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Miejscowe leki przeciwhistaminowe w leczeniu
alergicznych nie¿ytów nosa oraz spojówek
Leki przeciwhistaminowe drugiej generacji stanowi¹ istotn¹ grupê leków stosowanych w leczeniu alergicznego nie¿ytu nosa i spojówek. Miejscowe podanie
leku pozwala ograniczyæ ryzyko ogólnoustrojowych dzia³añ ubocznych. Pocz¹tek
dzia³ania leku jest szybszy przy porównywalnej skutecznoci.
W pracy przedstawiono 1.obecnie dostêpne donosowe i dospojówkowe preparaty leków przeciwhistaminowych, 2. ich mechanizm dzia³ania oraz 3. miejscowe
dzia³ania niepo¿¹dane i porównanie z innymi lekami.

Topical antihistamines in the treatment of allergic rhinitis
and conjunctivitis
The second generation antihistamines are the dominant drug classes for the
treatment of allergic rhinitis and conjunctivitis. The topical route of administration
delivers drug directly to the target organ, thereby minimizing possibility of the systemic adverse effects and enables the use of lower doses of medication. Topical
drugs have a rapid onset of action and have comparable efficacy to oral antihistamines.
This paper presents 1) the mechanism of action, 2) comparison with other drugs
and 3) local adverse effects of different intranasal and intraocular pharmaceuticals.

Objawy alergicznego nie¿ytu nosa s¹ nastêpstwem dzia³ania
wielu mediatorów zapalenia alergicznego, ale kluczow¹ rolê wród
nich pe³ni histamina [1]. Jest to amina biogenna wytwarzana g³ównie przez komórki metachromatyczne. Inicjuje rozwój wczesnej
fazy zapalenia alergicznego, odgrywa tak¿e rolê w fazie pónej.
Histamina uwalniana jest wtórnie pod wp³ywem wielu bodców z
ró¿nych komórek. Nasila zmiany zapalne oraz ma dzia³anie immunomoduluj¹ce poprzez wp³yw na receptory H1 i H2 obecne na
limfocytach T [2].
W jej dzia³aniu w obrêbie b³ony luzowej nosa porednicz¹
receptory histaminowe H1, których pobudzenie powoduje charakterystyczne objawy nie¿ytu nosa [3,4]. Leki przeciwhistaminowe s¹ antagonistami receptora H1, a ich zastosowanie u chorych
z alergicznym nie¿ytem nosa (ANN) zapobiega takim objawom
wywo³anym nara¿eniem b³ony luzowej na alergen jak kichanie,
wi¹d, wodnisty wyciek. Za utrzymywanie siê upoledzonej dro¿noci nosa, utraty wêchu oraz nadreaktywnoci b³ony luzowej
(objawów wiod¹cych przewlek³ego alergicznego nie¿ytu nosa)
odpowiedzialne jest przewlek³e zapalenie i wp³yw wielu mediatorów (jak LT, PG, ECP, MBP), dlatego te¿ po zastosowaniu leków
przeciwhistaminowych ustêpuj¹ one jedynie czêciowo [3,4].
Histamina odpowiedzialna jest te¿ za objawy wczesnej fazy
reakcji alergicznej b³ony luzowej oka czyli wi¹d, ³zawienie, zaczerwienienie i obrzêk spojówki. Natomiast za zwiêkszon¹ produkcjê luzu i nap³yw komórek (limfocyty, eozynofile, mastocyty)
w wiosennym zapaleniu spojówki i rogówki odpowiadaj¹ inne
mediatory (LT, PG) [5].
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Leki przeciwhistaminowe (Lp-H) prócz dzia³ania na receptor
H1 wykazuj¹ równie¿ dzia³anie przeciwalergiczne pozareceptorowe (zmniejszaj¹ ekspresjê wewn¹trzkomórkowej cz¹steczki
adhezyjnej ICAM-1, nap³yw eozynofilów i neutrofilów i stê¿enie
ECP, a tak¿e hamuj¹ uwalnianie wapnia w cytoplazmie komórek)
i immunomoduluj¹ce.
