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tentný charakter. Nejde o hru so slovami, lebo na zákla-
de uvedeného delenia pristupujeme k liečebnej stratégii. 
Alergia sa spája s nekontrolovanou tvorbou špecifických 
IgE protilátok (šIgE) - t. j. protilátok triedy E namierených 
proti konkrétnemu alergénu, resp. jeho konkrétnej mole-
kulovej štruktúre. V detskom veku, u adolescentov a mla-
dých dospelých sa takéto pozadie chronickej neinfekčnej 
rinitídy dokáže vo väčšine prípadov (i keď ani tu nie vždy), 
v dospelosti však v menej ako polovici prípadov.(3,4) Etiopa-
togenéza ostatných foriem nádchy je menej jasná. Aj pa-
cienti s inými ako IgE-sprostredkovanými formami rinitídy 
majú ťažkosti, neraz výrazné a aj ich rinitída je rizikovým 
faktorom pre astmu,(5,6) a preto si zaslúžia našu rovnakú 
pozornosť. 
Napriek uvedenému, odporúčania, tzv. guidelines, sa za-
meriavajú iba na alergickú nádchu v užšom slova zmysle, 
t. j. IgE protilátkami sprostredkovanú.(2,7,8,9) Ďalším problé-
mom je, že prakticky všetky farmaká neinfekčnej nádchy 
viazané lekárskym predpisom majú podľa tzv. SPC indiká-
ciu iba alergická nádcha (a urtikária). Súčasná “oficiálna 
farmakoterapia” akoby pozabudla na non-IgE rinitikov, čo 
spôsobuje, že časti pacientov predpisujeme lieky (topické 

Úvod
O alergickej nádche sa toho za ostatné roky na-
písalo v rôznych odborných periodikách dosť. 
Napriek tomu má zmysel sa opäť na túto prob-
lematiku pozrieť, pretože ako sa vyvíjajú naše 
poznatky o jej nie vždy jednoznačne objasnenej 
etiopatogenéze, tak sa aj menia naše pohľady na 
možnosti jej farmakologického ovplyvnenia.

Chronická neinfekčná nádcha 
- etiopatogenéza
Za takúto nádchu považujeme každú nádchu, 
ktorá v konečnom dôsledku trvá viac týždňov 
(zvyčajne viac ako 4) a jednoznačne nemá in-
fekčný pôvod. Podľa priebehu môžeme takúto 
nádchu deliť na intermitentnú (príznaky sa nevy-
skytujú každý deň) a perzistujúcu (príznaky viac-
-menej denne), čo si netreba zamieňať s pojma-
mi sezónna a celoročná (pereniálna) nádcha.(1,2) 
Obe môžu mať intermitentný alebo perzistujúci 
charakter, čiže sezónna môže byť perzistujúca  
a na druhej strane celoročná môže mať intermi-
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nosové steroidy, H1-antihistaminiká) „mimo zákona” (off 
label). V príspevku sa preto zameriame na všetky formy 
neinfekčnej nádchy (rinitídy/rinosinusitídy), ich patogené-
zu, prejavy, komplikácie a možnosti ich liečby.
Čo všetko budeme považovať za alergickú nádchu závisí 
od toho, čo považujeme za alergiu. Ak alergiu definujeme 
ako každú nezvyčajnú reakciu na podnety z vonkajšieho 
alebo vnútorného prostredia sprostredkovanú imunitným 
systémom, môžeme väčšinu foriem nádchy neinfekčné-
ho pôvodu považovať za alergickú rinitídu. Ak definíciu 
alergie zúžime iba na imunitnú odpoveď sprostredkovanú 
špecifickými IgE protilátkami (takto to definujú medziná-
rodné Guidelines), počet pacientov s alergickou nádchou 
bude významne nižší. Autor sa prihovára za širšiu definíciu 
alergickej nádchy. Môžeme rozlišovať alergickú nádchu 
sprostredkovanú IgE protilátkami („IgE rinitída”) a alergic-
kú nádchu bez dokázateľnej účasti IgE protilátok („non-
-IgE rinitída”). Širšia definícia alergickej nádchy má veľký 
význam z hľadiska indikácie terapie: ak by sme non-IgE 
pacientom prisúdili diagnózu nealergickej nádchy, lege 
artis by sme ich nemali ako liečiť -  všetky H1-antihistami-
niká a všetky nosové kortikosteroidy sú registrované iba  
v indikácii alergická nádcha. V ďalšom texte, pokiaľ sa ne-
bude forma rinitídy bližšie špecifikovať, budeme hovoriť  
o alergickej nádche (AR) v uvedenom širšom slova zmysle.

