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Defi nice, základní pojmy

■  soubor nosních příznaků, vznikajících na podkladě IgE – zprostředkovaného 
zánětu po alergenové expozici nosní sliznice 

■ perzistující eozinofilní zánět je základní charakteristika alergické rinitidy
■ typické projevy: svědění, kýchání, vodnatá sekrece, nosní obstrukce
■ projevy mohou být spontánně reverzibilní nebo ustupují po konzervativní léčbě

Dělení, prevalence 
Dle období výskytu příznaků či dle vazby na senzibilizující alergeny
■ rýma sezónní, celoroční a profesní 
■ dnes nevhodné dělení z hlediska správného nastavení terapie 

Dle intenzity a délky trvání příznaků (současná klasifi kace)
■ rýma intermitentní či perzistující – lehká, středně těžká až těžká
■ klasifikace vychází z vlivu alergické rýmy na kvalitu života

Prevalence 
■ nejčastější alergické onemocnění
■ 15–30 % populace (dle ročního období a lokality)
■  perzistující alergická rýma (70 %) převažuje nad intermitentní (30 %) 

Klasifi kace alergické rýmy

interminentní symptomy

< 4 dny / týden
nebo

< 4 týdny po sobě jdoucí / rok 

středně těžká–těžká
(1 nebo více bodů)

poruchy spánku,
narušené denní aktivity

(sport, volný čas),
způsobuje problémy

v práci, ve škole,
zhoršená kvalita života

perzistující symptomy

> 4 dny / týden
nebo

> 4 týdny po sobě jdoucí / rok 

lehká

neruší spánek,
normální denní aktivity

(sport, volný čas),
normální aktivity
v práci, ve škole

normální kvalita života
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Patofyziologie

■  Atopie
 •  je geneticky podmíněný sklon (vyšší riziko) k produkci abnormálního množství 

IgE protilátek, který je odpovědí na expozici alergenům
■  Slizniční eozinofilní zánět 
 •  alergická rýma vzniká na podkladě specifické IgE – zprostředkované odpovědi 

na kontakt s alergenem, jejímž důsledkem je slizniční eozinofilní zánět
 •  důležitým znakem eozinofilního zánětu nosní sliznice je její specifická, posléze 

nespecifická hyperreaktivita 
 •  podstatou zánětlivé buněčné infiltrace sliznice je: 
  -  trvalá aktivace, diferenciace eozinofilních a bazofilních leukocytů, mastocytů, 

T lymfocytů a epiteliálních buněk
  -  prodloužení přežívání eozinofilů ve slizničních vrstvách, jsou uvolňovány 

mediátory aktivovaných buněk, z nichž významnou úlohu má histamin 
a cysteinylové leukotrieny

■  Minimální perzistující zánět
 •  tzv. „minimální perzistující zánět“ přítomný na sliznici alergiků, pokud není 

kontinuálně léčen, je významným rizikovým faktorem pro rozvoj bronchiálního 
astmatu

Faktory vyvolávající alergickou rýmu (spouštěče)
Expozice vzdušným (inhalačním) alergenům je důležitý rizikový faktor pro vznik 
senzibilizace ke konkrétnímu alergenu a postupného rozvoje alergické rýmy.

■ Alergeny vnitřního prostředí
 •  alergeny domácích roztočů se vyskytují v různých částech těla roztočů, 

v sekretech a výměšcích (cysteinové a serinové proteázy, amylázy ve výkalech 
roztočů)

 •  živočišné alergeny (výměšky) jsou uvolňovány v sekretech, exkretech a epiteliích 
(kočičí Fel d1, psí Can f1, Can f2)

 •  plísně a kvasinky (Penicillium, Aspergillus, Alternaria, Cladosporium, Candida) 
– alergeny interiérů ve vlhkých prostorách a klimatizaci budov

