IIIII generacjigeneracjigeneracjigeneracjigeneracji

• chlorfeniramina, difenydramina, prometazyna, tripolidyna
• stosowanie ograniczone przez objawy uboczne – sedatywe

i antycholinergiczne

Miejscowe leki przeciwhistaminowe
Azelastyna i lewokabastyna s¹ efektywnymi i wysoce

swoistymi antagonistami receptora H1. Ich miejscowe za-
stosowanie szybko zmniejsza swêdzenie nosa i kichanie,
a regularne stosowanie dwa razy dziennie zapobiega wy-
stêpowaniu objawów alergicznego nie¿ytu nosa. Oba leki
wystêpuj¹ w postaci kropli do oczu i aerozolu do nosa,
stosowane s¹ w leczeniu alergicznego zapalenia b³ony œlu-
zowej nosa i spojówek. Maj¹ podobn¹ skutecznoœæ do le-
ków stosowanych doustnie, a ich zalet¹ jest istotnie szyb-
szy pocz¹tek dzia³ania na objawy oczne i nosowe.
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Po¿¹danymi w³aœciwoœciami nowych leków przeciw-
histaminowych s¹ wiêksza si³a i d³u¿szy czas dzia³ania
w porównaniu z lekami pierwszej generacji i brak, lub
minimalne objawy uboczne. Powinny one mieæ szybki
pocz¹tek dzia³ania i czas aktywnoœci do 24 godz., co po-
zwala na stosowanie leku raz dziennie. Mimo ¿e hista-
mina jest g³ównym mediatorem w patofizjologii obja-
wów alergicznych, po¿¹dan¹ w³aœciwoœci¹ leku przciwhi-
staminowego jest dodatkowy efekt przeciwalergiczny na
inne mediatory zapalenia.

Leki przeciwhistaminowe nowszych generacji s¹ sku-
teczne w zmniejszaniu objawów nosowych, takich jak
swêdzenie, kichanie, wodnisty wyciek z nosa, lecz maj¹
mniejszy efekt na upoœledzenie dro¿noœci nosa. Leki
przeciwhistaminowe stosowane doustnie maj¹ dodatko-
wy efekt zwi¹zany ze zmniejszaniem objawów pozano-
sowych alergii, takich jak zapalenie spojówek i pokrzyw-
ka. W niektórych badaniach doœwiadczalnych wykaza-
no dodatkowe dzia³anie leków przeciwhistaminowych
nowej generacji na uwalnianie mediatorów (leukotrieny,
histamina), miejscowy nap³yw komórek zapalnych i in-
dukowan¹ alergenem ekspresjê ICAM-1 na komórkach
nab³onka, zarówno w fazie wczesnej, jak i póŸnej reakcji
alergicznej po prowokacji donosowej alergenem.

Akrywastyna, astemizol, ebastyna, loratadyna i ter-
fenadyna s¹ aktywnie metabolizowane w w¹trobie przez
uk³ad cytochromu P450, który jest równie¿ odpowie-
dzialny za metabolizm innych leków, konkuruj¹cych do
aktywnego miejsca enzymu. Jednoczasowe podanie le-
ków przeciwgrzybiczych, takich jak ketokonazol, lub

antybiotyków makrolidowych, takich jak erytromycyna,
mo¿e prowadziæ do podwy¿szenia stê¿enia niezmeta-
bolizowanego leku (jego postaci wyjœciowej). Podobne
dzia³anie mo¿e mieæ sok grejpfrutowy. Reakcje te wyka-
zano w szczególnoœci w stosunku do terfenadyny i aste-
mizolu, których dzia³anie mo¿e zaburzaæ sercowy cykl
repolaryzacyjny. Wzrost stê¿enia tych leków mo¿e po-
wodowaæ wyd³u¿enie odstêpu QT i wzrost ryzyka wy-
st¹pienia powa¿nej arytmii serca, w³¹czywszy torsades
de pointes. W konsekwencji leki te (terfenadyna i aste-
mizol) w niektórych krajach zosta³y wycofane z rynku.
U chorych z upoœledzeniem czynnoœci w¹troby lub ry-
zykiem zaburzeñ rytmu serca, lekami z wyboru powin-
ny byæ preparaty przeciwhistaminowe, nie metabolizo-
wane w w¹trobie, np. cetyryzyna i feksofenadyna.

Leki przeciwleukotrienowe
Leukotrieny cysteinylowe (CysLT) wydaj¹ siê byæ

wa¿nymi mediatorami reakcji alergicznej w b³onie œlu-
zowej nosa – ich wdychanie powoduje zatkanie nosa.
Leki przeciwleukotrienowe mog¹ mieæ zatem znaczenie
w leczeniu alergicznych nie¿ytów nosa w po³¹czeniu
z preparatami antyhistaminowymi, które wykazuj¹ nie-
wielki wp³yw na upoœledzenie dro¿noœci nosa. Jest praw-
dopodobnym, ¿e leki przeciwleukotrienowe znajd¹ za-
stosowanie w leczeniu nie¿ytu nosa i astmy z nadwra¿-
liwoœci na aspirynê, w którym wykazano ich wp³yw na
zmniejszenie dysfunkcji nosa, poprawê zmys³u wêchu,
zmniejszenie wycieku z nosa i wzrost przep³ywu powie-
trza przez nos.

