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     ÚVOD 
 
Chronická alergická rýma se v Evropě a tedy i u nás vyskytuje poměrně často. Na rozdíl 

od klasické rýmy se jedná o neinfekční onemocnění, které je způsobeno cizími látkami - 

alergeny. Chronická alergická rýma postihuje všechny věkové skupiny a její léčba je 

dlouhodobá. Většinou jsou potlačeny příznaky a zmírněn průběh nemoci.  

 

Tradiční léčba se skládá ze tří částí : 

období podávání léků – antihistaminika 

individuální léčba ve specializované ordinaci – podávání vakcín 

životní styl –  vyhnout se možným rizikům (alergeny) 

 

Pacient periodicky prožívá období mírnějších a silnějších potíží. Průběh onemocnění 

významně ovlivňuje roční období a také prostředí, ve kterém se pacient pohybuje.          

I když se jedná o onemocnění, které bezprostředně neohrožuje lidský život, je přesto 

velice nepříjemné, protože komplikuje dýchání. Zanedbáním léčby dojde ke zhoršení 

nemoci, která může přejít i v astma. Svou roli na zvětšujícím se počtu pacientů 

postižených chronickou alergickou rýmou má kromě dědičných parametrů i dnešní 

moderní doba. Nezdravý životní styl, působení škodlivin na lidský organismus, 

zhoršená kvalita ovzduší a také snížená imunita to všechno jsou faktory, které podporují 

rozvoj onemocnění. 
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1 CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE  
 

Hlavní cíl:  zmapovat všechny tradiční i alternativní léčebné metody, případně jejich 

možnou kombinaci.  

 

Dílčí cíl: na základě údajů o vydaných léčivech v Lékárně na Radnici vypracovat 

přehled nejpoužívanějších léčivých přípravků určených pro terapii chronické alergické 

rýmy.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
 

2.1 Alergie  

 

Alergie je přehnaná, nepřiměřená reakce organismu na látky vnějšího prostředí, se 

kterými přijde organismus do styku. Imunitní systém organismu se snaží při každém 

střetu s cizí látkou (antigenem) vytvořit si protilátku, která by při dalším střetu s touto 

látkou tělo ochránila. Někdy se ovšem stane, že imunitní systém ztratí kontrolu sám   

nad sebou a nepřiměřeně zareaguje na látky, které jsou běžné a pro organismus 

neškodné. Tento jev se nazývá alergická reakce a látky, které ji vyvolaly nazýváme 

alergeny. Látky, které samy nemohou spustit alergickou reakci, ale zhoršují její průběh, 

se označují jako iritanty (např. cigaretový kouř, smog, chlad, mlha). 

 

2.1.1 Mechanismy vzniku 

Alergické dýchací obtíže, jejichž důsledkem je zánět nosní sliznice, vznikají jako 

odpověď na setkání s alergenem, který k tomu dal podnět. Dochází k vyplavení 

histaminu a jeho působením na H1 receptory vznikají obtíže – symptomy alergické 

rýmy. Histamin za normálních okolností usnadňuje imunitnímu systému práci tím,       

že rozšíří cévy a zúží průdušky. Při nadměrném množství histaminu dojde k přílišnému 

rozšíření cév, voda prostupuje do sousedních tkání a vznikají nežádoucí otoky a záněty.  

V krajním případě může dojít  k velice nebezpečnému anafylaktickému šoku, který 

může přivodit smrt.  [SEBEROVÁ, 2002; ŠPIČÁK, 2005] 

 

2.1.2 Funkce nosu 

Nos klimatizuje vdechovaný vzduch, je nositelem čichu a reflexní činnosti a plní funkce 

v rámci imunitního systému. Klimatizace probíhá v nosní dutině nejprve ohřátím 

vdechnutého vzduchu, odstraněním prachových částic a nasycením vodními parami. 

