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Závěry

SAIT: POSTUPY („OFICIÁLNÍ“ ZDROJE)
WAO
ICON
EAACI
CZ

SAIT guidelines
- požadavek standardizace

SAIT: POSTUPY (EAACI GUIDELINES)
AGREE II: the Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation

WAO position paper 2013 update

ICON - International consensus on allergy immunotherapy 2015

EAACI guidelines on allergen immunotherapy 2018

Doporučení ČSAKI: Rybníček O et Seberová E.
Průvodce alergenovou imunoterapií. Tigis, 2021.

(třetí přepracované vydání)

http://www.eaaci.org/resources/guidelines/ait-guidelines-part-2.html

update plan: 2022
→ SPC: Souhrn údajů o přípravcích dostupných v ČR
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SPC

SAIT: ZPŮSOB TERAPIE (SEZONNÍ AR)

SAIT: EFEKTY KLINICKÉ – LÉČEBNÉ CÍLE

Léčebný cíl
preferované režimy SAIT pro SAR

Tworek D et al. Perennial is more
effective than preseasonal SCIT
in the treatment of SAR. Am J
Rhinol Allergy 2013;27:304-308.

Preventivní cíl

SAIT: EFEKTY KLINICKÉ – LÉČEBNÉ CÍLE

SAIT: INDIKACE - ZÁSADY

Metaanalýza studií 2014 (Efekt různých typů léčby pylové alergie)

Symptomatická léčba: 29 publikací
AIT - SLIT :
10 publikací



21.223 pacientů

Efektivita léčby: 5 trav SLIT tablety
29,6%
nazální steroidy
23,5%
bojínek SLIT tablety
19,2%
nazální azelastin/flutikazon 17,1%
antihistaminika p.os.
15,0 %
montelukast
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









a) přítomnost klinických projevů alergického onemocnění ve stadiu bez
komplikací a ireverzibilních změn
b) potvrzení přecitlivělosti I. typu na konkrétní alergen pomocí kožních
testů a/nebo vyšetřením specifických IgE protilátek
c) alergen se v rozhodující míře podílí na klinických potížích, pacient je
alergický jen na jeden nebo omezený počet alergenů
d) je k dispozici kvalitní standardizovaná alergenová vakcína pro AIT
e) nejsou přítomny zdravotní kontraindikace léčby
f) pacient přijme zásady a rizika AIT a je předpoklad jeho dlouhodobé
spolupráce (vhodný informovaný souhlas)

1) AR tíže střední až těžké /dle ARIA/ navzdory preventivním a léčebným
opatřením a s dopady na běžné denní aktivity nebo spánek.
2) AR tíže mírnější na přání pacienta vzhledem ke kauzálním efektům
(dlouhodobé působení, prevence astmatu), kde toto prokázáno (SLIT tbl. traviny)

SAIT: SMĚRNICE PRO ALERGENOVÉ PRODUKTY
http://www.eaaci.org/resources/guidelines/ait-guidelines-part-2.html

TRAVINY
..alergenové zdroje
(druhy travin)
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TRAVINY: CHARAKTERISTIKA

TRAVINY CZ : CHARAKTERISTIKA
-

více než 250 druhů travin a obilovin – podčeleď pooideae.

-

dominantní rostliny bezlesé kulturní krajiny (pole /obiloviny/, louky, meze,
parky, umělé travní porosty) + řada druhů i ve společenstvech lesních a bažinných.

-

od nejnižších nadmořských výšek do nejvyšších vysokohorských poloh.

-

větrosprašné, vysoká produkce pylu, snadné šíření vzduchem.

-

doba květu (IV)..V..max.VI..VII..(IX). Cave: pozdní polinace v porostech
kosených před prvním vymetáním.

-

Jörg Kleine-Tebbe, Global Atlas of Allergy, EAACI, 2014

TRAVINY EVROPA: VEGETACE
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TRAVINY EVROPA: VEGETACE

Avena
vulgaris

+ to ++ + to ++

silná vzájemná zkřížená reaktivita (vysoká homologie).

Yorkshire fog

EAACI Mollecular Allergology User´s Guide, 2016
Jaeger S, Clinical and Experimental Allergy Reviews, 8 : 2–6.