■ Alergeny vnějšího prostředí
 •  pyly – stromy, traviny a plevely (alergeny travin se podílejí až v 50 % na rozvoji 

pylové alergické rýmy)
 •  vzdušné plísně se souběžně s pyly se mohou uplatňovat v letním i podzimním 

období (Cladosporium, Alternaria)
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■  Alergeny pracovního prostředí 
 •  vysokomolekulární profesní antigeny jsou schopny senzibilizovat jedince 

stejnými mechanismy jako alergeny (např. latex) 
 •  nízkomolekulární alergeny (hapteny) v konjugaci s proteiny 
■ Znečištění ovzduší, kouření
 Podílí se na zesílení odpovědi vůči alergenům
 •  výfukové plyny naftových motorů
 •  kouření (polycyklické uhlovodíky, oxid uhelnatý a uhličitý, oxidy síry, nikotin 

a akrolein)

Komplikace, následky alergické rýmy

Alergická rýma je provázena řadou přidružených onemocnění:
■ alergická konjunktivitida
■  v dětském věku u alergických rinitiků 3krát vyšší incidence zánětů středouší
■ v dětské a dospělé populaci alergická rýma spojená až ve 35 % s rinosinusitidami
■ orální alergický syndrom provází až 30 % pacientů s alergickou rýmou
■ rinosinusitida s polypy
■ zhoršení kvality života, narušuje fyzickou a duševní činnost
■  3krát vyšší riziko rozvoje bronchiálního astmatu

Vztah alergické rýmy a rozvoje bronchiálního astmatu

nosní homeostáza
filtrace

senzitizace
tvorba NO

postup
zánětlivých
elementů

reflexni
mechanizmy

systémová
propagace

nosního zánětu



Diagnostika

■ anamnéza
 •  rodinná anamnéza – geneticky vázané onemocnění
 •  spouštěče alergické rýmy (viz str. 3–4)
 •  příznaky nosní:
  - svědění, kýchání, vodnatá nosní sekrece, nosní obstrukce
  -  při výrazné nosní kongesci pocit tlaku ve vedlejších nosních dutinách, 

bolesti hlavy, porucha čichu, nedoslýchavost
 •   příznaky mimo nosní sliznici:
  -  svědění a zarudnutí očí, pálení horního patra, pocit dráždění v krku a zevních 

zvukovodech
 • snížená fyzická a duševní výkonnost, poruchy spánku

■  laboratorní vyšetření (krevní obraz, eozinofily, IgE, alergen – specifické IgE, 
eozinofilní kationický protein, a další)

■  vyloučení/potvrzení bronchiálního astmatu, vyšetření ventilačních parametrů, 
spirometrie odhalí nejčastější komorbiditu alergické rýmy – bronchiální astma 

■  ORL vyšetření, stav sliznice nosní a vedlejších nosních dutin posoudit 
endoskopickým vyšetřením laterální stěny nosní dutiny

■  rinomanometrické vyšetření nosní průchodnosti ve spojení s nazálními 
provokačními testy pro diagnostiku profesní alergické rýmy
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Příznaky alergické rýmy

interminentní
< 4 dny / týden

nebo 
< 4 týdny

po sobě jdoucí / rok 

perzistující
> 4 dny / týden

nebo
> 4 týdny

po sobě jdoucí / rok

frekvence potíží občas vždy (významná)

sekrece z nosu vodnatá (častá) seromukózní (variabilní)

kýchání vždy občas

porucha čichu občas často

postižení očí často vzácně

astma občas často

chronická rinosinusitida občas často

frekvence potíží 



Kožní (prick) testy
 •  vpravení stopového množství 

alergenového extraktu do epidermis
 •  u senzibilizovaného organizmu dochází 

k tkáňovému otoku a tvorbě pupenu
 •  hodnocení za 15 minut dle velikosti 

pupenu
 •  pozitivní výsledek intradermální pupen 

o průměru minimálně větší než 3 mm
■  základní řada testovacích alergenových 

substancí
 •  skupiny pylů (směs pylů trav, pyly břízy, 

směs plevelů, pelyňku a ambrózie)
 •  roztoče domácího prachu 

(Dermatophagoides farinae, 
Dermatophagoides pteronyssinus)

