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MUDr.Mgr. Jiří Nevrlka
➢ není zaměstnancem, ani podílníkem farmaceutické společnosti.
➢ historicky dostal finanční odměnu za přednášky a/nebo konzultace od
farmaceutických společností: ALK-Abelló, Astra Zeneca, BerlinChemie Menarini Group, Chiesi, GSK, MSD, Orion Pharma, Sandoz,
Stallergenes Greer, TEVA.
➢ v prezentaci nejsou uvedeny komerční produkty
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alergolog
vs.
pneumolog

ALERGOLOG vs. PNEUMOLOG = ASTHMA bronchiale

Alergolog?
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ALERGOLOG vs. PNEUMOLOG = ASTHMA bronchiale
➢Společné doporučení ČSAKI + ČPFS
Teřl M, Čáp P, Dvořáková R, et al. Doporučený postup diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu. Semily:
GEUM, 2015. Revize: 2019 .. 2021: www.pneumologie.cz/guidelines (sekce bronchiální obstrukce)

2.1.1.3 CÍLENÁ VYŠETŘENÍ (C. PRŮKAZ ALERGIE)
Alergoimunologické vyšetření doporučujeme provést u každého nemocného astmatem,
a to ve dvou základních situacích:
1) vždy při prvém stanovení diagnózy (včetně osob ve vysokém věku)
2) pokud nad astmatem z nejasných příčin ztrácíme kontrolu.
2.1.2.2 PREVENTIVNÍ A REŽIMOVÁ OPATŘENÍ A LÉČBA KOMORBIDIT
U již diagnostikovaného astmatu mají prakticky význam především preventivní opatřeni
sekundární (t.j. zabraňující progresi), resp. terciární (t.j. zabraňující vzniku komplikaci),
včetně léčby komorbidit a komplikujících stavů. Konkrétně:

• v případě zjištěni klinicky významné alergie:
✓ snaha o redukci expozice příčinným alergenům.
✓ zvážit zavedení alergenové imunoterapie (AIT).

ALERGOLOG vs. PNEUMOLOG = ASTHMA bronchiale
➢Společné doporučení ČSAKI + ČPFS
2.1.2.2 PREVENTIVNÍ A REŽIMOVÁ OPATŘENÍ A LÉČBA KOMORBIDIT
✓ zvážit zavedení alergenové imunoterapie (AIT).
která není alternativou ani konkurencí protiastmatické farmakoterapie, ale
kauzální léčbou alergické přecitlivělosti. Tuto léčbu doporučujeme zvážit u
každého nemocného, kde je prokázaná klinicky významná alergie (je ověřena
souvislost mezi expozici danému alergenu a potížemi pacienta).
..
Lečba AIT má svá rizika a vyžaduje zkušenost. Konečnou indikaci a dohled nad
AIT provádí specialista alergolog/imunolog.
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ALERGOLOG vs. PNEUMOLOG = ASTHMA bronchiale
„Konečnou indikaci a dohled nad AIT provadi specialista alergolog/imunolog.“

ALERGOLOG vs. PNEUMOLOG = ASTHMA bronchiale

Přínos alergologa:

→ Prevence (kontakt s alergenem)
→ Alergenová imunoterapie jako kauzální léčba
→ Farmakoterapie: (H1A), omalizumab
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SAIT
charakteristika

SAIT: CHARAKTERISTIKA
SAIT (specifická alergenová imunoterapie) je
léčebný postup, při kterém se do organismu alergika v
pravidelných časových intervalech vpravují přesně definované
dávky terapeutických alergenů, na které je přecitlivělý.


Subkutánní injekční (SCIT)

.. od roku 1911


Sublingualní (SLIT)

- kapková
- tabletová
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SAIT: CHARAKTERISTIKA (MECHANISMUS ÚČINKU)
SAIT (specifická alergenová imunoterapie)
cílem je
snížit atopickou reaktivitu organismu na alergen(y)
zásahem především do regulačních funkcí T lymfocytů
(„přeladění“ imunitní odpovídavosti z typu TH2 /atopický/ na TH1 /normální/)

SAIT je kauzální léčbou
(je léčbou samé podstaty alergie I.typu jako
imunopatologického procesu).