TRAVINY CZ: „OTEPLOVÁNÍ“

PYLY SVĚT: VEGETACE
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TRAVINY: VEGETACE (EVROPA)

TRAVINY: VEGETACE (EVROPA)

leden

březen

Mapy pylové produkce travin
(za posledních 10-15 let) zdroj:

Mapy pylové produkce travin

https://www.pollenwarndienst.at

(za posledních 10-15 let) zdroj:
https://www.pollenwarndienst.at

únor

TRAVINY: VEGETACE (EVROPA)

duben

TRAVINY: VEGETACE (EVROPA)

květen

Mapy pylové produkce travin
(za posledních 10-15 let) zdroj:
https://www.pollenwarndienst.at

červenec
Mapy pylové produkce travin
(za posledních 10-15 let) zdroj:
https://www.pollenwarndienst.at

červen

TRAVINY: VEGETACE (EVROPA)

srpen

March 2008

září

Mapy pylové produkce travin
(za posledních 10-15 let) zdroj:
https://www.pollenwarndienst.at

říjen (I+II)

prosinec (II)
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ALERGENY: CRD

TRAVINY
.. pylové alergeny (CRD)

ALERGENY: CRD

-

existují stovky charakterizovaných molekul alergenů (informace o
sekvenci, struktuře, funkčních vlasnostech a alergenicitě)

-

informace jsou ve specializovaných databázích např. http://www.allergome.org

- Praxe:
➢ poznatky o druhové specificitě a významu (alergenicitě)
jednotlivých alergenů mohou zlepšit diagnostiku i terapii
alergií.
➢ poznatky o zkřížené mezidruhové reaktivitě mezi
specifickými „hlavními“ alergeny (vysoká homologie)
umožňují redukovat počet cílových epitopů
pro diagnostiku i terapii alergií.

PYL TRAVIN POOIDEAE: CRD

- Epitopy alergenů mají různou funkci:
• vázající specifické IgE: odpovědné za alergenicitu
• aktivující T lymfocyty: významné pro efekt SAIT

HLAVNÍ
ALERGENY
- specifické,
- indik.SAIT
→

versus

standardizace
AIT

- Budoucnost:
➢ Léčba hypoalergenními rekombinanty se zachovanou
schopností aktivovat T lymfocyty a redukovanou sIgE
reaktivitou (alergenicitou)

EAACI
Mollecular
Allergology
User´s Guide,
2016

➢ Léčba na základě individuálního alergenového profilu

PYL TRAVIN POOIDEAE: CRD
EAACI
Mollecular
Allergology
User´s Guide,
2016

TRAVINY
..individuální alergenový profil

HLAVNÍ
ALERGENY
- specifické
- indik.SAIT
→
standardizace
AIT
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Kazuistika – CRD (alergenový profil)
Pacientka r.1976 (potíže od cca 2000 /24 let/)

-

•

sezona: pol.III-VIII, max.VI-VII.
potíže: typu sezonní RK /perzistující středně těžká, vystačí s H1A tbl./
+ od roku 2013 AB /od roku 2014 konverze až na perzistující těžký typ - nutno

sIgE (extrakty): polysenzibilizace – „nárust titrů ad 2014“ /jiná laboratoř/
bojínek 37.91 .. nad 100 kU/l, kopřiva x .. 75.10, merlík x .. 33.20, jitrocel x ..
35.10, bříza 5.65 .. 30.70, ambrosie 3.26 .. 9.59, pelyněk 0 .. 1.80 kU/l.

•

pyly travin – „nepříznivá“ CRD polysenzibilizace (bojínek nad 100.0, Phl p4
85.44., Phl p7 24.2, Phl p5b 19.0, Phl p1 12.3, Phl p2 5.40 kU/l x negativní
Phl p11 a Phl p12)

Testy:

•

SPT: 5 travin, bříza, pelyněk, ambrosie, merlík, plísně Alternaria
sIgE (extrakty): bojínek 37.91 kU/l, bříza 5.65, ambrosie 3.26, alternaria 0.50 kU/l.