Leczenie chorób alergicznych: idealne w³aœciwoœci lekówLeczenie chorób alergicznych: idealne w³aœciwoœci lekówLeczenie chorób alergicznych: idealne w³aœciwoœci lekówLeczenie chorób alergicznych: idealne w³aœciwoœci lekówLeczenie chorób alergicznych: idealne w³aœciwoœci leków
prprprprprzeciwhistaminowych II generacjizeciwhistaminowych II generacjizeciwhistaminowych II generacjizeciwhistaminowych II generacjizeciwhistaminowych II generacji

FarmakologiczneFarmakologiczneFarmakologiczneFarmakologiczneFarmakologiczne
• silny bloker receptora H1
• dodatkowe w³aœciwoœci dzia³ania przeciwalergicznego
• brak wp³ywu pokarmów na aktywnoœæ leku
• znana dawka terapeutyczna

FarmakokinetykaFarmakokinetykaFarmakokinetykaFarmakokinetykaFarmakokinetyka
• szybki pocz¹tek i 24-godzinny okres dzia³ania
• stosowanie 1 raz dziennie
• brak tachyfilaksji

Brak objawów niepo¿¹danychBrak objawów niepo¿¹danychBrak objawów niepo¿¹danychBrak objawów niepo¿¹danychBrak objawów niepo¿¹danych
• sedatywnych
• antycholinergicznych
• przybywania na wadze
• wp³ywu toksycznego na serce

Leczenie chorób alergicznych: doustne leki prLeczenie chorób alergicznych: doustne leki prLeczenie chorób alergicznych: doustne leki prLeczenie chorób alergicznych: doustne leki prLeczenie chorób alergicznych: doustne leki przeciwhistaminowezeciwhistaminowezeciwhistaminowezeciwhistaminowezeciwhistaminowe
IIIIIIIIII generacjigeneracjigeneracjigeneracjigeneracji

AkrAkrAkrAkrAkrywastyna, (astemizol*), azelastyna, cetyrywastyna, (astemizol*), azelastyna, cetyrywastyna, (astemizol*), azelastyna, cetyrywastyna, (astemizol*), azelastyna, cetyrywastyna, (astemizol*), azelastyna, cetyryzyna, ebastyna,yzyna, ebastyna,yzyna, ebastyna,yzyna, ebastyna,yzyna, ebastyna,
epinastyna, feksofenadyna, ketotifen, lewocetyrepinastyna, feksofenadyna, ketotifen, lewocetyrepinastyna, feksofenadyna, ketotifen, lewocetyrepinastyna, feksofenadyna, ketotifen, lewocetyrepinastyna, feksofenadyna, ketotifen, lewocetyryzyna,yzyna,yzyna,yzyna,yzyna,
loratadyna, (terfenadyna*), mizolastynaloratadyna, (terfenadyna*), mizolastynaloratadyna, (terfenadyna*), mizolastynaloratadyna, (terfenadyna*), mizolastynaloratadyna, (terfenadyna*), mizolastyna

• znacznie ograniczone objawy niepo¿¹dane
• leki pierwszego rzutu w leczeniu okresowych lub ³agodnych

ca³orocznych alergicznych nie¿ytów nosa

***** usuniête z niektórych rynków z powodu dzia³aniausuniête z niektórych rynków z powodu dzia³aniausuniête z niektórych rynków z powodu dzia³aniausuniête z niektórych rynków z powodu dzia³aniausuniête z niektórych rynków z powodu dzia³ania
kardiotoksycznego przy stosowaniu z lekamikardiotoksycznego przy stosowaniu z lekamikardiotoksycznego przy stosowaniu z lekamikardiotoksycznego przy stosowaniu z lekamikardiotoksycznego przy stosowaniu z lekami
przeciwgrzybiczymi i antybiotykami makrolidowymiprzeciwgrzybiczymi i antybiotykami makrolidowymiprzeciwgrzybiczymi i antybiotykami makrolidowymiprzeciwgrzybiczymi i antybiotykami makrolidowymiprzeciwgrzybiczymi i antybiotykami makrolidowymi

Leczenie chorób alergicznych: leki prLeczenie chorób alergicznych: leki prLeczenie chorób alergicznych: leki prLeczenie chorób alergicznych: leki prLeczenie chorób alergicznych: leki przeciwleukotrienowezeciwleukotrienowezeciwleukotrienowezeciwleukotrienowezeciwleukotrienowe

• nieskuteczne w monoterapii
• mog¹ mieæ dodatkowy efekt w przypadku podawania z lekami

przeciwhistaminowymi
• mog¹ byæ skutecznie w nie¿ycie nosa i astmie

z nadwra¿liwoœci¹ na aspirynê
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Glikokortykosteroidy

Glikokortykosteroidy miejscowe

Glikokortykosteroidy s¹ aktualnie najsilniejszymi le-
kami stosowanymi w leczeniu alergicznego i niealergicz-
nego nie¿ytu nosa. Wczesne próby stosowania glikokor-
tykosteroidów, takich jak hydrokortizon lub deksametazon,
miejscowo w drogach oddechowych nie zakoñczy³y siê
sukcesem, z powodu braku efektywnoœci lub wystêpo-
wania powa¿ych objawów ubocznych. W 1973 roku
wprowadzony zosta³ beclomethasone dipropionate –
pierwszy miejscowy glikokortykosteroid do stosowania
w aerozolu do nosa. Obecnie dostêpnych jest szereg miej-
scowych glikokortykoidów. Leki te maj¹ silne powino-
wactwo do receptora glikokortykoidowego i mo¿liwe jest
uzyskanie wysokiego stê¿enia leków w miejscu receptora
w b³onie œluzowej nosa. Czêœæ leku, która ulega po³kniê-
ciu, jest dezaktywowana w w¹trobie, zanim zd¹¿y do-
trzeæ do kr¹¿enia ogólnego, co minimalizuje ryzyko obja-
wów ogólnych. Od czasu zakazu stosowania noœników
freonowych (CFCs) miejscowe glikokortykoidy s¹ stoso-
wane w postaci suchego proszku lub pomp areozolowych.