Takto upravený putuje do dolních cest dýchacích. Nosní sliznice je díky dýchání 

permanentně ve styku s vnějším prostředím. Tím si vytvořila poměrně velkou rezistenci 

proti bakteriální infekci, méně proti virům a chemickým podnětům. Pro nosní sliznici je 

charakteristické, že si dokáže získat odolnost nespecifickými podněty jako je  
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např. otužování. Škodlivin se nosní sliznice zbavuje prostřednictvím sekretu, který je 

nejdříve naředí a posléze vyplaví.  

 

Čich je jedním z lidských smyslů, který člověku slouží k vnímání vůní, pachů a má 

obrannou funkci k rozlišení škodlivin a agresivních látek. Nemalou měrou se podílí     

na povzbuzení chuti k jídlu. Na rozdíl od zvířat není lidský čich příliš vyvinutý a není 

pro člověka zásadní. S respirační činností nosu souvisí řada obranných reflexů, které    

se uplatňují i u alergické rýmy. Nejčastěji se jedná o kýchání, které je typickým 

nazálním reflexem z podráždění. Dochází k explozivnímu výdechu, který bývá 

doprovázen hypersekrecí  a sníženou nosní průchodností (obstrukce nosu). 

 

2.2 Zánět nosní sliznice 

Zánět sliznice horních cest dýchacích patří mezi nejčastější respirační onemocnění. 

Respirační epitel je pro bakterie běžně neprostupný a k jeho napadení dojde až               

v okamžiku, kdy je epitel poškozen virovou infekcí. Dojde k pomnožení vniklých 

mikroorganismů a spustí se nepříjemná hnisavá sekrece. Častým a dlouhodobým vlivem 

infekce a alergie dochází k oslabení a podvýživě tkání a později k tvorbě polypů            

a špatné tvorbě sekretu. [HYBÁŠEK, 2006] 

                           [http://www.symbinatur.com, 8] 
 
 

2.2.1 Symptomy alergické rýmy 

Symptomů, kterými se vyznačuje alergická rýma, je několik. Ne vždy jsou ale přítomny 

současně a někdy se v průběhu onemocnění jejich výskyt mění. Mezi nejčastější 

příznaky raného stádia nemoci patří podráždění a svědění nosní sliznice, kýchání, 

vodnatá hypersekrece, svědění a slzení očí. Tyto stavy jsou vyvolány působením 

             
Obr. č. 1: Kongesce nosu. 
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histaminu na H1 receptory.  Mohutná kongesce a prokrvení nosních cév (obr. č.1) je  

charakteristickým znakem spíše pozdní fáze onemocnění. Pokud se alespoň dva tyto 

příznaky vyskytují nejméně jednu hodinu denně po většinu dní, jedná se o chronickou 

alergickou rýmu. 

 

Chronická alergická rýma se v dřívějších letech rozdělovala na sezónní                

(pylovou – SAR) a celoroční alergickou rýmu (CAR). Dnes už se používá rozdělení 

nové a mnohem lépe charakterizující průběh nemoci a četnost příznaků (tab. č. 1 a 2). 

 

Tabulka č. 1: Klasifikace alergické rýmy 

Intenzita a doba nemoci Příznaky a jejich četnost 

Intermitentní – občasná 
příznaky trpí pacient méně než 4 dny v týdnu nebo 

méně než 4 týdny 

Perzistující  – přetrvávající 
příznaky trpí pacient více než 4 dny v týdnu nebo více 

než 4 týdny 

Lehká 
pacient nemá narušený spánek a denní aktivity 

(sport,zábava), 
příznaky ho neobtěžují v běžném životě 

Středně těžká / těžká 

příznaky narušují klidný spánek, 
nosní příznaky obtěžují pacienta v běžném životě 

(práce, škola) 
a narušují denní aktivity 

 
 