Definícia alergickej a ostatných foriem neinfekčnej 
nádchy
Nádcha (rinitída) je pojem zastrešujúci širokú škálu nozo-
logických jednotiek, ktorých patofyziológia je veľmi roz-
dielna, preto je jej definícia opisná a nehovorí nič o pa-
tofyziológii. Nádcha sa definuje ako zápal sliznice nosa, 
charakterizovaný minimálne jedným z nasledovných 
hlavných príznakov: svrbenie (alebo iný dráždivý pocit  
v nose), kýchanie, výtok z nosa (sekrécia, rinorea), upchá-
vanie (čiastočná alebo úplná obturácia nosových prie-
chodov spôsobená opuchom - kongesciou sliznice).(2,7,8,9) 
U väčšiny pacientov s nádchou sa vyskytuje jeden alebo 
viacero vedľajších - pridružených prejavov: strata čuchu, 
očné (svrbenie, slzenie, pocit cudzieho telesa v oku, opuch 
mihalníc), bolesti hlavy, únava, frustrácia zo symptómov. 
Zápal takmer vždy postihuje aj prepojené sliznice, a preto 
sa stretáme s pojmami ako rinokonjunktivitída, rinosinu-
sitída.

Pohľad otorinolaryngológie (ORL) na definíciu rinitídy 
je odlišný, viacej sa zameriava na úzke prepojenie nosa  
a prínosových dutín (PND) a endoskopický pohľad na sliz-
nicu nosa a PND, a tak definuje chronickú rinosinusitídu 
(CRS) ako zápal nosa a prínosových dutín charakterizova-
ný 1) dvoma alebo viacerými z nasledujúcich symptómov: 
čiastočná alebo úplná blokáda nosa (kongescia), sekrécia  
z nosa (rinorea) a/alebo sekrét zatekajúci dozadu, bolesť 
tváre/hlavy, redukcia alebo strata čuchu; a/alebo, 2) jed-
ným alebo viacerými endoskopickými nálezmi: mukopu-
rulentný výtok zo stredného nosového priechodu, edém 
spôsobujúci obštrukciu najmä v strednom nosovom 
priechode, polypy; a/alebo 3) CT obrazom zmien sliznice  

v oblasti ostio-meátovej jednotky a/alebo v oblasti príno-
sových dutín.(10) Aj táto definícia je veľmi všeobecná, ne-
rozlišuje nádchu podľa etiopatogenézy.
Z pohľadu etiopatogenézy AR (IgE- aj non-IgE- sprostred-
kovanej) navrhujeme nasledovnú definíciu: 
AR je geneticky podmienený a v konkrétnom environ-
mente iniciovaný zápal sliznice nosa a prínosových dutín 
a často aj očnej spojivky, sprostredkovaný aktivovanými 
imunitnými a štruktúrovými bunkami (Langerhanso-
ve bunky, makrofágy, T lymfocyty, eozinofily, mastocyty, 
epitélie), ich mediátormi (cytokínmi, chemokínmi) a ad-
hezívnymi molekulami, spôsobujúci hlavné symptómy 
(svrbenie, kýchanie, sekréciu, upchávanie nosa a symptó-
my vyplývajúce z postihnutia prínosových dutín a oka)  
a pridružené symptómy (strata čuchu, bolesti hlavy, úna-
va, frustrácia) počas väčšiny dní v dĺžke minimálne jed-
ného týždňa, ktoré sú spontánne, väčšinou však až po 
liečbe reverzibilné.

Formy alergickej (AR)/nealergickej (NAR) rinitídy
Na klinických prejavoch IgE aj non-IgE foriem AR sa po-
dieľajú všetky typy imunitných buniek a viaceré mecha-
nizmy, ktoré sú u jednotlivých pacientov rôzne zastúpené 
a môžu sa kombinovať. U väčšiny pacientov zohrávajú kľú-
čovú úlohu mastocyty a eozinofily so svojimi mediátormi 
a dysfunkčný epitel. Mediátory uvoľňované z mastocytov, 
eozinofilov, buniek prezentujúcich antigén a rôznych ty-
pov lymfocytov zodpovedajú za symptómy AR a rozvoj ne-
špecifickej nosovej hyperreaktivity.
Zápalová odpoveď imunitného systému na podnet - aler-
génny, infekčný (väčšinou vírusový), či chemicko-fyzikálny 
(zmeny vlhkosti a teploty vzduchu, prach) má tendenciu 
pretrvávať niekoľko dní až týždňov po prvotnej expozícii 
stimulu, hovoríme o tzv. minimálnom perzistujúcom zápa-
le.(11,12) Pri kumulácii podnetov vzniká perzistujúci aktívny 
zápal. Hlavným preformovaným mediátorom uvoľneným 
z mastocytov je histamín, na patogenéze symptómov rini-
tídy sa ďalej podieľajú leukotriény, prostaglandíny, kiníny 
a iné mediátory interagujúce s receptormi na neurónoch 
a na cievach. Najmä pri non-IgE formách je významný aj 
neurogénny zápal (neuropeptidy).(13)