Zgodnie z zaleceniami raportu ARIA [2] leki przeciwhistaminowe drugiej generacji uwa¿a siê za leki pierwszego wyboru u
chorych na ANN (szczególnie u chorych uczulonych na py³ek rolin, gdy¿ przewa¿aj¹ u nich objawy spowodowane dzia³aniem
histaminy i czêsto wystêpuj¹ objawy ze strony spojówek).
U doros³ych chorych na ca³oroczny ANN o umiarkowanym i
ciê¿kim przebiegu, u których dominuje ograniczenie dro¿noci
nosa, jako leki pierwszego rzutu powinno siê stosowaæ glikokortykosteroidy (GKS) donosowe (budezonid- Buderhin, Rhinocort,
Tafen, propionian flutikazonu- Flixonase, piroluzan mometazonu- Nasonex) same lub z lekami przeciwhistaminowymi (L- pH)
[3]. O przewadze GKS donosowych decyduje ich wp³yw na dro¿noæ nosa oraz dzia³anie przeciwzapalne (hamowanie chemotaksji
eozynofilów i komórek metachromatycznych oraz nasilenie apoptozy eozynofilów). GKS donosowe maj¹ póniejszy pocz¹tek dzia³ania ni¿ Lp-H, a pe³ny efekt jest widoczny po kilku dniach lub
tygodniach stosowania. W przypadku znacznego obrzêku na pocz¹tku leczenia GKS donosowymi mo¿e byæ wskazane do³¹czenie krótkotrwa³e leku dzia³aj¹cego przeciwobrzêkowo lub GKS
doustnego.
W ciê¿kich postaciach ANN polecane jest stosowanie równoczesne GKS donosowych oraz Lp-H. Nowoczesne GKS donosowe nie maj¹ wp³ywu na o podwzgórzowo- przysadkow¹ i nie
wykazuj¹ dzia³ania ogólnoustrojowego. Zwykle s¹ dobrze tolerowane miejscowo, rzadko mog¹ dawaæ uczucie suchoci, krwawienia, strupienie w nosie, sporadycznie perforacjê przegrody
nosa.
Donosowe leki obkurczaj¹ce naczynia b³ony luzowej (agonici receptora a adrenergicznego: efedryna, oksymetazolina, ksylometazolina, nafazolina) skutecznie zmniejszaj¹ blokadê nosa
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(nie wp³ywaj¹c na kichanie, wi¹d, wyciek wydzieliny). Ich stosowanie w ANN mo¿e byæ tylko krótkotrwa³e (do 10 dni) ze wzglêdu
na ryzyko tachyfilaksji (obrzêku z odbicia) oraz polekowego nie¿ytu nosa.
Doustne leki obkurczaj¹ce (pseudoefedryna, fenylefryna, równie¿ w po³¹czeniu z doustnymi Lp-H) mog¹ byæ stosowane d³u¿ej
ni¿ donosowe, dzia³aj¹ od nich nieco s³abiej. Mo¿na je do³¹czaæ
do innych leków przy okresowych zaostrzeniach dolegliwoci. Nie
podaje siê ich ma³ym dzieciom, kobietom w ci¹¿y, osobom starszym po 60 r¿. oraz z chorobami uk³adu sercowo-naczyniowego,
nadczynnoci¹ tarczycy, jaskr¹, przerostem prostaty.
U osób z obfit¹ surowicz¹ wydzielin¹ w nosie jako objawem
dominuj¹cym mo¿na zastosowaæ miejscowo leki przeciwcholinergiczne (bromek ipratropium  Atrovent nasal spray  obecnie niedostêpny w Polsce) pamiêtaj¹c, ¿e lek ten nie wp³ywa na kichanie i upoledzenie dro¿noci nosa.
Skutecznoæ miejscowo stosowanych kromonów (kromoglikan, nedokromil) w ANN jest ostatnio kwestionowana. Dziêki dobremu profilowi bezpieczeñstwa mo¿na 4% kromoglikan zalecaæ
u dzieci i kobiet w ci¹¿y, jeli wykazuj¹ skutecznoæ u chorego.
W ANN poleca siê równie¿ stosowanie leków blokuj¹cych
dzia³anie leukotrienów cysteinylowych (montelukast  Singulair)
samych lub w po³¹czeniu z Lp-H ]3,4\.