 • živočišné alergeny – kočka, pes
 • plísně rodu Alternaria a Cladosporium
 •  další alergeny doplňovány dle 

diagnostické potřeby (např. profesní, 
potravinové) 

■ kontraindikace kožních testů
 • těhotenství
 • febrilie
 •  exacerbace alergického onemocnění 

či systémová reakce po testaci 
v anamnéze

 •  léčba systémovými antihistaminiky 
(nutné léky vysadit 3–5 dní před 
testováním)

 •  léčba systémovými kortikosteroidy 
v dávce odpovídající minimálně 20 mg 
prednisonu denně (kúry kratší než týden 
neovlivní kožní reaktivitu).

■  pro inhalační alergeny je senzitivita 
a specificita vyšší než 85 %
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 Diferenciální diagnostika

■ rýma infekční a neinfekční nealergická
 •  NARES – nealergická rýma s eozinofilií, rýma indukovaná léky, rýma hormonální, 

cholinergní, atrofická a další
■ systémová onemocnění s nosními symptomy
 •  cystická fibróza, primární ciliární dyskinéze, systémový lupus, revmatoidní 

artritida, defekt tvorby protilátek, granulomatózní choroby
■ rinolikvorea
■ mechanická příčina při jednostranné obstrukci 
 • deviace/deformita nosního septa, unilaterální polyp, cizí těleso, nádor

Léčba
■ eliminace alergenů
■ farmakoterapie
■ specifická alergenová imunoterapie
■ edukace pacienta 
■  v indikovaných případech chirurgický výkon – mukotomie, septoplastika, funkční 

endoskopická endonazální chirurgie (FESS)

SROVNÁNÍ ÚČINKŮ LÉKŮ UŽÍVANÝCH U ALERGICKÉ RÝMY 
Účinek léků na nosní příznaky

 
 

kýchání
 

sekrece
 

obstrukce
nosu

svědění 
nosu

oční 
příznaky

H1-antihistaminika 

perorální ++ ++ + +++ ++

nazální ++ ++ + ++ 0

topická oční 0 0 0 0 +++

Kortikosteroidy 

nazální +++ +++ +++ ++ ++

Kromony 

nazální + + + + 0

topické oční 0 0 0 0 ++

Dekongestiva 

nazální 0 0 ++++ 0 0

perorální 0 0 + 0 0

Anticholinergika 0 ++ 0 0 0

Antileukotrieny 0 + ++ 0 ++

Upraveno dle:  van Cauwenberge, 2000 



zvýšit léčbu

Léčba rýmy intermitentní (lehké, středně těžké až těžké) 
■  antihistaminika II. generace s imunomodulačními vlastnostmi (levocetirizin, 

desloratadin) a vysokou afinitou a selektivitou k H1 receptorům. Antihistaminika 
I. generace jsou léčbou překonanou pro působení na kognitivní funkce

■ nazální kortikosteroidy při neúspěchu antihistaminik

8 Příručka pro praxi: ALERGICKÁ RÝMA

Stupňovitý přístup k terapii alergické rýmy

středně
těžká

perzistujícímírná
perzistující

středně
těžká

intermitentnímírná
intermitentní

nazální steroidy

lokální kromony

p.o. nebo lokální antihistaminika (nebo antileukotrieny)

nazální dekongestanty (< 10 dní)

vyhýbání se alergenům a iritantům

alergenová imunoterapie

zlepšení neúspěch

sledovat 2–4 týdny

Alergická rýma intermitentní

výběr:
antihistaminika

nebo nazální antihistaminika
nebo antileukotrieny

(dekongesce méně než 10 dní)

výběr:
antihistaminika

a/nebo nazální antihistaminika
a/nebo intranazální kortikosteroidy

a/nebo antileukotrieny (nebo kromony)
(dekongesce méně než 10 dní)

lehká
rýma

středně těžká
až těžká

alergická rýma
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Léčba rýmy perzistující (středně těžké až těžké) 
■  nazální kortikosteroidy vždy zahajují léčbu, nejúčinnější léková skupina užívaná 

k potlačení alergického zánětu na nosní sliznici
■ přidání antihistaminik, pokud nazální kortikosteroidy nepostačí ke kontrole příznaků
■  antileukotrieny jsou přidávány, pokud je pacient současně astmatikem 
■  dekongestiva (α-mimetiky) jen krátkodobě při výrazné nosní obstrukci 
■  hypertonické solné roztoky – podpůrná léčba (např. mořská voda, přirozené 

minerální vody, vytvořené solné roztoky)