SAIT: CHARAKTERISTIKA (MOŽNOSTI POUŽITÍ)
✓

Alergická rýma

✓

Astma bronchiale alergické

✓

Alergie na jed blanokřídlého hmyzu
se závažnými celkovými projevy

✓

Trendy: potravinové alergie, atopická
dermatitida, ..
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SAIT: CHARAKTERISTIKA (EFEKTY)
Léčebný cíl (primární)
= klinické efekty léčby

Preventivní cíl (perspektivní)
= kauzální efekty léčby

SAIT: CHARAKTERISTIKA (EFEKTY KLINICKÉ)
nosní a bronchiální hypereaktivitu

klinické projevy alergie

SAIT
snižuje
spotřebu antialergické medikace

zvyšuje kvalitu života
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SAIT: CHARAKTERISTIKA (EFEKTY KLINICKÉ)
Symptomatická léčba: 29 publikací
AIT - SLIT :
10 publikací

21.223 pacientů

Efektivita léčby: 5 trav SLIT tablety
nazální steroidy
bojínek SLIT tablety
Alergická
sezonní pylová
nazální azelastin/flutikazon
rhinokonjunktivita
antihistaminika p.os.
montelukast

29,6%
23,5%
19,2%
17,1%
15,0 %
6,5%

P.Devillier, JF Dreyfus, P.Demoly, MA Calderón: A meta-analysis of sublingual allergen
immunotherapy and pharmacoth. in pollen-induced seasonal allergic rhinoconjunctivitis.
BMC Medicine 2014, 12:71

SAIT: CHARAKTERISTIKA (EFEKTY KAUSÁLNÍ)
• SAIT má dlouhotrvající účinnost, efekty SAIT
přetrvávají i po jejím ukončení.
Durham SR. et al. N Engl J Med 1999; 341: 468-75.
Cools M. et al. Allergy 2000; 55:69-73.

• SAIT chrání před progresí patofyziologického
pochodu z alergické rýmy do astmatu.
Jacobsen L. Allergy 1997;52: 914-20.
Moller C. et al. JACI 2002; 109:251-256.

• SAIT je prevencí vývoje od monosenzibilizace
k alergenové polyvalentní senzibilizaci.
Des Roches A. et al. JACI 1997; 99:450-53.
Pajno GB. et al. Clin Exp Allergy 2001;31:1392-97.
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SAIT: CHARAKTERISTIKA (EFEKTY KAUSÁLNÍ)
Typická délka aplikace je po dobu 3 - 5 let.
Ideální průběh AIT

✓ zajišťuje přetrvávající účinnost
✓ zajišťuje dostatečný efekt
- redukce potíží
- redukce medikace
- zlepšení kvality života

100 %
- 25 %

AIT 1.rok

- 50%

- 75%

AIT 2.rok

AIT 3.rok

Cílové alergeny
- charakteristika
- prevence
- SAIT
www.upira.cz
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SAIT: CÍLOVÉ ALERGENY (TEORIE)

Alerg ick á R K - s en z ibilizac e
Alerg enn í s enz ibilizac e
100 - pod íl pac ient (% )

1) Vzdušné alergeny (aeroalergeny)
➢ „sezonní“:
• pyly
• venkovní plísně
➢ „nonsezonní“
(interiérové, „domácí prach“)
• roztoči
• plísně
• zvířata
•

další – šváb, latex, tabák,..