IgE-sprostredkovaná alergická rinitída
Najlepšie rozumieme patogenéze AR sprostredkovanej 
IgE protilátkami. Príčinou tvorby špecifických IgE protilá-
tok je atopická genetická predispozícia uplatnená v kon-
krétnych ekologických podmienkach. V prípade alergic-
kej reakcie sa T lymfocyty vyvíjajú predovšetkým do TH2 
a TH17 subpopulácií, naopak diferenciácia regulačných 
T lymfocytov je oslabená.(14) Dôsledkom je diferenciácia 
B lymfocytov na plazmocyty produkujúce IgE protilát-
ky, zvýšená expresia adhezívnych molekúl na endoteli  
a epiteli a perzistujúci eozinofilový zápal, ktorý je zvyčaj-
ne prítomný v celých dýchacích cestách, to znamená u 
rinitika bez astmy aj v dolných dýchacích cestách. Sieť 
chemokínov a cytokínov alergického zápalu charakteri-
zuje nepomer medzi interferónom-γ a interleukínmi IL-4  
a IL-5, ktorých hlavným zdrojov sú aktivované TH2-lymfocyty  
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12 SQ-HDM perorálny lyofi lizát

 Skrátená informácia o lieku ACARIZAX® 12 SQ-HDM 
Lieková forma: Perorálny lyofi lizát. Biely až takmer biely kruhový chladom sušený perorálny lyofi lizát s vyrazeným označením. Zloženie: Štandardizovaný alergénový extrakt z roztočov domáceho prachu 
druhu Dermatophagoides pteronyssinus a Dermatophagoides farinae 12 SQ-HDM v jednom perorálnom lyofi lizáte. Terapeutické indikácie: ACARIZAX je indikovaný dospelým pacientom (18 - 65 rokov) s 
diagnózou na základe klinickej anamnézy a pozitívneho výsledku testu citlivosti na roztoče domáceho prachu (kožný test vpichom (Prick test) a/alebo test špecifi ckého IgE) s minimálne jedným z nasledujúcich 
stavov: pretrvávajúca stredne závažná až závažná alergická nádcha vyvolaná roztočmi domáceho prachu napriek používaniu liekov na zmiernenie príznakov, alergická astma vyvolaná roztočmi domáceho 
prachu, ktorá nie je dobre kontrolovaná inhalačnými kortikosteroidmi a ktorá je spojená so stredne závažnou až závažnou alergickou rinitídou vyvolanou roztočmi domáceho prachu. Pred začiatkom liečby sa 
má u pacienta starostlivo vyhodnotiť stav astmy. ACARIZAX je indikovaný  dospievajúcim (12 – 17 rokov) s diagnózou na základe klinickej anamnézy a pozitívneho výsledku testu citlivosti na roztoče domáceho 
prachu (kožný prick test a/alebo test špecifi ckého IgE) s pretrvávajúcou stredne závažnou až závažnou alergickou rinitídou vyvolanou roztočmi domáceho prachu napriek používaniu liekov na zmiernenie 
symptómov. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaná dávka pre dospelých a dospievajúcich (12 – 17 rokov) je jeden perorálny lyofi lizát (12 SQ-HDM) denne. Nástup klinického účinku sa má očakávať 
8 - 14 týždňov po začiatku liečby. V medzinárodných liečebných usmerneniach sa na dosiahnutie modifi kácie ochorenia pri alergénovej imunoterapii uvádza liečebné obdobie počas 3 rokov. U dospelých sú 
k dispozícii údaje týkajúce sa účinnosti pre liečbu liekom ACARIZAX s trvaním 18 mesiacov; k dispozícii nie sú žiadne údaje pre liečbu s trvaním 3 roky. Ak sa počas prvého roka liečby liekom ACARIZAX nepo-
zoruje žiadne zlepšenie, neexistuje žiadna indikácia pre pokračovanie v liečbe. Pediatrická populácia: Alergická rinitída: Dávkovanie pre dospelých a dospievajúcich (12 – 17 rokov) je rovnaké. Alergická astma: 
ACARIZAX nie je určený na liečbu alergickej astmy u detí vo veku < 18 rokov. Kontraindikácie: Precitlivenosť na ktorúkoľvek z pomocných látok. Pacienti s FEV