Specifi cká alergenová imunoterapie (dále SAIT) 
■  kauzální léčebný postup měnící přirozený průběh alergického onemocnění 

(navození tolerance vůči příčinnému alergenu) 
■  subkutánní či sublinguální aplikace postupně se zvyšujících dávek terapeutického 

alergenu 
■  indikováni zejména alergici s monovalentní či příčinnou dominující vazbou 

na spouštěcí alergen (polyvalentní senzibilizace snižuje účinnost SAIT) 

sledovat 2–4 týdny

pokračovat
1 měsíc

zvýšit léčbu

zvýšit
intranazální

KS

blokáda nosu
➝ dekongesce
a/nebo KS p.o.

zlepšeníneúspěch
neúspěch

sledovat 2–4 týdny

Perzistující alergická rýma

výběr:
intranazální kortikosteroidy

nebo antihistaminika
nebo nazální antihistaminika

nebo antileukotrieny (nebo kromony)
(dekongesce méně než 10 dní)

sledovat 2–4 týdny

kombinace léčby:
intranazální kortikosteroidy,

antihistaminika
nebo antileukotrieny

lehké
příznaky

středně těžké
až těžké příznaky

vyloučit astma / zvážit SAIT

SAIT –  specifická alergenová 
imunoterapie

KS – kortikosteroidy
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Symptomy  
a zánět potlačí,  
jak u nosu,  
tak u očí Flutikazon furoát

Avamys sledoval  

profil oční bezpečnosti  

po dobu 2 let 1

Vzhledem k silnému 
protizánětlivému účinku 

Avamys prokázal 
konzistentní efekt na 
nosní i oční příznaky, 

a to při nízké dávce 
kortikosteroidu. 2,3
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Upozornění: Dbejte zvýšené opatrnosti při přeDepisování lékU: 4 u pacientů se závažnou formou jaterního onemocnění, u dětí 
užívajících dlouhodobě intranazální steroidy by měl být sledován růst, u rizikových pacientů užívajících dlouhodobě tento lék se doporučují pravidelné oční 
kontroly z důvodu možného výskytu glaukomu a/nebo katarakty, u těhotných a kojících žen. Možné nežádoucí účinky: epistaxe, nosní ulcerace, bolesti hlavy.