2) Hmyzí jed 3) Potraviny 4) Léky

Bousquet et al, Clin Exp Allergy, 2005

pyly
roztoči
zvířata
plísně

80
60
40
20
0

IAR

PER

5) Kontaktní alergeny (kosmetika, chemie, kovy, ..)
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Příčinné alergeny - pyly

• obsah ve vzduchu kolísá podle vegetačního období a
vegetačních podmínek (teplo, vlhko) příslušných druhů rostlin
• po dešti a za ochlazení obvykle nižší zátěž
• pylová zrna některých druhů dosahují desítky km
• dominantní pylové alergeny – „trojí sezona“ :
✓ jarní (II - V, max. IV) – jívovité stromy (bříza, líska, ..)
✓ letní (IV – IX, max. VI) – trávy a obiloviny
✓ pozdně letní (VII – X, max. VIII) – byliny (pelyněk, ambrosie, .. )
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Alergeny – pyly - prevence
▪

Omezte pobyt venku (v přírodě) v době maxima alergizujících
pylů v ovzduší (sezona, suché větrné dny, odpolední hodiny).
→ pylová informační služba: http://www.pylovasluzba.cz

▪

Noste sluneční brýle.
Při jízdě autem zavírejte okénka.
Sekání trávníku a luk přenechejte někomu jinému.
Po návratů se osprchujte, umyjte si vlasy a převlečte se.
Větrejte mimo pylová maxima (v noci, po dešti, brzo ráno).
Pravidelně doma vysávejte (HEPA filtr).
Zvažte protipylové sítě do oken.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Příčinné alergeny - roztoči

• mikroskopičtí členovci, cca 1/3 mm
• živí se biologickým odpadem /kožní částečky/
• alergizují i jen částečky mrtvých roztočů a výměšky
• rychle sedimentují (alergizuje zvířený prach a blízký kontakt)

• vítají vlhko a pokojovou teplotu (lůžkoviny, topná sezona)
• hubeni mrazem a teplem od 60 st.C
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Alergeny – roztoči - prevence
▪

Ošetřujte lůžko, resp. lůžkoviny a matrace !

✓
✓

EBM – první volba: protirozt.potahy (Pristine, ..)
Alternativa - umělé vlákno přepírané od 60stC (1x za 1-2t)

▪

Snižujte vlhkost v bytě (větrejte).

▪

Nepřetápějte (ideální 18-20 st.C).

▪

Eliminujte rezervoáry roztočů

(plyšové hračky, zvířata, ptáci, koberce, závěsy).
▪

Zvažte použití akaricidních přípravků.

▪

Používejte vysavač s HEPA filtrem .

Příčinné alergeny - plísně

• alergen domácího i venkovního prostředí
• vítají teplo a vlhko (venkovní typy – „deštivé léto a podzim“)
• senzibilizují hlavně neviditelné spóry
• venkovní typy: rody Alternaria, Cladosporium, ..
• domácí typy: rody Aspergillus, Penicillium, ..
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Příčinné alergeny - zvířata

• senzibilizují hlavně částečky pokožky, sliny a jiné výměšky
– srst nemá jako alergen dominantní postavení !
• vysoká „ulpívavost“ na površích i prachových částicích
(problém úklidu a přetrvávání v prostředí)
• variabilita ve stupni vnímavosti (mezi druhy, rasami,
jedinci, pohlavím vč. kastrace, hygienou, ..)
• odlišit od roztočů, faktorů podestýlky, krmení atd.

SAIT: CÍLOVÉ AEROALERGENY (PRAXE CZ 2020)
- Pyly travin
- Roztoče
- Pyly břízy
- Pyly pelyňku, ambrosie, jasanu, ..