1
 < 70 % prediktívnej hodnoty (po adekvátnej 

farmakologickej liečbe) na začiatku liečby. Pacienti, u ktorých sa počas posledných 3 mesiacov objavila ťažká exacerbácia astmy. U pacientov s astmou a s prítomnosťou akútnej infekcie dýchacích ciest, sa má 
liečba liekom ACARIZAX oddialiť dovtedy, kým sa infekcia nevylieči. Pacienti s aktívnymi alebo nedostatočne kontrolovanými autoimunitnými ochoreniami, poruchami imunitného systému, imunodefi ciencia-
mi, imunosupresiou alebo malígnymi neoplastickými ochoreniami so závažným stavom ochorenia v súčasnosti. Pacienti s akútnym závažným zápalom v ústach alebo rankami v ústach. Osobitné upozornenia 
a opatrenia pri používaní: Astma je známym rizikovým faktorom pre závažné systémové alergické reakcie. Pacientov je potrebné poučiť, že ACARIZAX nie je určený na liečbu akútnych exacerbácií astmy. V 
prípade akútneho zhoršenia astmy sa má použiť krátkodobo účinkujúce bronchodilatans. Ak pacient považuje liečbu krátkodobo účinkujúcim bronchodilatanciom za neúčinnú alebo ak potrebuje viac vdychov 
ako zvyčajne, musí sa vyhľadať lekárska pomoc. V prípade výskytu závažných systémových alergických reakcií, závažného zhoršenia astmy, ťažkostí s prehĺtaním, ťažkostí s dýchaním, zmien hlasu, hypotenzie 
alebo pocitu plnosti v hrdle sa má liečba vysadiť a okamžite kontaktovať lekár. U pacientov so závažným zápalom v ústach, rankami v ústach alebo po chirurgickom zákroku v ústach vrátane extrakcie zuba 
alebo po vypadnutí zuba, sa má liečba liekom ACARIZAX oddialiť a prebiehajúca liečba sa má dočasne vysadiť, aby došlo k zahojeniu ústnej dutiny. Liekové a iné interakcie: Neuskutočnili sa žiadne interakčné 
štúdie u ľudí a v literatúre sa neidentifi kovali žiadne možné liekové interakcie. Fertilita, gravidita a laktácia: Neexistujú žiadne údaje týkajúce sa klinických skúsenosti s používaním lieku ACARIZAX u gravid-
ných žien. Neexistujú žiadne dostupné údaje týkajúce sa používania lieku ACARIZAX počas laktácie. Neexistujú žiadne klinické údaje s ohľadom na fertilitu pri používaní lieku ACARIZAX. Nežiaduce účinky:
U pacientov užívajúcich ACARIZAX sa má očakávať najmä výskyt miernych až stredne závažných lokálnych alergických reakcií v rámci prvých niekoľkých dní a ich opätovné odoznenie pri pokračovaní v liečbe 
(1 - 3 mesiace) (pozri časť 4.4). Vo väčšine prípadov sa má nástup reakcie očakávať počas 5 minút po užití lieku ACARIZAX počas každého dňa výskytu a jej zoslabnutie po niekoľkých minútach až hodinách. 
Môžu sa objaviť závažnejšie orofaryngeálne alergické reakcie. Zoznam pomocných látok: želatína (rybieho pôvodu), manitol, hydroxid sodný (na úpravu pH). Druh obalu a obsah balenia: Al/Al blister v škatuľ-
ke. 10, 30 a 90 perorálnych lyofi lizátov. Spôsob výdaja lieku: Liek je viazaný na lekársky predpis. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 6-8, 2970 Hørsholm, Dánsko. Registračné číslo: 
59/0472/15-S. Dátum revízie textu: August 2020.
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a mastocyty. Aktivované eozinofily potom ďalej produkujú 
IL-5. Významným producentom cytokínov a chemokínov 
vedúcich k perzistencii eozinofilového zápalu v nose je aj 
epitel. Ukazuje sa teda, že jednou z primárnych porúch pri 
AR (podobne ako pri astme) je dysfunkcia epitelu.(15)