reference: 1. Craig LaForce, Ann Allergy Asthma Immunol 111 (2013) 45-50. 2. Vasar M et al. Fluticasone furoate nasal spray: Effective monotherapy for symptoms 
of perennial allergic rhinitis in adults/adolescents. Allergy Asthma Proc 2008; 29(3): 313–321. 3. Maspero JF et al. An integrated analysis of the efficacy of fluticasone 
furoate nasal spray on individual nasal and ocular symptoms of seasonal allergic rhinitis. Asthma and Allergy Proceedings 2010; 31(6): 483-492. 4. Avamys SPC.
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zkráCená inForMaCe o přípravkU: avaMYs nosní sprej, sUspenze. složení: Dávka obsahuje 27,5 mikrogramů fluticasoni furoas. léková 
forma: Nosní sprej, suspenze. indi kace: Dospělí, mladiství (starší než 12 let) a děti (6–11 let) k léčbě příznaků alergické rýmy. Dávkování a způsob podání: 
Nástup účinku byl pozorován již po 8 hodi nách podávání přípravku. Dospělí a mladi ství (nad 12 let): doporučenou úvodní dávkou jsou dvě odměřené dávky (27,5 mikrogramů 
flutikason-furoátu v jedné odměřené dávce) podané do každé nosní dírky jednou denně (celková denní dávka je 110 mikro gramů). Jakmile jsou příznaky pod kontrolou, 
je možné dávku snížit a podat denně jednu odměřenou dávku do každé nosní dírky (celková denní dávka je 55 mikrogramů), ve které je možné dále pokračovat. Děti 
(od 6 do 11 let): doporučenou úvodní dávkou je 1 odměřená dávka podaná do každé nosní dírky jednou denně (celková denní dávka je 55 mikrogramů). Před použitím 
je třeba dobře protřepat. kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku. zvláštní upozornění: Opatr nost při léčbě 
u pacientů se závažnou formou jaterního onemocnění. Současné podávání s ritonavirem se nedoporučuje, vzhledem k riziku zvýšené systé mové expozice flutikason-furoátu. 
U dětí, kterým byly podávány povolené dávky intranazálních kortiko steroidů, byl pozorován výskyt poruch růstu. Doporučuje se, aby děti dlouhodobě léčené intranazálními 
kortiko steroidy byly pravidelně sledovány. U dětí léčených flutikason-furoátem v denní dávce 110 mikro gramů po dobu jednoho roku byla pozorována redukce rychlosti 
růstu. Podávání intranazálních a inhalačních kortiko steroidů může vést k vývoji glaukomu a/nebo katarakty. inter akce: Při souběžném užívání se silnými inhibitory 
enzymu CYP3A4 se doporučuje opatrnost, jelikož není možné vyloučit zvýšenou systémovou expozici. těhotenství a kojení: Nejsou dostupné dostatečné údaje o užití 
u těhotných a kojících žen. nežádoucí účinky: Epistaxe, nosní ulcerace, bolesti hlavy. klinic ké zkušenosti: Sezonní alergická rýma u dospělých a mladistvých. 
Ve srovnání s placebem flutikason-furoát podaný v dávce 110 mikro gramů jednou denně významně zlepšil nosní příznaky (zahrnující vodnatý výtok z nosu, nosní kongesci, 
kýchání a svědění nosu) a oční příznaky (zahrnující svědění/pálení, slzení/zvlhnutí a zarudnutí očí) ve všech 4 studiích referencovaných v SPC. Doba použitelnosti: 
3 roky. Doba použitelnosti při užívání: 2 měsíce. velikost balení: 120 odměřených dávek. Držitel registrace: Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex,  
UB6 0NN, UK. registrační číslo: EU/1/07/434/003 – 120 dávek v 1 lahvičce. Datum registrace: 11. 1. 2008. Datum revize textu: 21. 11. 2013. Úplnou 
informaci pro předepisování najdete v Souhrnu údajů o přípravku nebo se obraťte na zastoupení GlaxoSmithKline s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, www.gsk.cz. 
Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku, 
kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na: www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4. 
Případné nežádoucí účinky nám prosím nahlaste na cz.safety@gsk.com. Verze SPC platná ke dni vydání materiálu 3. 3. 2014. 

GlaxoSmithKline s.r.o., Hvězdova 1734/2C, 140 00 Praha 4, Česká republika, 
tel.: 222 001 111, fax: 222 001 444; e-mail.: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. 
Avamys je registrovaná ochranná známka společnosti GlaxoSmithKline.
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Symptomy  
a zánět potlačí,  
jak u nosu,  
tak u očí Flutikazon furoát

Avamys sledoval  

profil oční bezpečnosti  

po dobu 2 let 1

Vzhledem k silnému 
protizánětlivému účinku 

Avamys prokázal 
konzistentní efekt na 
nosní i oční příznaky, 

a to při nízké dávce 
kortikosteroidu. 2,3
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Příručka pro praxi:
ALERGICKÁ
RÝMA

Příručka pro praxi:
ALERGICKÁ
RÝMA

Merck spol. s r. o.
Na Hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4
www.merck.cz

Schváleno výborem České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
a výborem České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP; 2014.
Editoři: prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA.
Příručku pro praxi nelze považovat za jediný univerzální doporučený postup. 
V diagnostice a léčbě je třeba zvážit konkrétní situaci, stav a potíže daného pacienta.
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