Miejscowe kortykosteroidy maj¹ silne dzia³anie prze-
ciwzapalne, powoduj¹c redukcjê uwalniania mediatorów
zapalenia i zmniejszaj¹c naciek komórek zapalnych
w b³onie œluzowej nosa. Regularne, profilaktyczne sto-
sowanie miejscowych kortykosteroidów jest skuteczne
w odniesieniu do zmniejszenia wycieku z nosa, kicha-
nia, swêdzenia i zatkania nosa; wykazuj¹ one przy tym
wy¿szoœæ w stosunku do leków przeciwhistaminowych
w odniesieniu do wszystkich objawów nosowych. nara-
stanie objawów wynikaj¹cych z zapalenia alergicznego
jest konsekwencj¹ priming’u w b³onie œluzowej nosa ini-
cjowanego przez niskie stê¿enia alergenu. Kortykostero-
idy podane przed wyst¹pieniem objawów mog¹ byæ
szczególnie skuteczne w zapobieganiu priming’u w b³o-
nie œluzowej nosa i rozwoju objawów chorobowych.

W przypadku wystêpowania maksymalnego upoœle-
dzenia dro¿noœci nosa podanie donosowe kortykostero-
idów powinno byæ poprzedzone aplikacj¹ miejscowych
leków obkurczaj¹cych naczynia, celem umo¿liwienia do-
tarcia leku do objêtej zapaleniem b³ony œluzowej nosa.

Objawy uboczne stosowania miejscowych kortyko-
steroidów s¹ ³agodne i obejmuj¹ zasychanie w nosie, po-
wstawanie strupów i niewielkie krwawienia z nosa, jed-
nak¿e aktualnie stosowane preparaty mog¹ byæ podawa-
ne d³ugotrwale bez niebezpieczeñstwa wyst¹pienia atrofii
b³ony œluzowej nosa. Wydaje siê, ¿e pacjenci otrzymu-
j¹cy jedynie donosowe kortykosteroidy maj¹ niewielkie
ryzyko rozwiniêcia supresji osi podwzgórze – przysadka
– nadnercza, jednak¿e dalsze dane s¹ niezbêdne dotycz¹-
ce bezpieczeñstwa stosowania tych preparatów u dzieci.

Leczenie chorób alergicznych: kortykosteroidy miejscoweLeczenie chorób alergicznych: kortykosteroidy miejscoweLeczenie chorób alergicznych: kortykosteroidy miejscoweLeczenie chorób alergicznych: kortykosteroidy miejscoweLeczenie chorób alergicznych: kortykosteroidy miejscowe

• beklometazon
• budezonid
• flunizolid
• fluokortinobutyl
• flutikazon
• mometazon
• triamcinolon

Glikokortykosteroidy ogólne
Ogólne kortykosteroidy s¹ ostatecznym œrodkiem

w leczeniu alergicznego nie¿ytu nosa, jakkolwiek leki te
s¹ stosunkowo czêsto stosowane w praktyce klinicznej.
Steroidy mog¹ byæ podawane doustnie (np. prednizo-
lon 20-40 mg/dobê) lub jako iniekcja depot (np. me-
thylprednizolon 40-80 mg/iniekcjê). Posiadaj¹ one sze-
rokie spektrum dzia³ania na zapalenie i s¹ skuteczne
w stosunku do wiêkszoœci objawów nie¿ytu nosa, szcze-
gólnie upoœledzenia dro¿noœci i utraty wêchu. Jest to
niedrogi sposób leczenia, które mo¿e byæ regulowane
w zale¿noœci od ustêpowania objawów. Pojedyncza do-
ustna dawka ma mniejszy wp³yw supresyjny na oœ pod-
wzgórzowo-przysadkowo-nadnerczow¹ ni¿ iniekcja de-
pot. Poniewa¿ ryzyko objawów ubocznych stosowania
ogólnego kortykosteroidów silnie zale¿y od czasu trwa-
nia leczenia, w alergicznym nie¿ycie nosa zalecane po-
winno byæ krótkie stosowanie leku (poni¿ej 3 tygodni).
Leczenie preparatami doustnymi kortykosteroidów nie
powinno byæ czêstsze ni¿ raz na trzy miesi¹ce.

Leczenie alergicznego nie¿ytu nosa: miejscowe kortykosteroidy – 1Leczenie alergicznego nie¿ytu nosa: miejscowe kortykosteroidy – 1Leczenie alergicznego nie¿ytu nosa: miejscowe kortykosteroidy – 1Leczenie alergicznego nie¿ytu nosa: miejscowe kortykosteroidy – 1Leczenie alergicznego nie¿ytu nosa: miejscowe kortykosteroidy – 1

• silne leki przeciwzapalne
• skuteczne w odniesieniu do wszystkich objawów nie¿ytu nosa,

³¹cznie z niedro¿noœci¹
• stosowanie jeden lub dwa razy dziennie
• silniejsze dzia³anie w stosunku do wszystkich objawów

w porównaniu z lekami przeciwhistaminowymi
• leki pierwszego rzutu w umiarkowanych i ciê¿kich

przewlek³ych alergicznych nie¿ytach nosa

Leczenie alergicznego nie¿ytu nosa: miejscowe kortykosteroidy – 2Leczenie alergicznego nie¿ytu nosa: miejscowe kortykosteroidy – 2Leczenie alergicznego nie¿ytu nosa: miejscowe kortykosteroidy – 2Leczenie alergicznego nie¿ytu nosa: miejscowe kortykosteroidy – 2Leczenie alergicznego nie¿ytu nosa: miejscowe kortykosteroidy – 2

BezpieczeñstwoBezpieczeñstwoBezpieczeñstwoBezpieczeñstwoBezpieczeñstwo
• objawy niepo¿¹dane wystêpuj¹ sporadycznie
• rzadko wp³ywaj¹ na oœ podwzgórze – przysadka – nadnercza

(kilka wyj¹tków)
• kazuistyczne opisy perforacji przegrody nosa
• tylko w jednym badaniu wykazano zahamowanie wzrostu

dzieci w okresie leczenia beklometazonem
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Immunoterapia
Wraz z wprowadzeniem oczyszczonych i wystan-

daryzowanych szczepionek alergenowych oraz rygory-
stycznych definicji dotycz¹cych wskazañ, przeciwwska-
zañ i zasad postêpowania, skuteczn¹ i niezawodn¹ pro-
filaktyczn¹ metod¹ postêpowania w alergicznym nie¿y-
cie nosa sta³a siê podskórna immunoterapia (SIT). Do-
tychczasowe badania wykaza³y skutecznoœæ SIT w redukcji
objawów nie¿ytu nosa w odniesieniu do szeregu po-
wszechnie wystêpuj¹cych alergenów, w tym alergenów
py³ków traw, ambrozji, cedru górskiego, Parietaria, Der-
matophagoides pteronyssinus (roztocze kurzu domowe-
go), Alternaria, kota.