Non-IgE alergická rinitída
Aj vo väčšine prípadov non-IgE rinitíd (kožné a sérologic-
ké testy na detekciu šIgE sú negatívne) sa v postihnutej 
sliznici zisťuje zvýšené množstvo zápalových buniek a ich 
mediátorov, vrátane aktívnych eozinofilov. Na rozdiel od 
IgE sprostredkovaného zápalu sa zvyčajne nepozoruje 
zvýšené množstvo mRNA pre IL-4 a IL-5, niekedy sa zistí 
zvýšenie IL-5-mRNA pozitívnych buniek (napr. pri aspirí-
novej intolerancii). Pacienti sú vedení pod najrôznejšími 
diagnózami: rinitída nealergická – neinfekčná (NAR, NA-
NIR), hyperreaktívna, nealergická s eozinofíliou (NARES), 
vazomotorická, idiopatická. V ostatnom čase sa zistilo, že 
u časti „NAR“ pacientov predsa len ide o prejav respirač-
nej alergie. V nosovom sekréte a/alebo biopsii mnohých 
pacientov sa totiž zistila prítomnosť IgE protilátok, respek-
tíve mRNA kódujúcej tieto protilátky. Vzhľadom k absencii 
systémových znakov senzibilizácie sa takáto AR nazýva lo-
kálnou AR (LAR), ako opozitum atopie sa objavuje pojem 
entopia.(4,16) Navyše, štúdie ukázali, že u časti „nealergic-
kých pacientov” dôjde časom k vývoju znakov systémovej 
alergie.(17) Až u 25% pacientov sa s odstupom 3–7 rokov do-
kázala inhalačnú precitlivenosť. Zistili sa aj ďalšie imuno-
patologické mechanizmy, ktorých objav znamená, že via-
cerí pacienti klasifikovaní ako NAR majú vlastne AR, i keď 
nie primárne spôsobenú IgE mechanizmom. Sem mož-
no radiť pacientov, u ktorých sa zistila významná úloha 
ľahkých imunoglobulínových reťazcov kapa a lambda.(3) 

Praktickým problémom je, že v rutinnej klinickej praxi ne-
máme možnosť vyšetrenia či lokálnej produkcie IgE iba  
v sliznici (LAR), resp. ľahkých imunoglobulínových reťaz-
cov v nosových sekrétoch (NARES).

Aktuálny pohľad na fenotypy AR/NAR
Zaujímavý pohľad na fenotypy a endotypy AR/NAR pri-
niesla práca čínskych autorov.(18) Cenné je, že nejde o te-
oretickú prácu navrhujúcu možné členenie neinfekčnej 
nádchy na feno-  a endo- typy, ale o experimentálnu prá-
cu na konkrétnych pacientoch, pričom na rozčlenenie 
vyšetrených do klastrov sa použili štandardné vyšetrova-
cie metódy podľa medzinárodných odporúčaní pre prick 
test, stanovenie šIgE voči relevantným aeroalergénom 
pre daný región zo séra a v prípade negatívneho výsledku  
z nosových sekrétov, nosové provokačné testy, či funkčné 
vyšetrenie pľúc. Na základe týchto vyšetrení ľudí trpiacich 
chronickou neinfekčnou nádchou rozdelili na fenotypy 
(alergická a nealergická rinitída) a endotypy (AR s as-
tmou/bez astmy, NARES s astmou/bez astmy, lokálna AR, 
idiopatická rinitída). S prispením uvedenej práce a prác  
o lokálnej AR, eozinofilovej nádche s účasťou ľahkých 
imunoglobulínových reťazcov a na základe vlastných skú-
seností sme vypracovali schému delenia chronickej nein-
fekčnej nádchy (Obr. 1).

Liečba alergickej nádchy
Liečbu AR delíme na nefarmakologickú, farmakologic-
kú, alergénovú imunoterapiu a chirurgickú. Do nefarma-
kologických postupov radíme úpravu/zmenu prostredia  
a životosprávy, klimatoterapiu - jej význam je bez trvalej 
zmeny pacientových podmienok sporný a fyzikálnu lieč-
bu (fototerapia, akupunktúra), ktorej význam je tiež ob-
medzený. Farmaká AR máme k dispozícii z niekoľkých 
skupín: H1-antihistaminiká, kortikosteroidy, antileukotrié-
ny, kromoglykány a ostatné stabilizátory membrán buniek  
a dekongestíva (α-mimetiká). Základné princípy liečby AR 
schematicky približuje Obr. 2. Farmakami prvej voľby sú 
lokálne nosové kortikosteroidy (INCS – Intranasal corticos-
teroids, molekuly beklometazón, budesonid, flutikazón-
propionát, flutikazónfuroát, mometazón a triamcinolón), 
najmä pri závažnejších formách. Nazbieral sa dostatok dô-
kazov o ich účinnosti a bezpečnosti.(8,9,19) Všetky prejavy AR 