- Zvířata (pes, kočka, kůň, ..)
- Plísně (sezonní x interiérové)

- Latex
- Šváb
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SAIT: CÍLOVÉ AEROALERGENY (PRAXE CZ 2022)
- Pyly travin a pyl břízy
- Roztoče
- Pyl pelyňku a pyl ambrosie
- Pyly jasanu,.. - Plísně Alternaria
- Kočka
- Pes
- Plísně (interiérové), Latex, Šváb

SAIT a
Asthma bronchiale
- mechanismy účinku
- EBM (.. MT02, MT04 MITRA)
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SAIT A ASTHMA (MECHANISMY A EBM)

Možnost stažení i video i komentář:
https://respiforum.cz/alergenovaimunoterapie-ve-vztahu-k-astmatu/

SAIT A ASTHMA (MECHANISMY A EBM)
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SAIT A ASTHMA (MECHANISMY A EBM)

SAIT A ASTHMA (MECHANISMY A EBM)
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SAIT A ASTHMA (MECHANISMY A EBM)

SAIT A ASTHMA (MECHANISMY A EBM)
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SAIT A ASTHMA (MECHANISMY A EBM)

SAIT A ASTHMA (MECHANISMY A EBM)
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SAIT A ASTHMA (MECHANISMY A EBM)

SAIT A ASTHMA (MECHANISMY A EBM)
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SAIT A ASTHMA (MECHANISMY A EBM)

SAIT A ASTHMA (MECHANISMY A EBM)
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SAIT A ASTHMA (MECHANISMY A EBM)

SAIT A ASTHMA (MECHANISMY A EBM)
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SAIT A ASTHMA (MECHANISMY A EBM)

SAIT a
Asthma bronchiale
- Indikace (a doporučení
GINA, EAACI, ČPFS/ČSAKI)
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SAIT A ASTHMA BRONCHIALE (INDIKACE)

Primární
léčba AB
Léčba AR a
AB
Léčba AR a
prevence AB

SAIT A ASTHMA BRONCHIALE (PRIMÁRNÍ LÉČBA AB)

Primární
léčba AB
Léčba AR a
AB
Léčba AR a
prevence AB
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SAIT A ASTHMA BRONCHIALE (PRIMÁRNÍ LÉČBA AB)

Primární
léčba AB
Léčba AR a
AB
Léčba AR a
prevence AB

SAIT A ASTHMA BRONCHIALE (PRIMÁRNÍ LÉČBA AB)

Primární
léčba AB
Léčba AR a

SAIT: „čím dříve, tím
lépe“
AB

Léčba AR a
prevence AB
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SAIT A ASTHMA BRONCHIALE (PRIMÁRNÍ LÉČBA AB)

Primární
léčba AB

Studie MT02 2014: pacienti ve věku od 14 let
s alergickým astmatem způsobeným roztoči a
kontrolovaným ICS v dávce 100-800μg ekv.
budesonid denně. Primární cíl: lze dosáhnout
signifikantní redukce dávky ICS po roce léčby
tbl. SQ-HDM ?

Léčba AR a
AB
Studie MT-04 MITRA: pacienti s alergickým

astmatem způsobeným roztoči, jež nebylo
zcela pod kontrolou při léčbě ICS podle doLéčba AR a tazníku ACQ. Primární cíl: zkoumat čas do první
prevence ABstředně těžké až těžké exacerbace astmatu při
léčbě tbl. SQ-HDM.

SAIT A ASTHMA BRONCHIALE (PRIMÁRNÍ LÉČBA AB)

Primární
léčba AB

Snížena úhrada TBL HDM-SQ
k 1.3.2022 ?!

Léčba AR a
AB
Léčba AR a
prevence AB
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SAIT A ASTHMA BRONCHIALE (PRIMÁRNÍ LÉČBA AB)

Primární
léčba AB
Léčba AR a
AB
300IR HDM gtt.: u pacientů léčených dosáhlo
plné kontroly v rámci středně těžkého stupně

Léčba AR a astmatu 54% pacientů vs. 33,9% takto neléčených
prevence AB (p=0008%)

SAIT A ASTHMA BRONCHIALE (PRIMÁRNÍ LÉČBA AR)