Odpowiednio d³ugi czas leczenia za pomoc¹ SIT, tj.
3-4 lata, mo¿e zapocz¹tkowaæ przed³u¿on¹ remisjê ob-
jawów. SIT poci¹ga za sob¹ niewielkie ryzyko wyst¹pie-
nia wstrz¹su anafilaktycznego, które dotyczy³o ok. 5%
pacjentów z nie¿ytem nosa leczonych wyci¹gami du¿ej
mocy i wystêpowa³o g³ównie w fazie zwiêkszania dawek
preparatu. Z powodu ryzyka anafilaksji leczenie powin-
no byæ prowadzone przez klinicystów przeszkolonych
w zakresie resuscytacji, a specjalna uwaga powinna byæ
zwrócona na pacjentów z towarzysz¹c¹ astm¹.

SIT jest zalecana u chorych z udokumentowanym,
klinicznie istotnym uczuleniem mediowanym za pomoc¹
IgE i w odniesieniu do ograniczonego spektrum alergii,

Miejscowa immunoterapia donosowa (LNIT) jest
skuteczna w zmniejszaniu objawów nie¿ytu nosa zwi¹-
zanych ze swoistym uczuleniem na py³ki i roztocze ku-
rzu domowego. Wyci¹gi wodne alergenu s¹ efektywne,
lecz czêsto powoduj¹ objawy nie¿ytu nosa; mo¿na tego
unikn¹æ stosuj¹c ekstrakty proszkowe.

W trakcie miejscowej immunoterapii nie obserwo-
wano reakcji zagra¿aj¹cych ¿yciu ani zgonów; sporadycz-
nie po immunoterapii podjêzykowej opisywano swêdzenie
w jamie ustnej i objawy uboczne z zakresu przewodu
pokarmowego.

Algorytmy leczenia
Wytyczne postêpowania terapeutycznego w alergicz-

nym nie¿ycie nosa opracowane zosta³y z uwzglêdnieniem
zasad Medycyny Opartej na Faktach, a nastêpnie uzy-
skany zosta³ konsensus przez panel ekspertów opracowu-
j¹cych dokument Gloria. W³¹czenie leczenia podykto-
wane jest indywidualnymi potrzebami ka¿dego pacjenta,
a wytyczne oparte o stopniowane leczenie dostarczaj¹ ra-
cjonalnych podstaw jego rozpoczêcia i prowadzenia. Wy-
tyczne oparte s¹ na za³o¿eniu, ¿e ka¿da forma terapii jest
³atwo dostêpna i mo¿liwa do zastosowania u pacjenta.

Leczenie alergicznego nie¿ytu nosa: kortykosteroidy ogólneLeczenie alergicznego nie¿ytu nosa: kortykosteroidy ogólneLeczenie alergicznego nie¿ytu nosa: kortykosteroidy ogólneLeczenie alergicznego nie¿ytu nosa: kortykosteroidy ogólneLeczenie alergicznego nie¿ytu nosa: kortykosteroidy ogólne

• krótkie leczenie doustnymi kortykosteroidami (<3 tygodni)
mo¿e byæ przepisane w przypadku ciê¿kich, opornych na
leczenie objawów

• leczenie mo¿e byæ powtarzane co 3 miesi¹ce
• powinno byæ stosowane ostro¿nie u dzieci i kobiet w ci¹¿y,

w przypadku braku mo¿liwoœci leczenia alternatywnego
• nale¿y unikaæ podawania leków w iniekcjach domiêœniowych

Leczenie chorób alergicznych – swoista immunoterapia iniekcyjnaLeczenie chorób alergicznych – swoista immunoterapia iniekcyjnaLeczenie chorób alergicznych – swoista immunoterapia iniekcyjnaLeczenie chorób alergicznych – swoista immunoterapia iniekcyjnaLeczenie chorób alergicznych – swoista immunoterapia iniekcyjna

• zalecana w odniesieniu do choroby o udowodnionym tle
IgE-zale¿nym. Mo¿e dotyczyæ uczulenia na wiele alergenów;
w Europie zazwyczaj ograniczenie do dwóch alergenów.

• we wszystkich przypadkach nale¿y rozwa¿yæ stosunek ryzyka
do korzyœci leczenia

• wysoce skuteczna w przypadku starannie dobranych pacjentów

Leczenie chorób alergicznych – wysokie dawki immunoterapiiLeczenie chorób alergicznych – wysokie dawki immunoterapiiLeczenie chorób alergicznych – wysokie dawki immunoterapiiLeczenie chorób alergicznych – wysokie dawki immunoterapiiLeczenie chorób alergicznych – wysokie dawki immunoterapii
podjêzykowejpodjêzykowejpodjêzykowejpodjêzykowejpodjêzykowej

Kontrolowane badania wykaza³y, ¿e immunoterapia
podjêzykowa z zastosowaniem wysokich dawek alergenów
stanowi konkurencyjn¹ alternatywê dla immunoterapii
iniekcyjnej w przypadkach alergii o przebiegu ³agodnym,
wystêpuj¹cej okresowo