Intervence:

➢

SLIT tbl. 5 travin na sezonu 2014+2015, bez efektu

➢

SLIT tbl. 1 travina na sezonu 2016+2017, bez efektu

•

sIgE vč. CRD (ImunoCAP):

Anamnéza:

zavést IKS/LABA, mimo sezonu potíže jen za resp. infekce/.


Kazuistika – CRD (alergenový profil)

NEPOKRAČOVAT
v SAIT traviny

Spreading
2002: 4 strany

Volby do
parlamentu CZ

TRAVINY
..rozvoj polysenzibilizace
SPREADING
2017: 9 stran

2021: 4 kandidátky

Spreading alergenový

Spreading alergenový – klasický pohled

Klasický pohled

* Silvestri M. et al. Ann Allergy Asthma Immunol 1999; 83(4): 335-340.

.. různé alergenové zdroje

% pacientů ss polysenzibilizací
polysenzibilizací
%
80

70

60

CRD pohled

40

.. v rámci 1 alergenového zdroje
např. pylu travin (bojínku)

20
0

1. návštěva
40
30

„Trigerring role“:

2 < 4 rok

✓

Roztoči

4 < 6 rok

✓

Pyly (do 6 let 32.1% /9 z 28 pac./)

(do 6 let 45.4% /59 ze 130 pac./)

6 < 10 rok
0

0%

čas od vstupní návštěvy

U dětí (1.5-8 let) s AB a monosenzibilizací se vyvíjí v čase
polysenzibilizace (do 6 let u více než 40%, do 10 let u více než 70%).

6

Spreading alergenový

AIT – prevence spreadingu (klasicky)
* Purello-D‘Ambrosio F. et al. Clin.Exp.All. 2001; 31: 1295-1302.

Retroperspektivní studie – 8396 pacientů (7182 SAIT), různé alergeny, AR i AR
společně s AB. Léčba SAIT 4 roky, posuzováno po 4 (T1) a 7 letech (T2).

Klasický pohled
.. různé alergenové zdroje

SAIT léčba

CRD pohled

bez SAIT

SAIT bránila rozvoji polysenzibilizace v čase u AR±AB

.. v rámci 1 alergenového zdroje
např. pylu travin (bojínku)

(při 4-leté léčbě SAIT bylo po celkem 7 letech /tj. 4+3/ postiženo
27% pacientů SAIT léčených vs. 77% pacientů SAIT NEléčených).

Spreading alergenový – CRD pohled

Spreading alergenový – CRD pohled

Hatzler L, Penatta V et al. Molecular spreading and predictive value of preclinical IgE
response to Phleum pratense in children with hay fever. JACI 2012, 130:894-901

Hladina IgE-Phl tj. extraktu (kU/l)

4
3
2
1
Pre-Klinické stadium

Počet senzibilizací c-IgE Phl p

5

Matricardi PM. Třídění IgE-odpovědí do skupin podle molekulárních profilů a jeho
možné důsledky pro specifickou imunoterapii. Curr Opin Allergy Clin Imun/CS (2014)

Kazuistika: ve 3 letech záchyt c-sIgE Phl p
.. v 6 letech klinická manifestace SAR
.. v 10 letech SAIT, ale už vyvinuta silná Phl polysenzibilizace.

Klinické stadium

Roky +/- od klinické manifestace AR na pyl travin

Spreading alergenový – CRD pohled
Matricardi PM. Třídění IgE-odpovědí do skupin podle molekulárních profilů a jeho
možné důsledky pro specifickou imunoterapii. Curr Opin Allergy Clin Imun/CS (2014)

➢

SAIT kauzální – přehodnocení EBM
http://www.eaaci.org/resources/guidelines/ait-guidelines-part-1.html

IgE odpověď se objevuje v dětství jako
jednoduchá a slabá a u většiny pacientů se
stává v čase složitější a silnější.

➢V

dospělosti je IgE-odpověď u každého pacienta
stabilní charakteristikou „jako otisk prstu“.

?!

Kristiansen M et al.