ChroniCká neinfekčná nádCha

ige-sprostredkovaná
(ar v užšom ponímaní)

non-ige nádcha
(ar v širšom ponímaní)

idiopatická (ir)

ar bez astmy
 eCP
 LTC4

klaster 1

ar s astmou
 eCP
 LTC4

klaster 2

Bez astmy
 eCP
 LTC4

klaster 3

S astmou
 eCP
 LTC4

klaster 4

Lar
 histamín
 LTC4

klaster 5

ir
 ViP
 SP

klaster 6

N A R E S

ar – alergická nádcha
nar – nealergická nádcha
Lar – lokálna alergická nádcha

eCP – eozinofilový kationický proteín
LTC4 – leukotrién C4
ViP – vazoaktívny intestinálny peptid

SP – substancia P

Obrázok 1 – Fenotypy a endotypy chronickej neinfekčnej rinitídy. (spracované s prispením prác 3, 4, 16 a 18)
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potláčajú INCS viac ako H1AH, v prípade očných prejavov 
je účinnosť minimálne porovnateľná.(20) Zo všetkých far-
mák najširšie pokrývajú všetky patomechanizmy vedúce 
k prejavom AR. INCS najúčinnejšie potláčajú alergénom 
indukovanú skorú aj neskorú fázu IgE sprostredkovanej 
zápalovej odpovede, ale aj odpoveď non-IgE typu.(21)

H1-antihistaminiká (H1AH) sú antialergiká, ktorých použí-
vanie má už 80-ročnú históriu. V súčasnosti treba použí-
vať iba novšie molekuly bez sedatívneho efektu, nepod-
liehajúce extenzívnemu pečeňovému metabolizmu (bez 
potenciálu k interakcii s inými farmakami), s rýchlym ná-
stupom účinku a farmakokinetickým/dynamickým pro-
filom umožňujúcim dávkovanie 1x denne. V porovnaní  
s INCS sa H1AH uplatňujú viac ako profylaktické farmaká. 
Podávané niekoľko dní pred kontaktom s alergénom (na-
príklad pred začiatkom peľovej sezóny) zabránia silnému 
vzplanutiu alergickej zápalovej reakcie. Kolísanie alergé-
novej záťaže často vedie k vynechaniu liečby, jednoznač-
ne sa však odporúča kontinuálne podávanie - pacient sám 
nedokáže odhadnúť vývoj situácie.
Podľa typu pacienta, respektíve podľa dominancie pre-
javov môžeme použiť antihistaminikum per os (bilastín, 
cetirizín/levocetirizín, fexofenadín, loratadín/desloratadín, 
rupatadín), alebo lokálne do očí a/alebo nosa (azelastín, 
levokabastín, olopatadín). Lokálne podané majú rýchlejší 
nástup účinku, použité per os môžu ovplyvniť aj iné (systé-
mové) prejavy alergie a možno ich použiť aj profylakticky.

Blokátory leukotriénových receptorov (LTRA) sa môžu 
uplatniť v prípade, že sa nádcha kombinuje s astmou. 
V liečbe samotnej rinitídy sú menej účinné ako INCS či 
H1AH, a preto by sa nemali používať ako farmaká 1. voľby. 
Najviac sa uplatnia u polinotikov s astmou a rinitídou, väč-

šinou v kombinácii s H1-antihistaminikom. Možná je však 
aj kombinácia s INCS. Nosovú sekréciu spôsobuje drážde-
nie muskarínových receptorov. V SR žiaľ nie je registrova-
ný prípravok obsahujúci anticholínergikum ipratropium 
bromid, ktoré sa vo svete využíva na potlačenie silnej sek-
récie. Iné symptómy AR anticholínergiká neovplyvňujú.