Wytyczne leczenia alergicznego nie¿ytu nosaWytyczne leczenia alergicznego nie¿ytu nosaWytyczne leczenia alergicznego nie¿ytu nosaWytyczne leczenia alergicznego nie¿ytu nosaWytyczne leczenia alergicznego nie¿ytu nosa

Ustalenie racjonalnych podstaw dla w³¹czenia
i kontynuowania leczenia
Powi¹zanie objawów klinicznych z le¿¹c¹ u pod³o¿a choroby
patologi¹

Ogólne kortykosteroidy powinny byæ unikane
u dzieci i kobiet ciê¿arnych, a tak¿e u chorych, u któ-
rych istniej¹ przeciwwskazania do ich zastosowania. Nie
powinno siê równie¿ stosowaæ iniekcji depot miejsco-
wo do nosa, poniewa¿ opisywane by³y przypadki œle-
poty po takich wstrzykniêciach.

w których farmakoterapia i unikanie alergenów nie przy-
nosz¹ adekwatnej poprawy. Jakkolwiek zarezerwowana
do trudnych do kontroli przypadków, ostatnie dane wska-
zuj¹, ¿e SIT powinna byæ wprowadzana wczeœniej
w trakcie trwania choroby alergicznej.

Immunoterapia podjêzykowa (SLIT) jest skutecz-
na w poprawie objawów alergicznego nie¿ytu nosa zwi¹-
zanego z uczuleniem na roztocze, Parietaria, py³ki traw,
redukuj¹c równie¿ zapalenie alergiczne. SLIT jest sto-
sowana wed³ug schematu fazy dawki wzrastaj¹cej, po któ-
rej nastêpuje faza podtrzymuj¹ca maksymaln¹ dawkê,
z podawaniem preparatu dwa razy tygodniowo.
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Objawy chorobowe powinny podlegaæ kolejnej oce-
nie po rozpoczêciu ka¿dego poziomu leczenia. W za-
le¿noœci od ust¹pienia lub trwania objawów, rozwa¿ane
jest przejœcie do nastêpnego poziomu leczenia, indywi-
dualnie dla ka¿dego pacjenta.

Sezonowy nie¿yt nosa
U chorych z ³agodnymi lub okresowymi objawami

alergicznego sezonowego nie¿ytu nosa zalecane jest po-
danie miejscowo lub doustnie leków przeciwhistamino-
wych. Miejscowy i/lub doustny preparat przeciwhista-
minowy mo¿e byæ wybrany w oparciu o wspó³istniej¹ce
objawy nosowe i oczne. W ³agodnych przypadkach w³a-
œciw¹ alternatyw¹ dla leczenia objawów z zakresu nosa
i oczu mog¹ byæ kromony. Wskazanym jest rozpoczêcie
leczenia przed sezonem pylenia i kontynuowanie przyj-
mowania leku przez ca³y okres jego trwania.

W przypadku umiarkowanych objawów alergii nosa,
trwaj¹cych d³ugo lub ³agodnych, lecz Ÿle kontrolowa-
nych przez leki przeciwhistaminowe i kromony, wska-
zane jest podawanie donosowo streroidów codziennie,
przez ca³y okres pylenia. Jeœli taki sposób jest niewystar-
czaj¹cy, dla kontroli objawów polecane jest po³¹czenie
kortykosteroidu donosowego i doustnego z miejscowym
preparatem przeciwhistaminowym oraz zwiêkszanie da-
wek w ramach rekomendowanych zakresów dla ka¿dego
z nich. Jeœli nadal wskaŸniki leczenia s¹ niezadawalaj¹ce,
nale¿y do³¹czyæ leczenie objawowe, w tym bromek ipra-
tropium dla kontrolowania wodnistego wycieku z nosa,
leki obkurczaj¹ce naczynia w odniesieniu do niedro¿no-

Stopniowane praktyczne wskazówki leczenia okresowegoStopniowane praktyczne wskazówki leczenia okresowegoStopniowane praktyczne wskazówki leczenia okresowegoStopniowane praktyczne wskazówki leczenia okresowegoStopniowane praktyczne wskazówki leczenia okresowego
alergicznego nie¿ytu nosa: doroœli, postaæ umiarkowanie ciê¿kaalergicznego nie¿ytu nosa: doroœli, postaæ umiarkowanie ciê¿kaalergicznego nie¿ytu nosa: doroœli, postaæ umiarkowanie ciê¿kaalergicznego nie¿ytu nosa: doroœli, postaæ umiarkowanie ciê¿kaalergicznego nie¿ytu nosa: doroœli, postaæ umiarkowanie ciê¿ka

1. Unikanie alergenów i podanie kortykosteroidów donosowych i/
lub doustnych/donosowych leków przeciwhistaminowych
Jeœli poprawa nie jest satysfakcjonuj¹ca, wtedy: ⇒

• dodaæ kolejne leki objawowe lub
• w³¹czyæ na krótki okres czasu kortykosteroidy doustne lub
• rozwa¿yæ immunoterapiê

Stopniowane praktyczne wskazówki leczenia okresowegoStopniowane praktyczne wskazówki leczenia okresowegoStopniowane praktyczne wskazówki leczenia okresowegoStopniowane praktyczne wskazówki leczenia okresowegoStopniowane praktyczne wskazówki leczenia okresowego
alergicznego nie¿ytu nosa: doroœli, postaæ ³agodnaalergicznego nie¿ytu nosa: doroœli, postaæ ³agodnaalergicznego nie¿ytu nosa: doroœli, postaæ ³agodnaalergicznego nie¿ytu nosa: doroœli, postaæ ³agodnaalergicznego nie¿ytu nosa: doroœli, postaæ ³agodna