Allergen immunotherapy for the prevention of allergy: A
systematic review and meta-analysis. PAI 2017; 28(1): 18-29.
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SAIT kauzální – přehodnocení EBM

SAIT – prevence spreadingu /RCT/
(krátkodobě tj. v průběhu SAIT a do 2 let po SAIT)
6-14 let

P=0.01

Med.
Low

5-17 let

Low

High

Atop.RA (ne AR/IgE)

P=0.60

6m+0

SLIT

2-5 let

IgE+ asympt.pac.

CBA retroperspektivní
studie .. 15

3+0, SLIT

18-65 let

broskev

High

High

3+0, SCIT

Mean Age 22.8/21.5 let
3+0, SLIT

P<0.0001

2+0, SLIT

pod 1 rok

P=0.03 (0.61)

1+0, OIT

Celkem: RR 0.33

Lepší SAIT

Horší SAIT

RCT randomizované
kontrolované studie
(dvojitě slepé) .. 17

SAIT – prevence spreadingu /RCT/

SAIT – prevence spreadingu /RCT/

(krátkodobě tj. v průběhu SAIT a do 2 let po SAIT)

(dlouhodobě tj. 2 roky po skončení AIT a více)

6-14 let

P=0.01

Med.

P<0.0001

Low

5-17 let

Low

High

18-65 let

broskev

High
High

3+0, SCIT

Mean Age 22.8/21.5 let
3+0, SLIT

Atop.RA (ne AR/IgE)

3+0, SLIT

P=0.03 (0.61)

pod 1 rok

AB těžší

až 7 alergenů

Low

Celkem: RR 0.33

Lepší SAIT

Horší SAIT

2+MF10.8

SCIT mix

18-60 let

3/xx1+3

předs.SCIT

p < 0.01

Low

nad 5 let

3+2, SCIT

2+0, SLIT
1+0, OIT
P=0.23

P=0.60

5-12 let

P=0.19

6m+0

SLIT

2-5 let

IgE+ asympt.pac.

Med.

Profit susp.:
- do 18 let (RR 0.32)
- SAIT nad 3 roky (RR 0.138)
- SCIT (RR 0.09) > SLIT (RR 0.38)
(RR 0.33)
-

SAIT – prevence spreadingu /CBA studie, např./
* Purello-D‘Ambrosio F. et al. Clin.Exp.All. 2001; 31: 1295-1302.

Retroperspektivní studie – 8396 pacientů (7182 AIT), různé alergeny, AR i AR
společně s AB. Léčba AIT 4 roky, posuzováno po 4 (T1) a 7 letech (T2).

Celkem: RR 0.47

Lepší SAIT

Horší SAIT

Spreading alergenový a SAIT
Di Bona D et al.

Efficacy of
allergen immunotherapy in reducing
the likelihood of developing new
allergen sensitizations: a systematic
review. Allergy 2017; 72(5): 691_704.

SAIT léčba

Hodnoceno 18 studií (RCT i CBA, min.
3-letých) tj. 1049 dětí + 10.057 dospělých.
bez SAIT

RESUMÉ: prevence spreadingu
zaléčením SAIT má málo důkazů !

SAIT bránila rozvoji polysenzibilizace v čase u AR±AB
(při 4-leté léčbě SAIT bylo po celkem 7 letech /tj. 4+3/ postiženo
27% pacientů SAIT léčených vs. 77% pacientů SAIT NEléčených).

.. 8 z 18 studií neprokázalo vůbec benefit
.. AIT prospěch je jen v malých studích
/<100 pac./ a při krátkém follow up /do 3 let/
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TRAVINY: HOMOLOGIE
Klasický pohled
.. různé alergenové zdroje

TRAVINY
..pylová homologie
a SAIT

CRD pohled
.. v rámci 1 alergenového zdroje
např. pylu travin (bojínku)

SAIT: INDIKACE - PYL TRAVIN

TRAVINY CZ : HOMOLOGIE
- více než 250 druhů travin a obilovin – podčeleď pooideae.

- silná vzájemná zkřížená reaktivita (vysoká homologie).

Širší přístup (5 travin)

Hlavní alergeny:
→ Skupina 1 (Phl p1, ..) cca 90%

.. obtížnější standardizace
vs. širší záběr ?