Tabulka č. 2: Rozdělení rýmy podle výskytu příznaků 

Příznaky Rýma s kýcháním a sekrecí Rýma s nosní obstrukcí 

kýchání záchvatovité málo nebo vůbec 

sekrece vodnatá hustý hlen 

svědění ano ne 

obstrukce nosu občas často a výrazně 

denní kolísání potíží zhoršení ve dne, zlepšení v noci potíže trvalé, v noci horší 

zánět oční spojivky často  

 
[SEBEROVÁ, 2002] 
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2.2.2 Rhinitis allergica intermitens – sesonalis 

Intermitentní alergická rýma (pylová, senná rýma) je způsobena  alergeny, se kterými 

přichází pacient do kontaktu jen občas. Nejčastěji se vyskytuje v období květu různých 

druhů trav a stromů (např. bříza, bojínek, tolice). Alergický jedinec je sužován 

nepříjemnými záchvaty, které trvají minuty i hodiny a během dne se několikrát opakují. 

Záchvat se projevuje pálením očních spojivek, nosní sliznice, kýcháním a mohutnou 

vodnatou nosní hypersekrecí. Pacient pociťuje tlak v hlavě, má skleslou náladu a časté 

záchvaty ho unavují. V některých případech se objevuje nechutenství a mírně zvýšená 

teplota. Potíže a jejich četnost je vyšší při slunečném a větrném počasí, naopak              

v chladnějším a deštivém počasí bývají záchvaty mírnější a méně časté. 

 

Přehled rostlin, které způsobují alergii a období jejich květu  viz příloha č. 3. 
 

2.2.3 Rhinitis allergica persistens 

Celoroční alergická rýma je alergické onemocnění, které se vyskytuje nezávisle           

na sezóně v průběhu celého roku. Vzniká opakovaným, častým nebo trvalým 

působením alergenů. Pacient má na nosní sliznici tzv. „minimální perzistující zánět“,       

a protože je střídavě vystavován intenzivnímu nebo méně intenzivnímu působení 

alergenů, prožívá střídavě i období větších či  menších obtíží. Ve světě postihuje 

nejméně 10 – 25 % populace a toto číslo neustále stoupá, stejně jako u ostatních 

alergických onemocnění. Ačkoliv není obvykle těžkým onemocněním, mění sociální 

kvalitu života pacienta a ovlivňuje jeho výkonnost ve škole nebo v zaměstnání.  

[HYBÁŠEK, 2005] 

 
 

2.2.4 Faktory vyvolávající alergickou rýmu – spouštěče 

2.2.4.1 Alergeny  

Vzdušné alergeny – bývají nejčastější příčinou alergické rýmy. Zdrojem alergenů          

v domácnosti jsou buď domácí zvířata, roztoči a hmyz, nebo alergeny rostlinného 

původu např. pyly a plísně. 

Profesní alergeny – chronickou profesní rýmu vyvolává pravidelný kontakt postiženého 

s alergeny pracovního prostředí.  

Alergie na latex – bývá nejčastěji příčinou obtíží u lidí, kteří pracují ve zdravotnictví, 

kde většinu pracovní doby používají latexové  rukavice. 
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2.2.4.2 Znečištění ovzduší 

– na onemocnění horních cest dýchacích a zhoršení průběhu nemoci má značný vliv 

ovzduší znečištěné různými druhy zplodin a toxických látek. 

Průmyslové zplodiny – vyskytují se v oblastech průmyslových aglomerací 

Městské znečištění – převážně zplodiny z automobilového provozu, dále ozon, 

sloučeniny dusíku a síry 

Ovzduší v interiéru – populace v západních zemí tráví více než 80 % času v budovách, 

kde je velké množství prachu, domácích alergenů, produktů spalování svítiplynu           

a cigaretový kouř. 