Primární
léčba AB
Léčba AR a
AB
Léčba AR a
prevence AB
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SAIT A ASTHMA BRONCHIALE (PRIMÁRNÍ LÉČBA AR)
2.1.2.2 PREVENTIVNÍ A REŽIMOVÁ OPATŘENÍ A LÉČBA KOMORBIDIT
✓ zvážit zavedení alergenové imunoterapie (AIT).
…
➢ Většinou je AIT podávaná pacientům s projevy alergické rýmy komplikované
lehčími formami astmatu. Podmínkou je, že je k dispozici standardizovaný
terapeuticky alergen s ověřenou účinností a astma je pod dobrou kontrolou.
➢ Výjimkou je léčba sublinguální roztočovou tabletou (HDM-SLIT), jejíž
podávání je včleněno do doporučeni stupňovité léčby astmatu a lze ji zvážit
také u dospělých pacientů s astmatem nedostatečně kontrolovaným
protizánětlivou léčbou, je-li FEV1 >70% predikované hodnoty.

SAIT A ASTHMA BRONCHIALE (LÉČBA AB)

Primární
léčba AB
Léčba AR a
AB
Léčba
ARtíma lépe“
SAIT: „čím
dříve,
prevence AB
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SAIT: CÍLOVÉ AEROALERGENY (PRAXE CZ 2022)
- Pyly travin a pyl břízy
- Roztoče
- Pyl pelyňku a pyl ambrosie
- Pyly jasanu,.. - Plísně Alternaria
- Kočka
- Pes
- Plísně (interiérové), Latex, Šváb

SAIT A ASTHMA BRONCHIALE (PYL TRAVIN - KAZUISTIKA)
Pacientka 33 let (potíže od 20-ti let)


Anamnéza: sezona: V-(IX) , max.VI-VII. Potíže Nos/Oči/AB. AIT: ne.
- mimo sezonu: AD. AB perzistující středně těžké pod kontrolou.
- další: žije na venkově, učitelka MŠ.



Testy: SPT+ sIgE: traviny, obilí.



Sezona x: obtěžující dráždění a sekrece NOS/OČI v období od pol. V až do pol.VII i při
pravidelné medikaci H1A tbl. + zhoršení AB (týdny zhoršený dechový komfort i při
pravidelné medikaci BUD/FORM 200/6ug 1-0-1, 4x akutní dušnost → SMART)



Sezona x+1 (SLIT tbl. 5 trav): mírné dráždění OČI po 2 dny pol.V (→ 0) + typický projev
NOS/OČI 1 den zač.VII na koupališti (→ ?) _ celkem 3 dny potíží bez preventivní medikace H1A
tbl. + stran AB plná kontrola.



NÚ SLIT: žádné. Zahájení: 13.3.
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SAIT A ASTHMA BRONCHIALE (PREVENCE AB)

Primární
léčba AB
Léčba AR a
AB
Léčba AR a
prevence AB

SAIT: „čím dříve, tím lépe“

SAIT A ASTHMA BRONCHIALE (PREVENCE AB)
AR na pyly břízy či travin a prevence AB – děti a dospívající

Krátkodobá (do 2 let)
Grade A (střední doporučení)

Dlouhodobá (nad 2 roky)
Grade B (slabé až střední doporučení)
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Grade B – slabé doporučení

SAIT A ASTHMA BRONCHIALE (PREVENCE AB)

Prevence AB: HDM a jiné alergeny – děti a
dospívající

Prevence AB: Všeobecně - dospělí

Co si odnést pro praxi ?
✓ spolupracujte s ALERGOLOGEM a aktivně se informujte na
možnost provedení SAIT u Vašich astmatiků
✓SAIT není konkurencí farmakoterapie astmatu, ale je jejím
ideálním doplňkem s možností kauzálního (chorobu modifikujícího)
ovlivnění astmatu
✓možnosti SAIT v léčbě a ovlivnění astmatu jsou větší než jen
aplikace HDM (roztočových) sublinguálních tablet
✓recentně CZ lze využít poměrně pestrou terapeutických alergenů
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Co si odnést pro praxi ?
мертві кліщі ліжка
 Пилок
 шерсть тварин


Вірусів
 Бактерій
 Грибів


www.upira.cz
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