Kromoglykány (kromolyn, nedokromil) spolu s niektorý-
mi ďalšími látkami (kyselina N-acetyl-aspartyl glutámová, 
lodoxamid) patria do skupiny stabilizátorov mastocytovej 
membrány. Účinkujú iba lokálne, nemajú systémový úči-
nok, preto sa považujú za veľmi bezpečné. Sú však menej 
účinné ako INCS a H1AH a je potrebná aplikácia až 4x den-
ne, čo znižuje compliance pacientov, a tak sa v súčasnosti 
odporúčajú už iba ako doplnkové.

Dekongestíva sú určené iba krátkodobo pre prípady veľ-
mi obťažujúcej a na ostatnú liečbu rezistentnej obturácie 
nosa a na krátkodobú aplikáciu pri infekčnej exacerbá-
cii rinosinusitídy za účelom zabezpečenia priechodnosti  
a drenáže sekrétov z nosových dutín. Sú k dispozícii v to-
pickej aj v perorálnej forme. Používať by sa mali do 5, ma-
ximálne 10 dní, pri častej a viacdňovej aplikácii α-mimeti-
ka dochádza k deexpresii α-receptorov, čo vedie k strate 
účinnosti a prehĺbeniu sklonu k obturácii nosa. Tento 
stav nazývame rhinitis medicamentosa. Alternatívou sú 
perorálne dekongestíva v kombinácii s H1AH - aj v tomto 
prípade však ide o liečivá indikované na krátky čas (do 10 
dní). Pri perorálnej aplikácii sa s uvedenými nežiaducimi 
účinkami stretáme menej často, avšak u starších pacien-
tov treba rešpektovať ich kontraindikácie (glaukóm, hy-
pertrofia prostaty).
V prípade symptómov rezistentných na štandardnú lieč-
bu významne obmedzujúcich kvalitu pacientovho života 
je možné krátkodobo použiť systémové kortikosteroidy 
(GCS). U dospelých sa odporúča dávka 20–40 mg pred-
nizónu (alternatívne 16–32 mg metylprednizolónu) počas 
3–14 dní. Liečba by nemala trvať viac ako 3 týždne a nema-
la by sa opakovať častejšie ako raz za 3 mesiace. V abso-
lútnej väčšine prípadov stačí niekoľkodňová aplikácia, po 
ktorej nie je potrebné postupné znižovanie dávok. Zvýše-
ná krvácavosť, spomalené hojenie či zvýšená náchylnosť  
k infekcii sa pri uvedenej dávke a dĺžke podávania nepo-
tvrdili. V rámci predoperačnej prípravy sa systémové GCS 
používajú pred plánovanou endonazálnou mikrochirur-
giou - odpuchnutá sliznica umožňuje operatérovi lepšiu 
prehľadnosť terénu. Systémové GCS sa osvedčili aj v prí-
pade manažmentu rhinitis medicamentosa. Troj až päť 
dňová aplikácia 20 mg prednizónu spolu so salinickými 
sprchami a  prechodne 2-násobne zvýšenou dávkou INCS 
pomôže pacientom zbaviť sa závislosti od dekongestív. 
Dlhodobo sa potom pokračuje v aplikácii INCS v štandard-
nej terapeutickej dávke. Do svalu alebo do nosových mušlí 
podávané injekčné GCS sa neodporúčajú! K dispozícii 
máme celý rad salinických roztokov (nosové sprchy, väčši-
nou na báze morskej vody), ktoré sa používajú na hygienu 
nosa. Hypertonické roztoky ktoré miernym dekongestív-
nym účinkom pomáhajú spriechodniť nos, by sa mali po-

Obrázok 2 – Stratégia liečby alergickej nádchy.

aiT – alergénová imunoterapia
h1ah – h1-antihistaminiká
inCS – nosové kortikosteroidy
LTra – blokátory leukotriénových receptorov

zníženie / odstránenie vyvolávača / spúšťača (alergénu, iritantu...) 

STuPeň    riniTídy

(SySTémoVé korTikoSTeroidy )
(kromóny, dekongestíva)

terapeutický zásah inCS je širší, menej závislý na etiológii

potenciál h1ah je najmä pri atopii (entopii?)