  

2.2.4.3 Léčivé látky 

Kyselina acetylsalicylová a léky ze skupiny nesteroidních antiflogistik – NSAID mohou 

vyvolat u disponovaných jedinců také příznaky alergické rýmy. [SEBEROVÁ, 2002] 

 

2.2.5 Domácnost a její alergeny 

Domácí prach je bohatým zdrojem bytových alergenů. Prašnost v bytě závisí na poloze 

domu, na zeměpisných a klimatických podmínkách, na způsobu vytápění, na vnitřním 

zařízení a na počtu osob, které v bytě žijí. Jiné podmínky jsou na venkově a jiné             

v městské aglomeraci. Množství prachu a jeho složení se liší v jednotlivých částech 

bytu a je v každé místnosti jiné. 

Hlavním alergenem domácího prachu jsou roztoči (obr. č.2).  

                                          [http://www.zdrave.cz, 9] 

 

Tito drobní členovci, podobní klíšťatům, jsou pouhým okem neviditelní a živí se zbytky 

lidské kůže. Pro alergickou rýmu mají zásadní vliv dva druhy – Dermatophagoides 

pteronyssinus a Dermatophagoides farinae. Nejlépe se jim daří v posteli  (matrace,  

polštář, prošívané deky), kde mají ideální prostředí a dostatek obživy. Teplota lidského 

těla a příznivá vlhkost vytvářejí podmínky pro jejich rozmnožování. Alergii lidem 

Obr. č. 2: Bytový roztoč. 
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způsobuje látka obsažená ve výměšcích roztočů. Jimi jsou následně znečištěny jemné 

částečky prachu, které jsou poté vdechovány. Bylo zjištěno, že jeden gram prachu 

získaného z lůžka může obsahovat 2000 až 15 000 roztočů. 

2.2.5.1 Dobré rady pro odstranění roztočů 

Nejlepším způsobem jak se zbavit alergické rýmy způsobené roztoči je zbavit se jejich 

alergenů v domácnosti. Základem pro boj s roztoči je pečlivé dodržování spánkové 

hygieny, zajistit pokud možno bezprašný byt a věnovat mimořádnou pozornost všemu, 

kde by se roztočům mohlo dařit.  

2.2.5.2 Správná hygiena lůžkovin 

Každé ráno je nutné ložnici a postel řádně vyvětrat a nechat lůžko rozestlané, aby se 

vyvětralo i prostěradlo. V ložnici má být chladno, sucho a teplota 18 – 20 ºC. Povlečení 

je vhodné používat bavlněné, nebo z syntetického vlákna, aby je bylo možné prát         

při teplotě alespoň 60 ºC. Polštář a pokrývku používat pokud možno s náplní                 

ze syntetických materiálů (duté vlákno, polyester, molitan) a vyvarovat se vlny, peří                                  

a kožešin. Matrace opatřit povlakem, který je možné měnit, nebo alespoň 1 x týdně 

vysávat. Prostěradlo často měnit podle možností alespoň 2 x za měsíc. V ložnici 

nahradit koberec plovoucí podlahou nebo linem, odstranit květiny, těžké závěsy             

a ostatní „lapače prachu“. V dnešní době se dají pořídit kvalitní vysavače s uzavřeným 

okruhem a několika filtry, které nevíří prach v místnosti a umožňují účinně vysávat 

kromě podlah i matrace a  nábytek. Prach se vysává do vody a ta se po ukončení úklidu 

bez problémů vylije. 

 

2.2.6 Alergie na zvířata 

Domácí zvířata bývají zdrojem velmi agresivních alergenů. V českých domácnostech 

jsou nejvíce zastoupeni psi, kočky, králíčci, křečci a morčata. Zvířecí alergeny jsou 

obsaženy zejména ve slinách, moči, kožních šupinách a krvi. Tyto alergeny stejně jako 

u roztočů znečistí jemné částečky vzduchu, který potom dýcháme. Nejčastěji                  

z domácích zvířat vyvolávají alergické reakce kočky. Mají agresivní alergeny hlavně      

v srsti a roznášejí je všude, kde se pohybují. Často je do bytu přinesou i sami lidé        