U chorych z ³agodnymi lub okresowymi objawami ANN lekami pierwszego rzutu s¹ Lp-H. W nie¿ycie o umiarkowanym nasileniu wybór miêdzy GKS a Lp-H powinien byæ dokonany indywidualnie dla ka¿dego chorego.
W ciê¿kich postaciach ANN polecane jest stosowanie równoczesne GKS donosowych oraz Lp-H. Lp-H czêsto podawane s¹
doustnie ze wzglêdu na wspó³istnienie chorób alergicznych ze
strony ró¿nych narz¹dów, dla równoczesnego kontrolowania objawów ze strony nosa, oka, skóry. D³ugotrwa³e stosowanie Lp-H
u dzieci mo¿e te¿ zmniejszyæ nasilenie objawów ze strony dolnych
dróg oddechowych, a nawet zapobiegaæ rozwojowi astmy [6].
Najwa¿niejsz¹ zalet¹ podawania leku bezporednio do nosa
lub oka jest mo¿liwoæ uzyskania du¿ego stê¿enia w miejscu jego
dzia³ania, a wiêc unikniêcia lub zminimalizowania ogólnoustrojowych dzia³añ niepo¿¹danych.
Donosowe leki przeciwhistaminowe:
Obecnie na polskim rynku jest jeden lek dzia³aj¹cy wysoce
wybiórczo antagonistycznie w stosunku do receptora H1  azelastyna (Allergodil 0,1% aerozol do nosa). Drugi lek z tej grupylewokabastyna (Histimet aerozol 0,5 mg/ml) nie jest aktualnie w
Polsce dostêpny.
Azelastyna zastosowana w postaci aerozolu szybciej ni¿ preparaty doustne, bo ju¿ po 15 minutach, zmniejsza objawy nie¿ytu
nosa (wi¹d, kichanie, wydzielanie), a u¿ywana regularnie 2 razy
dziennie równie¿ zapobiega wyst¹pieniu tych objawów. Jej skutecznoæ i bezpieczeñstwo w leczeniu sezonowego i ca³orocznego alergicznego nie¿ytu nosa wykazano w trakcie donosowych
prowokacji z alergenem i histamin¹ oraz naturalnej ekspozycji [711]. Porównanie azelastyny z lewokabastyn¹ oraz cetyryzyn¹ pokaza³o wiêksz¹ skutecznoæ tej pierwszej [8,10]. Zastosowanie jej przynosi korzyæ pacjentom, którzy nie odnieli poprawy
po leczeniu feksofenadyn¹ i loratadyn¹ [10].
Miejscowa azelastyna dzia³a równie¿ anemizuj¹co na b³onê
luzow¹ nosa, ale mechanizm tego dzia³ania nie jest wyjaniony
[10,11]. Mo¿e to byæ nastêpstwem efektu pozareceptorowego:
zmniejszenia ekspresji wewn¹trzkomórkowej cz¹steczki adhezyjnej ICAM-1, nap³ywu eozynofilów i neutrofilów i stê¿enia ECP, a
tak¿e zahamowaniem uwalniania wapnia w cytoplazmie komórek.
Efekt anemizuj¹cy azelastyny jest jednak s³abszy ni¿ GKS
donosowych [8]. Wykazano, ¿e azelastyna jest skuteczna równie¿ u dzieci [11], mo¿na j¹ stosowaæ od 6 r.¿. Nale¿y podkreliæ,
¿e w leczeniu ANN u dzieci niezale¿nie od nasilenia objawów lekami pierwszego wyboru s¹ Lp-H. Leki donosowe preferowane
s¹ u dzieci z objawami ograniczonymi do nosa. Donosowa azelastyna jest zwykle dobrze tolerowana (nie zawiera rodków konserwuj¹cych), podawana w dawkach zalecanych tzn. 2 x dziennie po 1 dawce (0,56 mg/24h) nie powoduje sedacji. U niektórych
chorych mo¿e wyst¹piæ podra¿nienie b³ony luzowej oraz uczucie gorzkiego smaku w ustach.