→ Skupina 5 (Phl p5, ..) cca 85%
M. Hrabina, Molecular Immunology of grass pollen
allergens, Scientific Matters, Exp 26, 2006

Užší přístup (1 travina)

• Guideline on Allergen Products: Production and Quality Issues,
dostupné na www.ema.europa.eu
• Jörg Kleine-Tebbe, Global Atlas of Allergy, EAACI, 2014
• EAACI Mollecular Allergology User´s Guide, 2016

.. snadnější standardizace
vs. užší záběr ?
Vedlejší alergeny: cca 60%

BOJÍNEK: HOMOLOGIE
- NEKLINICKÁ DATA

BOJÍNEK: HOMOLOGIE
- NEKLINICKÁ DATA

Přidání extraktu bojínku k mixům travin mírného pásma
•
•
•
•

Extrakt bojínku vs. mixy travin mírného pásma
- pokles specifických IgE vazeb (skřížená reaktivita)

Mix 1: Avena elatior + Phleum pratense + Dactylis glomerata + Festuca
pratensiss + Poa pratensis + Lolium perenne + Secale cereale
Mix 2: Anthoxanthum odoratum + Phleum pratense + Dactylis
glomerata + Poa pratensis + Lolium perenne („5 trav“)
Mix 3: Holcus lanatus + Phleum pratense + Dactylis glomerata +
Festuca pratensiss + Poa pratensis + Lolium perenne
Mix 4: Agrostis stolonifera + Avena elatior + Phleum pratense + Dactylis
glomerata + Festuca pratensiss + Poa pratensis + Lolium perenne +
Secale cereale + Anthoxanthum odoratum.

➢ Bojínek (Phl p), Jílek (Lol p), Srha (Dac g), Lipnice (Poa
p), Tomka (Ant o)
➢ Kostřava (Fes p), Psineček (Agr s), Medyněk (Hol l)
➢ Žito (Sec c), Oves (Hor v)

www.upira.cz

Phleum pratense alone is sufficient for allergen-specific immunotherapy against allergy to Pooideae grass pollens, Hejl, 2009)
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BOJÍNEK: HOMOLOGIE

BOJÍNEK: HOMOLOGIE

- NEKLINICKÁ DATA

- NEKLINICKÁ DATA

Extrakt bojínku vs. mixy travin mírného pásma
- korelace specifických IgE vazeb (skřížená reaktivita)

BOJÍNEK: HOMOLOGIE
- NEKLINICKÁ DATA

Extrakt bojínku vs. mixy i jednotlivé traviny mírného pásma
u pacientů po SAIT
- korelace specifických IgG4 vazeb (skřížená reaktivita)

5 TRAVIN: HOMOLOGIE - NEKLINICKÁ DATA

Extrakt bojínku vs. jiné traviny mírného pásma
- stimulace bojínkových T buněčných linií dalšími travami

Cíl: porovnat komerčně dostupné reference „5 trav“ a „bojínek“ z hlediska šíře
repertoáru IgE epitopů u pacientů ze S Evropy (Švédsko, n=22) a J Evropy (Španělsko,
n=19). Metoda: ELISA inhibice, tablety standardizovány podle BAU.
Výsledek: inhibice vazby IgE na alergeny pylů (12 trav): významně silnější u
reference 5 travin bez ohledu na region (p < 0,0001) a ještě více u pacientů z jihu

(p <

0,05)

ZÁVĚR: Reference 5 travin (ve srovnání s referencí bojínek) lépe pokrývá
profily senzibilizace na pyly trav obecně (a zvláště pro jih Evropy).

BOJÍNEK: HOMOLOGIE - KLINICKÁ DATA

BOJÍNEK: HOMOLOGIE - KLINICKÁ DATA

Lečba alergických příznaků - bojínek:
- krátkodobé studie prokazující účinnost v jedné pylové sezoně
- déledobé studie prokazující účinnost během 2-3 let léčby

Chorobu modifikují účinek - bojínek:
- přetrvávání účinku do dalších let po ukončení léčby
- prevence zhoršování a vzniku průduškového astmatu

2006
2009
2012
2016
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TRAVINY CZ : HOMOLOGIE

BOJÍNEK: HOMOLOGIE – EAACI ZÁVĚR
AIT extracts based on a single allergen specie
is sufficient to cover full range of allergen
species from same biological family where
homology has been documented.