na šatech, kteří se předtím pohybovali v domě s kočkou. Alergeny mají dlouho 

životnost a zůstávají v bytě  několik měsíců poté, co kočka opustila dům. Lidé, kteří trpí 

alergií na psy, mají alergii na všechny druhy psů s dlouhou i krátkou srstí. Někdy         

se setkáme i s alergií na ptáky, jedná se o alergii na roztoče, kteří žijí v jejich peří nebo 
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hnízdech. Základem je zamezení kontaktu se zvířetem. Často se rodina dostane            

do nepříjemné situace a je pro ní těžké se s domácím mazlíčkem rozloučit. Je nezbytné 

se ho vzdát a to i v případě, pokud způsobuje zvíře alergické potíže pouze jednomu 

členovi rodiny. Zdraví člověka je bezpochyby přednější a není o tom třeba dlouho 

přemýšlet. Pes a kočka může najít nového majitele v útulku pro opuštěná zvířata nebo    

v jiné rodině. Zvíře v domácnosti by ovšem i u nealergiků nemělo mít přístup               

do ložnice, natož do postele a mělo by být často koupáno. Tím se alespoň částečně 

omezí riziko alergie. 

 

2.2.7 Plísně 

Alergii způsobují především vláknité plísně, které při růstu produkují spory. Jejich 

množství značně ovlivňují klimatické podmínky a stejně jako roztoči mají rády teplé      

a vlhké počasí, kde se jim daří. Účinně se jim můžeme bránit především intenzivním 

větráním bytu. Zvlášť místností, kde by mohly plísně růst – koupelna, kuchyně, 

prádelna, sklep. Riziko se zvětšuje v bytech, kde vzlíná vlhkost, prosakuje voda nebo je 

používána klimatizace. Venku hrozí alergikovi plísně např. ve starých bytech nebo 

domech, kde je zatuchlo a dlouho se tam nebydlelo nebo v mlhavému počasí.  

[ŠPIČÁK, 2005] 

 
 

2.3 Diagnostika alergické rýmy 

Správná a včasná diagnóza chronické alergické rýmy je velice důležitá pro další léčbu. 

Existuje několik způsobů, kterými lze toto onemocnění diagnostikovat. 

 

Anamnéza – časté kýchání a vodnatá hypersekrece, stejně se však může projevovat        

i nealergická rýma.  

Diagnostické testy –  jejich cílem je prokázat přítomnost specifického imunoglobulinu E 

(IgE) v séru. 

Kožní testy alergenem (prick-testy) jsou nejdůležitější diagnostickou metodou lékaře 

specialisty – alergologa. 

Nosní provokační testy alergenem – jsou používány spíše k výzkumným účelům. 
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2.3.1 Senzibilizace 

Senzibilizace je proces, při kterém se organismus stává na určitý podnět postupně více   

a více citlivým – přecitlivělým. Při prvním kontaktu s antigenem si imunitní systém 

organismu uloží tuto zkušenost do paměti a začne si vytvářet malé množství protilátek. 

Při opakovaném setkání antigen rychle rozpozná a okamžitě zareaguje zvýšenou 

tvorbou protilátek. U každého člověka je doba, během které k senzibilizaci dochází, 

jiná. U někoho několik dnů, u jiného až několik let. 

 

2.3.2 Kdy je vhodné začít léčbu 

Léčbu alergií není vhodné zanedbávat, neboť existuje poměrně velké riziko zhoršení 

nemoci a vznik přidružených onemocnění a nových alergií. Při opakovaných příznacích 

alergie (dýchací problémy, záchvaty kýchání, ucpaný nos, dlouhotrvající vodnatá rýma, 

svědění, pálení očí) je dobré navštívit svého praktického lékaře a vysvětlit mu přesně    

za jakých okolností a kdy potíže vznikají. Po konzultaci a na jeho doporučení následuje 

první návštěva speciální alergologické ordinace, kde se aplikací kožních testů              

na předloktí alergie buď vyloučí nebo potvrdí a konkretizuje. 