1.1.1.1.1. Unikanie alergenówUnikanie alergenówUnikanie alergenówUnikanie alergenówUnikanie alergenów
Czy w³¹czenie leczenia jest konieczne? Jeœli tak, to: ⇒
2.2.2.2.2. Doustne lub donosowe leki prDoustne lub donosowe leki prDoustne lub donosowe leki prDoustne lub donosowe leki prDoustne lub donosowe leki przeciwhistaminowe lubzeciwhistaminowe lubzeciwhistaminowe lubzeciwhistaminowe lubzeciwhistaminowe lub

kromoglikan dwusodowy / nedokromilkromoglikan dwusodowy / nedokromilkromoglikan dwusodowy / nedokromilkromoglikan dwusodowy / nedokromilkromoglikan dwusodowy / nedokromil
Jeœli poprawa nie jest satysfakcjonuj¹ca, wtedy: ⇒
3.3.3.3.3. Kortykosteroidy donosoweKortykosteroidy donosoweKortykosteroidy donosoweKortykosteroidy donosoweKortykosteroidy donosowe

Jeœli poprawa jest niesatysfakcjonuj¹ca, wtedy: ⇒
4.4.4.4.4. Kortykosteroidy donosowe i doustne / donosoweKortykosteroidy donosowe i doustne / donosoweKortykosteroidy donosowe i doustne / donosoweKortykosteroidy donosowe i doustne / donosoweKortykosteroidy donosowe i doustne / donosowe

leki prleki prleki prleki prleki przeciwhistaminowezeciwhistaminowezeciwhistaminowezeciwhistaminowezeciwhistaminowe

œci nosa, leki przeciwbólowe w przypadku bólów g³owy
lub spróbowaæ krótkiego leczenia doustnymi steroidami.
U pacjentów z ciê¿kimi objawami, opornymi na leczenie
farmakologiczne, mo¿e byæ rozwa¿ana immunoterapia.

Ca³oroczny nie¿yt nosa
Jeœli objawy ca³orocznego / przewlek³ego nie¿ytu nosa

s¹ na tyle niepokoj¹ce, ¿e wymagaj¹ leczenia, skutecz-
nym sposobem kontrolowania objawów i zmniejszenia
koniecznoœci podawania leków jest obni¿anie stê¿enia aler-
genów w otoczeniu chorego, zw³aszcza alergenów rozto-
czy kurzu domowego. W ³agodnych przypadkach, lub
gdy objawy wystêpuj¹ okresowo, polecane jest stosowanie
donosowo lub doustnie leków przeciwhistaminowych.

Jeœli leki przeciwhistaminowe nie daj¹ odpowiedniej
poprawy lub objawy chorobowe s¹ œrednio ciê¿kie i czê-
ste, polecane s¹ kortykosteroidy miejscowe, które w ciê¿-
kich przypadkach mog¹ byæ uzupe³nione lekami prze-
ciwhistaminowymi. Po wyst¹pieniu adekwatnej poprawy
objawów leki przeciwhistaminowe lub kortykosteroidy
miejscowe mog¹ byæ zredukowane lub odstawione, w za-
le¿noœci od ciê¿koœci i jakoœci pozosta³ych objawów.

Jeœli leczenie nie jest odpowiednio skuteczne, nale¿y
przeprowadziæ badania kliniczne w celu wykluczenia in-
nych niealergicznych chorób, które mog¹ byæ przyczyn¹
objawów chorobowych, takich jak polipy nosa, przewle-
k³e zapalenie zatok, nieprawid³owoœci anatomiczne.

Stopniowane praktyczne wskazówki leczenia przewlek³egoStopniowane praktyczne wskazówki leczenia przewlek³egoStopniowane praktyczne wskazówki leczenia przewlek³egoStopniowane praktyczne wskazówki leczenia przewlek³egoStopniowane praktyczne wskazówki leczenia przewlek³ego
alergicznego nie¿ytu nosa: doroœli, postaæ ³agodnaalergicznego nie¿ytu nosa: doroœli, postaæ ³agodnaalergicznego nie¿ytu nosa: doroœli, postaæ ³agodnaalergicznego nie¿ytu nosa: doroœli, postaæ ³agodnaalergicznego nie¿ytu nosa: doroœli, postaæ ³agodna

1.1.1.1.1. Unikanie alergenówUnikanie alergenówUnikanie alergenówUnikanie alergenówUnikanie alergenów
Czy w³¹czenie leczenia jest konieczne? Jeœli tak, to: ⇒
2.2.2.2.2. Kontrolowanie œrodowiskaKontrolowanie œrodowiskaKontrolowanie œrodowiskaKontrolowanie œrodowiskaKontrolowanie œrodowiska

Jeœli jest to niewystarczaj¹ce, wtedy: ⇒
3.3.3.3.3. Doustne/donosowe leki prDoustne/donosowe leki prDoustne/donosowe leki prDoustne/donosowe leki prDoustne/donosowe leki przeciwhistaminowezeciwhistaminowezeciwhistaminowezeciwhistaminowezeciwhistaminowe

Jeœli poprawa nie jest satysfakcjonuj¹ca, wtedy: ⇒
4.4.4.4.4. Kortykosteroidy donosoweKortykosteroidy donosoweKortykosteroidy donosoweKortykosteroidy donosoweKortykosteroidy donosowe

Jeœli poprawa nie jest satysfakcjonuj¹ca, wtedy: ⇒
5.5.5.5.5. Kortykosteroidy donosowe i lekiKortykosteroidy donosowe i lekiKortykosteroidy donosowe i lekiKortykosteroidy donosowe i lekiKortykosteroidy donosowe i leki

prprprprprzeciwhistaminowezeciwhistaminowezeciwhistaminowezeciwhistaminowezeciwhistaminowe
Jeœli poprawa nie jest satysfakcjonuj¹ca, wtedy: ⇒
6.6.6.6.6. Ocena prOcena prOcena prOcena prOcena przez specjalistê otorzez specjalistê otorzez specjalistê otorzez specjalistê otorzez specjalistê otorynolarynolarynolarynolarynolaryngologayngologayngologayngologayngologa