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Leczenie alergicznego zapalenia spojówki:
Miejscowe leki przeciwhistaminowe znalaz³y swoje zastosowanie tak¿e w leczeniu alergicznych chorób przedniego odcinka
oka (spojówek) obok miejscowo stosowanych stabilizatorów mastocytów (4% Cusicrom), leków alfa adrenergicznych, niesterydowych leków przeciwzapalnych, GKS (Cortineff). S¹ równie¿
próby stosowania cyklosporyny, cz¹stek adhezyjnych, IgE pentapeptydu [12].
Lp-H wykazuj¹ du¿¹ skutecznoæ w terapii sezonowego
(sAZS) i ca³orocznego alergicznego zapalenia spojówek (cAZS),
s¹ równie¿ stosowane w wiosennym (wZSR) i atopowym zapaleniu spojówek i rogówki (aZSR). Wraz ze stabilizatorami mastocytów s¹ najszerzej u¿ywanymi lekami zw³aszcza w postaciach naj³agodniejszych (sAZS, cAZS), które dominuj¹ wród alergicznych
chorób oczu [5]. Stabilizatory mastocytów (lodoksamid, olopatadyna, kromoglikan dwusodowy, nedokromil sodu) zapobiegaj¹
uwalnianiu z komórek tucznych mediatorów przez co hamuj¹ przewlek¹ reakcjê zapaln¹, która mo¿e byæ przyczyn¹ owrzodzeñ i
zmian strukturalnych rogówki w wZSR i aZSR.
Miejscowe niesteroidowe leki przeciwzapalne (diklofenak
sodu, ketorolac, flurbiprofen) próbuje siê stosowaæ w wZSR i
aZSR. Leki alfa adrenergiczne, zwê¿aj¹ce naczynia krwionone
(fenylefryna, nafazolina, tetryzolina) ³¹czone równie¿ z preparatami przeciwhistaminowymi pierwszej generacji czêsto stosowane s¹ doranie. Ostrzega siê przed nadu¿ywaniem ich i przed³u¿onym stosowaniem ze wzglêdu na ryzyko dzia³añ ubocznych.
Mog¹ dawaæ rozszerzenie naczyñ z odbicia, poszerzenie renicy z zaburzeniami widzenia, pogorszenie jaskry oraz powodowaæ
suchoæ oka, która mo¿e nasilaæ objawy alergiczne.
Miejscowo stosowane GKS (fludrokortyzon, deksametazon,
prednizolon) s¹ bardzo skuteczne w leczeniu objawów chorób
alergicznych oka, jednak¿e ze wzglêdu na powa¿ne objawy uboczne (jaskra, zaæma posterydowa, zaburzenia refrakcji) ich stosowanie powinno byæ zarezerwowane do przypadków ciê¿kich, w
których inne leki s¹ nieskuteczne, a leczenie powinno byæ monitorowane przez okulistê.
Lp-H stosowane ogólnie zw³aszcza pierwszej generacji, ale
równie¿ i drugiej, mog¹ dzia³aæ na oko wysuszaj¹co i zmniejszaæ
produkcjê ³ez nawet o 50% [13,14]. Film ³zowy ma za zadanie
wyp³ukaæ drobne cz¹steczki, zmniejsza stê¿enie alergenu i chroni powierzchniê oka przed dzia³aniem szkodliwych czynników rodowiskowych (wiatr, suche powietrze, d³ugotrwa³y wysi³ek wzrokowy). Suche oko sprzyja przed³u¿onemu kontaktowi alergenu z
powierzchni¹ oka i mo¿e zwiêkszaæ ciê¿koæ reakcji alergicznej.
Suchoæ ³agodzi siê stosuj¹c preparaty sztucznych ³ez.
Miejscowe Lp-H stosowane do worka spojówkowego dostêpne w chwili obecnej to leki nowej generacji jak lewokabastyna,
azelastyna, emedastyna, ketotifen, olopatadyna, które oprócz
dzia³ania przeciwhistaminowego maj¹ w³aciwoci przeciwzapalne. Mniejsza dawka leku konieczna do osi¹gniêcia stê¿enia terapeutycznego po miejscowym podaniu Lp-H powoduje, ¿e rzadko
wystêpuj¹ objawy uboczne. Dzia³anie miejscowe jest szybsze,
mocniejsze ni¿ Lp-H stosowanych ogólnie, zarazem d³u¿sze.