 

2.3.3 Přidružená onemocnění 

Chronická alergická rýma bývá velmi často doprovázena i dalšími onemocněními. 

Nejčastějším přidruženým onemocněním chronické alergické rýmy je bronchiální 

astma. Sliznice nosu je velmi podobná sliznici průdušek a tak ji postihuje i obdobný 

zánětlivý proces. Proto má většina pacientů s astmatem i alergickou rýmu (až 80 %)      

a mnoho pacientů s rýmou má i astma (až 40 %). Rýma je i rizikovým faktorem pro 

vznik astmatu. V některých případech jsou postiženy zánětem i nejbližší okolní dutiny 

jako např. vedlejší nosní dutiny, oční spojivky nebo středouší, kde se rozvine zánět 

středního ucha. 

 

2.3.4 Doporučená prevence 

Jednou z možností, která alergikovi pomůže zmírnit potíže je dodržování určitých zásad 

v běžném životě – režimových opatření. Především je nutné vyhýbat se alergenům        

a snažit se minimalizovat styk s nimi. Jeho byt a prostředí, ve kterém se pohybuje, by 

měly být zbaveny alergenů, zvláště  prachu a roztočů. Je potřeba eliminovat vše, kde 

roztoči nalézají svá útočiště. Zvýšenou pozornost dát na lůžkoviny, oblečení a koberce.    
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V kritických jarních a letních měsících, kdy se vyskytují v hojné míře pyly, omezit 

pobyt na loukách. Pyl je roznášen větrem, proto je lepší nejezdit v autě s otevřenými 

okny a v klimatizaci mít pylové filtry. Vyvarovat se náročných sportů v přírodě             

a činností s vyšší frekvencí a intenzitou dýchání. Vhodný je pro alergika pobyt                  

v přímořských oblastech, kde je menší koncentrace pylů. Úplnou samozřejmostí,         

ač tomu tak v mnoha případech nebývá, je absence cigaretového kouře. Alergik by měl 

být nekuřák a pohybovat se v nekuřáckém prostředí. [SEBEROVÁ, 2002; ŠPIČÁK, 

2005; letáky 1-7]   

 

 

2.4 Tradi ční léčba 

 
Na základě moderního výzkumu a zkušeností s alergickou rýmou byl vytvořen soubor 

léčebných postupů, který preferuje většina odborníků. Jedná se především o snížení 

působení alergenů a režimová opatření. V kombinaci s vhodnou farmakoterapií              

a specifickou imunoterapií je vytvořen základní model současné tradiční terapie.  

 

Velký vliv na úspěšné vedení léčby má spolupráce pacienta a ošetřujícího alergologa. 

Lékař kromě toho, že podá pacientovi základní instrukce o nemoci a rady jak se chovat, 

by měl provést proškolení o aplikaci nosních (nazálních) topických přípravků. Jen 

správné používání těchto přípravků zaručí terapeutický efekt. Mezi tradiční metody 

patří i chirurgický zákrok, ten je ovšem indikován pouze u vybraných pacientů a není 

tak častý. 

 
 
              

2.4.1 Farmakoterapie chronické alergické rýmy 

Farmakoterapie chronické alergické rýmy se dělí na léčbu symptomatickou a kauzální. 

Symptomatická léčba potlačuje symptomy, zmírňuje obtíže a průběh alergických 

záchvatů. Kauzální léčba léčí příčinu onemocnění a eliminuje alergické reakce. 
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2.4.2 Symptomatická léčba 

Symptomatické léky podávané v terapii chronické alergické rýmy nedokážou pacienta 

úplně vyléčit. Jejich podávání mírní příznaky a po vysazení ještě nějakou dobu 

terapeutický efekt trvá. Proto je nutné u perzistujících obtíží naplánovat léčbu trvalou. 