Jeœli u pacjenta od pocz¹tku choroby wystêpuj¹ umiar-
kowanie ciê¿kie lub ciê¿kie objawy chorobowe, farmako-
terapia powinna byæ rozpoczêta z zastosowaniem korty-
kosteroidów donosowych w przypadku umiarkowanie
ciê¿kiej choroby, z do³¹czeniem leków przeciwhistami-
nowych w przypadku ciê¿kiego przebiegu choroby. Je-
œli poprawa jest niesatysfakcjonuj¹ca, nale¿y przeprowa-
dziæ badanie kliniczne w kierunku wykluczenia innych
nieprawid³owoœci, mog¹cych le¿eæ u pod³o¿a choroby.
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Leczenie alergicznego nie¿ytu nosa:Leczenie alergicznego nie¿ytu nosa:Leczenie alergicznego nie¿ytu nosa:Leczenie alergicznego nie¿ytu nosa:Leczenie alergicznego nie¿ytu nosa:
PerspektywyPerspektywyPerspektywyPerspektywyPerspektywy

• 75% chorych z astm¹ alergiczn¹ ma objawy nie¿ytu nosa
• w leczeniu umiarkowanie ciê¿kich i ciê¿kich postaci skuteczne

s¹ humanizowane przeciwcia³a monoklonalne skierowane
przeciwko IgE, takie jak omalizumab (RhuMab-E25);
wykazano, ¿e leczenie takie:
- zmniejsza poziom wolnych IgE i zmniejsza ekspresjê

receptorów IgE na bazofilach
- hamuje póŸn¹ fazê reakcji alergicznej po prowokacji

dooskrzelowej alergenem
- jest skuteczne w sezonowym alergicznym nie¿ycie nosa

Stopniowane praktyczne wskazówki leczenia alergicznego nie¿ytuStopniowane praktyczne wskazówki leczenia alergicznego nie¿ytuStopniowane praktyczne wskazówki leczenia alergicznego nie¿ytuStopniowane praktyczne wskazówki leczenia alergicznego nie¿ytuStopniowane praktyczne wskazówki leczenia alergicznego nie¿ytu
nosa: dziecinosa: dziecinosa: dziecinosa: dziecinosa: dzieci

1.1.1.1.1. Unikanie alergenówUnikanie alergenówUnikanie alergenówUnikanie alergenówUnikanie alergenów
Czy w³¹czenie leczenia jest konieczne? Jeœli tak, to: ⇒
2.2.2.2.2. Kontrolowanie œrodowiskaKontrolowanie œrodowiskaKontrolowanie œrodowiskaKontrolowanie œrodowiskaKontrolowanie œrodowiska

Jeœli jest to niewystarczaj¹ce, wtedy: ⇒
3.3.3.3.3. Doustne/donosowe leki przeciwhistaminowe lubDoustne/donosowe leki przeciwhistaminowe lubDoustne/donosowe leki przeciwhistaminowe lubDoustne/donosowe leki przeciwhistaminowe lubDoustne/donosowe leki przeciwhistaminowe lub

donosowo kromonydonosowo kromonydonosowo kromonydonosowo kromonydonosowo kromony
Jeœli poprawa nie jest satysfakcjonuj¹ca, wtedy: ⇒
4.4.4.4.4. Kortykosteroidy donosowe w odpowiednich dawkachKortykosteroidy donosowe w odpowiednich dawkachKortykosteroidy donosowe w odpowiednich dawkachKortykosteroidy donosowe w odpowiednich dawkachKortykosteroidy donosowe w odpowiednich dawkach

Jeœli poprawa nie jest satysfakcjonuj¹ca, wtedy: ⇒
5.5.5.5.5. Rozwa¿enie immunoterapiiRozwa¿enie immunoterapiiRozwa¿enie immunoterapiiRozwa¿enie immunoterapiiRozwa¿enie immunoterapii

Stopniowane praktyczne wskazówki leczenia przewlek³ego alergiczStopniowane praktyczne wskazówki leczenia przewlek³ego alergiczStopniowane praktyczne wskazówki leczenia przewlek³ego alergiczStopniowane praktyczne wskazówki leczenia przewlek³ego alergiczStopniowane praktyczne wskazówki leczenia przewlek³ego alergicz-----
nego nie¿ytu nosa: doroœli, postaæ umiarkowanie ciê¿ka inego nie¿ytu nosa: doroœli, postaæ umiarkowanie ciê¿ka inego nie¿ytu nosa: doroœli, postaæ umiarkowanie ciê¿ka inego nie¿ytu nosa: doroœli, postaæ umiarkowanie ciê¿ka inego nie¿ytu nosa: doroœli, postaæ umiarkowanie ciê¿ka i ciê¿ka – 2ciê¿ka – 2ciê¿ka – 2ciê¿ka – 2ciê¿ka – 2

W opornych na leczenie przypadkach, przy nieobecnoœci innych
przyczyn patologicznych

1.1.1.1.1. Oporna niedro¿noœæ nosa:Oporna niedro¿noœæ nosa:Oporna niedro¿noœæ nosa:Oporna niedro¿noœæ nosa:Oporna niedro¿noœæ nosa:

- leki obkurczaj¹ce naczynia / krótkie leczenie
kortykosteroidami doustnymi

Oporny wyciek z nosaOporny wyciek z nosaOporny wyciek z nosaOporny wyciek z nosaOporny wyciek z nosa

- bromek ipratropium lub rozwa¿enie immunoterapii
- Jeœli postêpowanie takie nie daje satysfakcjonuj¹cej

poprawy lub istniej¹ anatomiczne przyczyny nie¿ytu nosa,
wtedy:

2.2.2.2.2. Rozwa¿enie chirurgicznej resekcji ma³¿owin nosowychRozwa¿enie chirurgicznej resekcji ma³¿owin nosowychRozwa¿enie chirurgicznej resekcji ma³¿owin nosowychRozwa¿enie chirurgicznej resekcji ma³¿owin nosowychRozwa¿enie chirurgicznej resekcji ma³¿owin nosowych