Lewokabastyna (Histimet  obecnie niedostêpny na polskim
rynku) oraz ketotifen s¹ pochodnymi piperydyny. Skutecznoæ
lewokabastyny w zmniejszaniu objawów sAZS wykazano w dospojówkowych próbach prowokacyjnych [16]. Stwierdzono równie¿, ¿e jest bardziej skuteczna w leczeniu sAZS ni¿ kromoglikan
dwusodowy [17]. Stosowana jest 3 x dz po 1 kropli do oka.
Ketotifen (Zaditen  krople 0,05%) jest niewybiórczym blokerem receptora H1 o dzia³aniu stabilizuj¹cym komórki tuczne,
hamuje nap³yw eozynofilów, PAF oraz uwalnianie prozapalnych
mediatorów z mastocytów i granulocytów. Zaczyna dzia³aæ po 15
min i utrzymuje siê do 8 godzin. Stosowany jest od 3 r.¿.  4 razy
dziennie kropla do oka. Zwykle jest dobrze tolerowany. Mo¿e dawaæ przemijaj¹ce pieczenie, objawy suchego oka, wi¹d powiek,
bardzo rzadko (wymagaj¹ce odstawienia leku) zapalenie brzegów i skóry powiek.
Emedastyna (Emadine  krople 0,05%) to silny wybiórczy
antagonista receptora H1, dodatkowo hamuj¹cy chemotaksjê
eozynofilów i uwalnianie LT i PG stosowany do objawowego leczenia sAZS. Silniej ni¿ lewokabastyna, nedokromil, porównywalnie z loratadyn¹ doustn¹ zmniejsza wi¹d i zaczerwienienie po
kontakcie z alergenem [5,17]. Stosowana jest u doros³ych i dzieci
powy¿ej 3 r.¿.  2 razy dziennie po 1 kropli do WS. Rzadko mo¿e
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Tabela I
Zalecane leczenie farmakologiczne wg ARIA [3,4] w ANN.
Suggested pharmacological treatment of allergic rhinitis according to ARIA [3,4]
ANN OKRESOWY O £AGODNYM PRZEBIEGU

ANN OKRESOWY UMIARKOWANY LUB CIÊ¯KI

Mo¿liwoci leczenia obejmuj¹ :
 donosowe lub doustne Lp-H
 donosowe leki obkurczaj¹ce naczynia b³ony luzowej
(stosowane do 10 dni, nie czêciej ni¿ 2x w miesi¹cu)
 doustne leki obkurczaj¹ce naczynia b³ony luzowej (nie zalecane u dzieci)

Mo¿liwoci leczenia obejmuj¹ :
 doustne lub donosowe Lp-H
 doustne preparaty z³o¿one z Lp-H i leku obkurczaj¹cego naczynia b³ony luzowej
 GKS donosowe
 kromony 4%

ANN PRZEWLEK£Y O £AGODNYM PRZEBIEGU

ANN PRZEWLEK£YUMIARKOWANY LUB CIÊ¯KI

Mo¿liwoci leczenia obejmuj¹ :
 doustne lub donosowe Lp-H
 doustne preparaty z³o¿one z Lp-H i leku obkurczaj¹cego naczynia b³ony luzowej
 GKS donosowe
 kromony 4%
Zaleca siê kontroln¹ wizytê po 2-4 tygodniach leczenia.
1. Gdy brak objawów lub s¹ one mniej nasilone nale¿y kon tynuowaæ leczenie
(dawkê GKS donosowych mo¿na zmniejszyæ o po³owê)
2. Gdy objawy utrzymuj¹ siê nale¿y zmieniæ lek n a GKS donosowy.
3. Gdy objawy nasili³y siê-zintensyfikowaæ leczenie

Proponuje siê stopniowane postêpowanie terapeutyczne:
 lekami pierwszego wyboru s¹ GKS donosowe
 w razie znacznego ograniczenia dro¿noci nosa mo¿na na krótki czas do³¹czyæ
GKS doustny (1-2 tygodnie) lub donosowy lek obkurczaj¹cy naczynia (do 10 dni)
Zaleca siê kontroln¹ wizytê po 2-4 tygodniach leczenia.