potenciál LTra je najmä pri rinitíde s astmou

nedostočná kontrola nad prejavmi

ďalšie vyšetrenie ...funkčná endonazálna chirurgia

podľa efektu liečby aiT zvážiť na každom stupni

BLokáTory LeukoTrénoVýCh reCePToroV

h1-anTihiSTaminiká

noSoVé korTikoSTeroidy



20

a z empírie. AR detí má svoje špecifiká, spočiatku často ne-
prebieha pod typickým obrazom rinitídy/rinokonjunktivití-
dy, ale skôr pod obrazom recidivujúcich infekcií dýchacích 
ciest. Pozornosť venujeme adekvátnemu dýchaniu cez 
nos, a tak okrem čistenia salinickými roztokmi a odsávania 
sekrétov sa v konkrétnych prípadoch indikuje adenotómia, 
úprava anatomických anomálií, a tiež chirurgická reduk-
cia objemu hypertrofických mušlí. Pre svoju bezpečnosť 
sa ešte stále uvádzajú ako farmaká 1. voľby kromoglykany, 
avšak aj tu sa pohľad mení a v ostatných odporúčaniach sa 
aj u detí považujú za farmaká 1. voľby nosové kortikosteroi-
dy. Používame ich však krátkodobo (niekoľko dní, u detí do 
6 rokov kontinuálne nie dlhšie ako 14 dní), po stabilizácii 
ochorenia ich vynecháme. Aj u predpubertálnych detí ich 
zvyčajne používame prerušovane. Alternatívou sú H1AH, 
či už perorálne, alebo lokálne do očí a/alebo nosa. U detí 
možno tiež použiť LTRA, dôkazov z kontrolovaných štúdií 
je však málo. Aj u detí (6 r. a starších) s IgE-sprostredkova-
nou patogenézou a známym kauzálnym alergénom indi-
kujeme alergénovú imunoterapiu. 

Záver
Alergická nádcha patrí medzi choroby, ktoré samé o sebe 
neovplyvňujú mortalitu, ide však o predastmatický stav. 
Z pohľadu morbidity a zásahu do kvality života však ide  
o významnú chorobu. AR postihuje 25–40% populácie 
ekonomicky rozvinutých krajín. Okrem typických prí-
znakov pacienti trpia frustráciou z únavy, vyčerpanosti 
a spoločenského obmedzenia, majú zhoršenú pracovnú 
spôsobilosť, schopnosť sústrediť sa. Na liečbu AR sa vyna-
kladajú nemalé prostriedky - platcovia zdravotnej starost-
livosti aj pacienti (doplatky a voľnopredajné liečivá). Preto 
jej správnej diagnostike a liečbe treba venovať adekvátnu 
pozornosť.

užívať iba krátkodobo, najmä v období akútnej (infekčnej) 
exacerbácie rinitídy, na každodennú (aj dlhodobú) hygie-
nu nosa sú vhodnejšie izotonické roztoky.

Alergénová imunoterapia (AIT) je jedinou liečbou za-
sahujúcu do prirodzeného vývoja choroby. Základným 
mechanizmom jej účinku je navodenie tolerancie anti-
génu. Indikácia AIT v súčasnosti vychádza z celého radu 
placebom kontrolovaných randomizovaných klinických 
štúdií, resp. ich metaanalýz, ktoré potvrdili účinnosť sub-
kutánnej aj sublinguálnej formy u detí aj dospelých. AIT 
sa odporúča všade tam, kde sa dokázala špecifickým IgE 
sprostredkovaná genéza ochorenia a podarilo sa identi-
fikovať príčinný alergén. Skorá indikácia prináša najlep-
šie klinické výsledky a v konečnom dôsledku aj šetrenie 
priamych a nepriamych zdravotníckych výdajov (zníženie 
spotreby symptomatík, prevencia vzniku nových senzibili-
zácií, prevencia vývoja bronchiálnej astmy a tým spotreby 
ďalšej farmakoterapie). Moderné svetlovodivé flexibilné 
endoskopické nástroje priniesli významný rozvoj mikro-
chirurgie nosa a prínosových dutín. Cieľom minimálne in-
vazívnej chirurgie je odstrániť patológiu a navodiť fyziolo-
gické pomery, napríklad resekciou hypertrofickej nosovej 
mušle, sfunkčnením ostiomeátovej jednotky a pod. Každú 
perzistujúcu rinitídu má vyšetriť otorinolaryngológ vyko-
návajúci endoskopiu, prípadne treba doplniť CT vyšetre-
nie PND a na základe výsledkov zvážiť chirurgický zákrok. 
Vo farmakologickej liečbe, najmä v podávaní INCS, sa má 
pokračovať aj po chirurgickom zákroku.

Liečba detí
Liečba detí sa v princípe nelíši od liečby dospelých, avšak  
u detí do 2 rokov života chýba dostatok poznatkov vychá-
dzajúcich zo štúdií, postupy vychádzajú prevažne z aproxi-
mácie skúseností získaných u starších detí alebo dospelých 
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