Podle průběhu nemoci je možné dávky snižovat podle potřeby, nebo léčbu přerušit      

na různě dlouhou dobu. Většina léků k léčbě alergické rýmy je podávána topicky 

intranazálně nebo perorálně.  

Tyto medikamenty se podle účinku dělí na dvě hlavní skupiny: 

 

1  Léky s dlouhodobým protizánětlivým účinkem 

 

Léky s protizánětlivým účinkem jsou podávány v průběhu potíží a dostatečně dlouho      

i po odeznění obtíží. Dále jsou podávány v případech, kdy trvá příčina (např. trvalý 

kontakt pacienta se spouštěčem) v minimální dávce, která udržuje nemoc pod kontrolou. 

Jejich nasazení je také časté, když se očekává setkání se spouštěčem (SAR). V tom 

případě je léčba zahájena dříve než nastanou pravidelné obtíže. Používají se nasální 

kortikosteroidy, antihistaminika, nosní kromony a antileukotrieny (tab. č.3). 

 

2  Léky úlevové 

 

Léky úlevové mají rychlý a krátkodobý účinek. Jejich hlavním úkolem je zbavit 

pacienta v co nejkratší době nepříjemných a obtěžujících příznaků. Jsou indikovány 

především u intermitentní rýmy a také jako doplněk u dlouhodobé perzistující rýmy. 

Nejčastěji používaná léčiva jsou v tomto případě dekongestiva. Odezva každého 

jednotlivce na léčbu je různá a při neúspěchu léčby jedním preparátem volí lékař jiný, 

často ze stejné skupiny léčiv. Pokrok v terapii a její úspěšnost je sledována samotným 

pacientem a jeho subjektivním pocitem a zároveň pravidelnou lékařskou kontrolou 

nosní sliznice. Průběh onemocnění je vždy velice individuální a je ovlivněn mnoha 

faktory. Najít správnou a pro pacienta tu nejlepší možnou kombinaci léčiv a tím             

i nejefektivnější terapii trvá obvykle delší dobu. Klíčem k úspěchu je systematická           

a dlouhodobá spolupráce s odborným lékařem a mimořádně svědomitý přístup pacienta.  
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Tabulka č. 3: Účinky skupin léků a jejich podání 

Skupiny Způsob podání Symptomy 

perorální 
svědění nosu, kýchání, sekrece, oční 

příznaky 

nazální svědění nosu, kýchání, sekrece 
H1- antihistaminika 

topická oční oční příznaky 

kortikosteroidy nazální kýchání, sekrece, obstrukce nosu 

nazální 
svědění nosu, kýchání, sekrece, 

obstrukce nosu kromony 

topické oční oční příznaky 

nazální obstrukce nosu 
dekongestiva 

perorální obstrukce nosu 

anticholinergika nazální sekrece 

antileukotrieny perorální obstrukce nosu, oční příznaky 

 
[SEBEROVÁ, 2002] 
 

Přehled všech používaných skupin léčiv, jejich mechanismus účinku a  nežádoucí 

účinky viz příloha č.1. 

 

2.4.3 Kauzální léčba 

Specifická imunoterapie – desenzibilizace 

 
Specifická imunoterapie – SIT je jedinou terapií, která řeší samotnou příčinu 

alergických onemocnění (kauzální léčbou). Působí zároveň léčebně i preventivně, 

pomáhá předcházet zhoršení nemoci a vzniku nových alergií. Desenzibilizace funguje 

na principu postupného přivykání organismu na alergen pomocí jeho opakovaného 

podávání ve zvyšujících se (koncentrovanějších) dávkách. V počátku léčby jsou 

intervaly aplikace alergenů krátké, později, v průběhu udržovací terapie se intervaly 

prodlužují. Organismus alergenům postupně přivyká a nakonec jejich přítomnost ani 