1. Je¿eli stan chorego nie uleg³ poprawie nale¿y rozwa¿yæ przyczynê braku
odpowiedzi na GKS donosowe (niestosowanie siê chorego do zaleceñ, b³êdna
zalecana dawka lub czêstoæ stosowania GKS donosowych, niedro¿noæ nosa
blokuj¹ca dostêp leków, wspó³istniej¹ce zmiany chorobowe, intensywne,
d³ugotrwa³e nara¿enie na alergeny, nieprawid³owe rozpoznanie)
2. Nale¿y podwoiæ d awkê GKS donosowych jeli dominuj¹cym objawem jest
niedro¿noæ nosa
3. Nale¿y do³¹czyæ do leczenia:
 Lp-H jeli g³ównymi objawami s¹ kichanie, swêdzenie lub wyciek wydzieliny
z nosa
 bromek ipratropium, jeli dominuj¹cym objawem jest wyciek z nosa
 doustny preparat Lp-H i leku obkurczaj¹cego naczynia b³ony luzowej
4. Je¿eli stan pacjenta uleg³ poprawie nale¿y zastosowaæ leczenie ni¿szego stopnia
(kontynuowaæ co najmniej 3 msc albo przez ca³y sezon pylenia). Chory m o¿e
wymagaæ ma³ych dawek GKS donosowych.
5. Rozwa¿yæ skierowanie do specjalisty gdy leczenie nie jest ca³kowicie skuteczne
lub po 3 miesi¹cach nie jest skuteczne.

POSTÊPOWANIE W ZAPALENIU SPOJÓWEK
Mo¿liwoci leczenia obejmuj¹ :
 Lp-H stosowane do worka spojówkowego (Allergodil, Histimet, Emadine)
 doustne Lp-H
 p³ukanie roztworem 0,9% NaCl
 4% kromony stosowane do worka spojówkowego (Cusicrom)
Stosowanie GKS do worka spojówkowego mo¿e wywo³aæ powa¿ne ostre i odleg³e
powik³ania. Stosowanie tych leków winno byæ prowadzone ze zlecenia
i pod nadzorem okulisty.

dawaæ podra¿nienie oka (przemijaj¹ce pieczenie, k³ucie), suchoæ
oka.
Epinastyna (Relastat  krople 0,5mg/ml) jest bezporednim
antagonist¹ receptorów H1 oraz H2, wykazuje równie¿ powinowactwo do receptorów adrenergicznych b1, b2 oraz 5HT2. Ma
dzia³anie stabilizuj¹ce mastocyty i moduluj¹ce kumulacjê komórek zapalnych. Stosowana jest w leczeniu objawowym sAZS (maksymalnie 8 tygodni) u doros³ych i dzieci powy¿ej 12 r.¿.  2 razy
dziennie po 1 kropli do oka. Doæ czêsto mo¿e dawaæ uczucie
pieczenia, czasami alergiczne zapalenie spojówek, opadanie powiek, obrzêk, przekrwienie spojówki, suchoæ oka i ust, podra¿nienie, wi¹d oraz ubytki rogówki po chlorku benzalkonium.
Azelastyna (Allergodil  krople 0,5mg/ml) stosowana dotychczas miejscowo do nosa, od niedawna dostêpna jest w Polsce
równie¿ w postaci kropli do oczu. Jest to silny i selektywny antagonista receptorów H1, hamuje tak¿e uwalnianie histaminy z
mastocytów i bazofilów, posiada równie¿ dodatkowe dzia³anie
przeciwalergiczne hamuj¹c syntezê i uwalnianie leukotrienów z
leukocytów, syntezê cytokin (IL6, IL8, TNF-a), zmniejsza ekspresjê ICAM-1 na komórkach nab³onka spojówki i nap³yw komórek
zapalnych. Azelastyna piêæ razy silniej ni¿ olopatadyna hamuje
IgE zale¿ne uwalnianie IL-6 i tryptazy z komórek tucznych [18].