Stopniowane praktyczne wskazówki leczenia przewlek³ego alergiczStopniowane praktyczne wskazówki leczenia przewlek³ego alergiczStopniowane praktyczne wskazówki leczenia przewlek³ego alergiczStopniowane praktyczne wskazówki leczenia przewlek³ego alergiczStopniowane praktyczne wskazówki leczenia przewlek³ego alergicz-----
nego nie¿ytu nosa: doroœli, postaæ umiarkowanie ciê¿ka inego nie¿ytu nosa: doroœli, postaæ umiarkowanie ciê¿ka inego nie¿ytu nosa: doroœli, postaæ umiarkowanie ciê¿ka inego nie¿ytu nosa: doroœli, postaæ umiarkowanie ciê¿ka inego nie¿ytu nosa: doroœli, postaæ umiarkowanie ciê¿ka i ciê¿ka - 1ciê¿ka - 1ciê¿ka - 1ciê¿ka - 1ciê¿ka - 1

1.1.1.1.1. Unikanie alergenówUnikanie alergenówUnikanie alergenówUnikanie alergenówUnikanie alergenów
Czy w³¹czenie leczenia jest konieczne? Jeœli tak, to: ⇒
2.2.2.2.2. Kontrolowanie œrodowiskaKontrolowanie œrodowiskaKontrolowanie œrodowiskaKontrolowanie œrodowiskaKontrolowanie œrodowiska

Jeœli jest to niewystarczaj¹ce, wtedy: ⇒
3.3.3.3.3. Donosowe kortykosteroidy (postaæ umiarkowanieDonosowe kortykosteroidy (postaæ umiarkowanieDonosowe kortykosteroidy (postaæ umiarkowanieDonosowe kortykosteroidy (postaæ umiarkowanieDonosowe kortykosteroidy (postaæ umiarkowanie

ciê¿ka) i leki przeciwhistaminowe (postaæ ciê¿ka)ciê¿ka) i leki przeciwhistaminowe (postaæ ciê¿ka)ciê¿ka) i leki przeciwhistaminowe (postaæ ciê¿ka)ciê¿ka) i leki przeciwhistaminowe (postaæ ciê¿ka)ciê¿ka) i leki przeciwhistaminowe (postaæ ciê¿ka)
Jeœli poprawa nie jest satysfakcjonuj¹ca, wtedy: ⇒
4.4.4.4.4. Dalsza diagnostykaDalsza diagnostykaDalsza diagnostykaDalsza diagnostykaDalsza diagnostyka

W opornych przypadkach ca³orocznego / przewle-
k³ego alergicznego nie¿ytu nosa, przy braku innych
zmian patologicznych, niedro¿noœæ nosa mo¿e byæ le-
czona przez krótki okres czasu lekami obkurczaj¹cymi
naczynia lub kortykosteroidami. Oporny na leczenie
wodnisty wyciek z nosa mo¿e byæ leczony bromkiem
ipratropium a¿ do momentu ust¹pienia kataru lub osi¹-
gniêcia maksymalnej dozwolonej dawki leku. Ust¹pienie
wszystkich objawów chorobowych w przypadkach uczu-
lenia na roztocze kurzu domowego oraz alergeny zwie-
rzêce mo¿e byæ osi¹gniête na drodze immunoterapii.

Nastêpnym krokiem jest ³¹czone leczenie miejscowymi
kortykosteroidami i lekami przeciwhistaminowymi,
a w przypadku braku wyleczenia powinno siê rozwa¿yæ
immunoterapiê. Nie polecane u dzieci s¹ leki obkurczaj¹-
ce naczynia z powodu mo¿liwych objawów ubocznych.

Perspektywy leczenia alergicznego nie¿ytu nosa
Ostatnio opublikowane badania wskazuj¹, ¿e w le-

czeniu umiarkowanie ciê¿kiej i ciê¿kiej astmy oraz sezo-
nowego alergicznego nie¿ytu nosa skuteczny jest, zarów-
no u doros³ych, jak i u dzieci, omalizumab.

W trakcie terapii omalizumabem mo¿liwa by³a zna-
cz¹ca redukcja uzale¿nienia pacjentów od kortykostero-
idów podawanych w inhalacji. Ponadto uzyskiwano lep-
sz¹ kontrolê objawów chorobowych (co wykazano na
podstawie zmniejszenia wystêpowania i czêstoœci za-
ostrzeñ oraz hospitalizacji), a tak¿e poprawê jakoœci ¿y-
cia pacjentów.

Alergiczny nie¿yt nosa u dzieci
Leczenie dzieci z ca³orocznym / przewlek³ym aler-

gicznym nie¿ytem nosa jest takie samo jak doros³ych,
jednak¿e nale¿y unikaæ podawanie steroidów doustnych.
Szczególnie istotne u dzieci jest ograniczenie kontaktu
z alergenami z powodu ryzyka rozwiniêcia nowych uczu-
leñ. W leczeniu pierwszego rzutu stosowane s¹ doustne
lub donosowe preparaty leków przeciwhistaminowych lub
kromony. W przypadku braku poprawy zalecane s¹ miej-
scowe kortykosteroidy, przy czym szczególna ostro¿noœæ
wskazana jest, gdy miejscowe kortykosteroidy s¹ przez chore
dziecko przyjmowane równie¿ z powodu astmy.

Omalizumab poprawia³ równie¿ jakoœæ ¿ycia pacjen-
tów z sezonowym alergicznym nie¿ytem nosa, u których
istotnie zmniejsza³y siê objawy nosowe i oczne w trakcie
sezonu pylenia. Zmniejsza³o siê równie¿ istotnie zu¿ycie
leków przeciwhistaminowych.

Konsultacja naukowa t³umaczenia – prof. dr hab.med. Mariola Œliwiñska-Kowalska


