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Účinnost Allergodilu v léčbě

alergické rýmy u dětí i dospělých

Histamin hraje důležitou roli v patogenezi alergické rýmy. Mezi hlavní příznaky 

tohoto onemocnění patří svědění nosu, kýchání, sekrece a obturace nosu, často ve 

spojení se svěděním očí a patra.

Jarmila Turzíková
Dětské oddělení, FN Na Bulovce, Praha

Allergodil nosní spray

V průběhu roku 1999 jsme sledovali vliv antihistaminika 2. 

generace – azelastinu – podávaného nazálně, na tyto příznaky. 

Sledování provádělo celkem 52 lékařů z různých pracovišS v ČR. 

Přípravek Allergodil byl podáván v doporučené dávce 2krát 

2 vstřiky po 0,14 mg. Sledovaný soubor tvořilo 1 977 pacientů 

(dětí i dospělých) s intermitentní i perzistující alergickou rýmou. 

64 % pacientů užívalo lék pravidelně, 34 % pouze při potížích. 

Průměrná doba léčby byla 40 dní.

Intenzita všech uvedených příznaků po léčbě významně po-

klesla, u všech sledovaných symptomů (svědění nosu a očí, ký-

chání, sekrece z nosu, obturace nosu, svědění patra) byl pokles 

statisticky významný (p=0,01).

U 1 621 pacientů (82 %) lékaři hodnotili efekt léčby jako dob-

rý, u 118 (6 %) jako průměrný, u 178 (9 %) jako slabý. Pa cienti 

hodnotili Allergodil jako účinný v 89 %, neúčinný v 8 % (u 3 % 

neuvedeno).

dávka 2krát 1 vstřik do každé nosní dírky 

(0,56 mg); 1 vstřik = 0,14 mg

pravidelně aplikováno 1 272 pacientů 64 %

pouze při potížích 670 pacientů 34 %

neuvedeno 35 pacientů 2 %

současně podávané 

jiné léky
1 384 pacientů 70 %

monoterapie azelas-

tinem (Allergodil)
593 pacientů 30 %

Tab. č. 1: Dávkování azelastinu (Allergodil) intranazálně

Graf č. 1: Příznaky uváděné pacientem před léčbou a po léčbě intranazálním 

azelastinem (Allergodil)

1 858 pacientů (94 %) nepozorovalo žádné vedlejší účinky, 

u 119 pacientů (6 %) se vyskytly nežádoucí účinky. Většinou se 

jednalo o pacienty, kteří současně užívali jiné léky (intranazální 

kortikosteroidy, celkově antihistaminika).

časopis pro 

alergology, 

pneumology, 

lékaře ORL, 

praktické lékaře 

a pediatry
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ÚČINNOST ALLERGODILU V LÉČBĚ ALERGICKÉ RÝMY U DĚTÍ I DOSPĚLÝCH

Závěr I:

Studie potvrdila účinnost a dobrou snášenlivost Allergo-

dilu k intranazální aplikaci v léčbě alergické rýmy u dětí i do-

spělých.

Allergodil oční kapky

V roce 2008 jsme se vrátili k hodnocení účinnosti azelastinu 

(Allergodil), tentokrát ve formě očních kapek.

Účinnost jsme hodnotili v parametrech: slzení, pálení oka, 

pocit cizího tělesa v oku, světloplachost a otok víčka. 

Sledování proběhlo na dvou pracovištích a sledovaný soubor 

tvořilo 40 pacientů (23 dětí a 17 dospělých).

Allergodil oční kapky byly podávány v doporučené dávce 2krát 

1 kapka do každého oka po 0,015 mg (0,06 mg). Stav pacienta 

byl hodnocen 0. den – bez léčby, 1., 7., 21., 28. a 42. den léčby 

– kdy bylo hodnocení uzavřeno.

Soubor byl tvořen pacienty s diagnózou alergická rinokon-

junktivitis a konjunktivitis. 82 % pacientů ze souboru aplikovalo 

azelastin (Allergodil) pravidelně, 18 % pacientů z tohoto souboru 

aplikovalo Allergodil oční kapky pouze při potížích, 5 % pacientů 

neuvedlo, jak přípravek aplikovali.

Intenzita všech sledovaných symptomů (slzení, pálení oka, 

pocit cizího tělesa v oku, světloplachost a otok víčka) při léčbě 

výrazně poklesla.

Účinnost léčby neuvedl 1 pacient = 3 %.

Ostatní pacienti hodnotili léčbu v 92 % jako účinnou a v 8 % 

jako neúčinnou.

Oční projevy alergické rýmy jsou pro většinu pacientů vel-

mi obtěžující a rychlost nástupu účinku je jasným benefitem pro 

pacienta. Proto jsme vyhodnotili graficky nejen efekt před a po 

léčbě, ale také v průběhu léčby a to 1. a 7. den.

Závěr II:

Při užívání azelastinu (Allergodil) ve formě očních kapek 

pacienti zaznamenali výrazný pokles všech příznaků alergické 

konjunktivitidy. Již první den léčby pacienti registrovali úlevu, 

a to ve všech hodnocených symptomech. 

Hodnocení obou projektů: 

Účinnost azelastinu ve formě nosního spraye i očních kapek 

byla prokázána při pravidelném podávání, ale také pouze při po-

tížích, v monoterapii i v kombinaci s jinými účinnými látkami 

a lékovými formami.

Pacienti hodnotili oční projevy alergické rýmy jako více ob-

těžující než projevy nosní. Pro pacienta má velký význam nejen 

účinnost léku, ale také rychlost nástupu účinku – zvláště při oč-

ních potížích.

Allergodil nosní sprej i Allergodil oční kapky s účinnou lát-

kou azelastin lze doporučit jako účinnou léčbu všech hodnoce-

ných symptomů alergické rinokonjunctivitidy.

Graf. č. 2: Hodnocení účinnosti intranazálně podávaného 

azelastinu (Allergodil) pacienty

příznaky před léčbou po léčbě

kýchání 1,7 0,7

svědění nosu 1,68 0,58

ucpaný nos 1,72 0,71

výtok z nosu 1,66 0,61

svědění očí 1,44 0,59

svědění patra 1,27 0,49

(p=0,01)

Příznaky uváděné pacientem: kýchání, svědění nosu, ucpaný nos, výtok z nosu, svě-

dění očí, svědění patra.

Hodnocení: často – 2 body, občas – 1 bod, nikdy – 0 bodů

Tab. č. 2: Průměrné bodové hodnocení příznaků před a po 

léčbě intranazálním azelastinem (Allergodil)

příznaky před léčbou po léčbě

slzení 2,33 0,75

pálení 2,20 0,53

pocit cizího tělesa 2,13 0,45

světloplachost 1,95 0,53

otok víčka 1,95 0,25

Příznaky uváděné pacientem: slzení, pálení, pocit cizího tělesa, světloplachost, otok 

víčka.

Hodnocení: 0 – bez potíží, 1 – slabé potíže, 2 – střední potíže, 3 – silné potíže

současně podávané 

jiné léky
28 pacientů 70 %

monoterapie azelas-

tinem (Allergodil)
12 pacientů 30 %

Tab. č. 3: Průměrné bodové hodnocení příznaků před a po 

léčbě azelastinem (Allergodil oční kapky)
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Graf č. 3: Příznaky uváděné pacientem před léčbou a po léčbě azelastinem 

v očních kapkách (Allergodil oční kapky)

Graf č. 4: Příznaky uváděné pacientem na počátku léčby a 1. a 7. den léčby 

azelastinem v očních kapkách (Allergodil oční kapky)
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