Stosowana jest do leczenia objawów sAZS (u doros³ych i dzieci
powy¿ej 4 r.¿.) oraz cAZS (powy¿ej 12 r.¿. )  2 razy dziennie po
1 kropli do oka (maksymalnie 6 tygodni), a tak¿e w profilaktyce
przed przewidywan¹ ekspozycj¹ na alergen. Ma bardzo szybki (3
minuty po podaniu) i d³ugotrwa³y czas dzia³ania (do 12 godzin)
[19]. W badaniach przeprowadzonych metod¹ podwójnie lepej
próby wykazano jej skutecznoæ w zwalczaniu objawów alergicznego zapalenia spojówek [20,21]. Lek jest dobrze tolerowany, sporadycznie mo¿e powodowaæ ³agodne, przemijaj¹ce podra¿nienie
oczu po zakropieniu, rzadko uczucie gorzkiego smaku w ustach,
bardzo rzadko odczyny alergiczne.
Niedawno wprowadzona na polski rynek olopatadyna (Opatanol  krople 0,001g/ml) jest silnym, wybiórczym blokerem receptora H1 z minimalnym powinowactwem do H2 i H3, bez powinowactwa do innych receptorów. £¹czy aktywnoæ przeciwhistaminow¹ z dzia³aniem stabilizuj¹cym komórki tuczne, hamuje te¿
uwalnianie cytokin (IL6, IL8, TNF-a) przez komórki nab³onka spo-
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jówki [23]. Olopatadyna skutecznie zwalcza wi¹d, ³zawienie, zaczerwienienie oka, obrzêk spojówek i powiek u osób z sAZS (równie¿ u osób nosz¹cych soczewki kontaktowe) oraz w wZSR i aZSR
[23]. Podana dospojówkowo ³agodzi równie¿ alergiczne objawy
ze strony nosa u osób z zapaleniem nosa i spojówek [24]. Ma
szybki i d³ugotrwa³y (do 12 godzin) czas dzia³ania. Stosowana
jest u doros³ych i dzieci powy¿ej 3 r.¿.  2 x dziennie po 1 kropli do
oka. Leczenie mo¿na kontynuowaæ do 4 miesiêcy. W badaniach
z zastosowaniem dospojówkowej próby prowokacyjnej wykazano jej wiêksz¹ skutecznoæ w zwalczaniu wi¹du i przekrwienia
oczu w porównaniu z nedokromilem sodu [25], ketorolakiem [26],
epinastyn¹ [27]. By³a skuteczniejsza i lepiej tolerowana ni¿ ketotifen w leczeniu sAZS [28]. Dodana do doustnie stosowanej loratadyny korzystniej zwalcza³a wi¹d ni¿ sama loratadyna [29]. Olopatadyna jest dobrze tolerowana, rzadko mo¿e wywo³ywaæ
dyskomfort w oku, wi¹d, przekrwienie, suchoæ oka i nosa, odczyny alergiczne a tak¿e ubytki rogówki po chlorku benzalkonium.
Podsumowanie
 Lp-H II generacji s¹ postêpowaniem z wyboru w przypadku ANN o ³agodnym i umiarkowanym przebiegu, w nie¿ycie o ciê¿kim przebiegu wskazane jest ich do³¹czenie do miejscowych GKS.
 Donosowe Lp-H preferowane s¹ w przypadku izolowanego nie¿ytu nosa bez objawów ocznych. Ich dzia³anie jest równie skuteczne jak leków stosowanych ogólnie.
 Miejscowe Lp-H stosowane do oka s¹ podstawow¹ grup¹
leków we wszystkich postaciach alergicznych chorób narz¹du
wzroku (zw³aszcza w po³¹czeniu z lekami stabilizuj¹cymi mastocyty). Przy wspó³wystêpowaniu alergicznych objawów ocznych i
nosowych mo¿na stosowaæ je ³¹cznie z Lp-H donosowymi.
 Zalet¹ miejscowych Lp-H jest brak ogólnoustrojowych
dzia³añ ubocznych (sedacja) oraz szybki pocz¹tek dzia³ania, co
mo¿e byæ wykorzystywane w doranym likwidowaniu objawów
alergicznych po kontakcie z alergenem.
 Miejscowe Lp-H bezpiecznie mo¿na stosowaæ równie¿ u
dzieci  do nosa od 6 r.¿., a do oczu od 3 r.¿.
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