-

více než 250 druhů travin a obilovin – podčeleď pooideae.

-

dominantní rostliny bezlesé kulturní krajiny (pole /obiloviny/, louky, meze,
parky, umělé travní porosty) + řada druhů i ve společenstvech lesních a bažinných.

-

od nejnižších nadmořských výšek do nejvyšších vysokohorských poloh.

-

větrosprašné, vysoká produkce pylu, snadné šíření vzduchem.

-

doba květu (IV)..V..max.VI..VII..(IX). Cave: pozdní polinace v porostech
kosených před prvním vymetáním.

-

Léčba alergie na pyl trav lipnicovitých (Pooideae) extraktem
jednoho druhu pylu z této podčeledě - bojínek - má potenciál
ovlivnit alergii na jakýkoliv pyl trav z této podčeledě.

•
•
•
•
•
•

Matricardi PM. Třídění IgE-odpovědí do skupin podle molekulárních profilů a jeho
možné důsledky pro specifickou imunoterapii. Curr Opin Allergy Clin Imun/CS (2014)

TRAVINY: HOMOLOGIE

silná vzájemná zkřížená reaktivita (vysoká homologie).

Zkřížené reakce od podtrženého druhu v klesající významnosti (přibližně, zdroj
www.pylovasluzba.cz/atlas ):
Alopecurus prat. → Phleum prat. - Dactylis glomerata - Festuca prat. - Poa prat. - Lolium perenne...
Dactylis glomerata → Phleum prat. - Secale cereale
Lolium perenne → Lolium multiflorum - Dactylis glomerata - Festuca prat. - Secale cereale - Holcus
lanatus - Phleum prat. - Poa prat. - Anthoxanthum odoratum...
Festuca pratense → Dactylis glom. - Phleum prat. - Poa prat. - Lolium per.- Holcus lan. - Secale cereale...
Phleum prat. → Dactylis glom. - Festuca prat. - Lolium perenne - Holcus lan. – Alopec.prat. - Poa prat...
Poa prat. → Arrhenatherum elat.- Dactylis glom. - Festuca prat. - Holcus lan. - Lolium per. - Phleum prat....

SAIT: INDIKACE - PYL TRAVIN

Klasický pohled

Širší přístup (více c-alergenů)

.. různé alergenové zdroje

.. obtížnější standardizace
vs. širší záběr ?

CRD pohled

Užší přístup (jeden c-alergen)

.. v rámci 1 alergenového zdroje
např. pylu travin (bojínku)

.. snadnější standardizace
vs. užší záběr ?

PYL TRAVIN
POOIDEAE: CRD
Profil IgE senzibilizace
na 8 molekul bojínku
u 176 (173) dětí s pozit. sIgE

PYL TRAVIN POACEAE: CRD
Pooideae (traviny mírného pásma)

seřazeno dle klesající frekvence (n)

- Phl p1: 36 pac. .. 20.8%
- Phl p1+: 124 pac. .. 71.7%
- nonPhl p1: 13 pac. .. 7.5%
- nonPhl p1/5: 9 pac. .. 5.2%
- nonPhl p5: 78 pac. .. 45.1%

„NONPooideae“ (traviny „jižní“)
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ZÁVĚR 1: SAIT pyly travin CZ

Širší přístup (5 travin)

TRAVINY
homologie a SAIT
.. závěry

Volba SAIT pro pyly travin CZ:
→ k dispozici standardizované terapeutika s
EBM klinickými důkazy
.. specifické klinické důkazy (různé populace, komorbidity,..)
.. dostupnost léku a cena (náklady, doplatek)
.. dávkovací schéma a uživatelský komfort
.. servis a zvyklosti indikujícího
.. původ a mobilita pacienta, alergenový (CRD) profil

Užší přístup (1 travina)

ZÁVĚR 2: SAIT a zahájení léčby
Monosenzibilizace
a slabá IgE odpověď
SAIT indikace:
→ „čím dříve, tím lépe“
.. kumulativní dávka (monovalentní terapie)
.. standardizace produktu (hlavní alergeny)

Polysenzibilizace
a silná IgE odpověď
www.upira.cz
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