nezpozoruje, dojde k zmírnění symptomů, někdy mohou i úplně vymizet. V tomto 

okamžiku je organismus desenzibilizován a u pacienta se výrazně snižuje potřeba 

úlevových léků. Tato metoda sice nevyléčí rýmu, ale specificky změní odpověď 

imunitního systému pacienta na alergen. Nejčastěji se jedná o aplikaci subkutánní,      

ale může být i nazální a sublinguální. V těchto případech musí být použity minimálně 
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50 – 100 x vyšší dávky než při subkutánním podání. SIT je vhodná pro všechny věkové 

skupiny vyjma dětí mladších 5 let a je prováděna vždy lékařem v jeho speciální 

alergologické ordinaci. Je předepisována pacientům, u kterých vstupní testy prokázaly 

alergii a kteří se nemohou svým alergenům vyhnout. Nejčastějším případem jsou 

pacienti s pylovou alergii. 

Průběh léčby 

Desenzibilizace začíná iniciální fází, kdy jsou pacientovi podávány dávky alergenu. 

Dávky se postupně zvyšují až k nejvyšší tolerované dávce. Tato iniciální fáze trvá 

přibližně 3 měsíce při parenterálním podání a 11 dní při sublinguálním podání. Potom 

následuje udržovací fáze, kdy je pacientovi podávána nejvyšší snášená dávka v delších 

intervalech. Aby bylo dosaženo dlouhodobého účinku, měla by tato fáze trvat 3 – 5 let. 

SIT je aplikována dvěmi aplikačními cestami : 

 

� Subkutánní podání 

Nejčastější způsob podání alergenu, kdy je pacientovi podán alergenový extrakt          

do vnější plochy paže. Aplikace není bolestivá a je prováděna obvykle 1 x týdně            

v iniciální fázi a 1 x měsíčně v udržovací fázi terapie. Dávku (většinou 5 – 20 µg 

hlavního alergenu) injekčně podá alergolog ve své ordinaci a pacienta si po aplikaci 

ještě 30 minut ponechá pod dohledem. 

 

� Sublinguální podání 

Druhý způsob podání alergenového extraktu je v podobě sublinguálních kapek. Pacient 

užívá předepsanou dávku ráno na lačno a před polknutím jí nechá 2 minuty                

pod jazykem. Pro účinnost léčby je naprosto nezbytná pravidelnost a v případě 

opomenutí může pacient lék užít ještě večer před spaním. Pokud dojde k větší časové 

odchylce je nutné konzultovat další postup s alergologem. 

 

Indikace SIT : 

� pacienti, u nichž běžná farmakoterapie nevede k zlepšení příznaků 

� pacienti, u kterých vede běžná farmakoterapie k nežádoucím účinkům, nebo ji 

odmítají 
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Některé odlišnosti u zvláštních skupin pacientů 

Děti 

Alergická rýma je vzácná před 2 rokem a naopak velmi častá v předškolním věku. 

Alergologické testy mohou být prováděny od časného dětského věku a léčebné postupy 

u dětí se v zásadě neliší od dospělých. Dávkování léků je nutné přizpůsobit váze dítěte  

a pro děti mladší 2 let jsou určeny pouze některé druhy a formy léků. Při léčbě malých 

dětí se nepoužívají systémové kortikosteroidy. Naopak vhodnou alternativou je 

kromoglykát sodný, který má sice slabší účinek, ale nemá žádné nežádoucí účinky. 

 

Prevence alergie u dětí 

Pokud se v rodině již alergie vyskytla, lze počítat se zvýšeným rizikem vzniku alergie    

u novorozence a preventivní protialergická opatření by měla být provedena ještě      

před narozením. Situace je závažnější pokud je budoucí matka  sama alergikem. 

 

Prevence před narozením : 

� vyloučit kontakt těhotné ženy s domácími zvířaty 

� absolutní izolace těhotné ženy od cigaretového kouře 

� Prevence po narození : 

� kojit dítě co nejdéle a později se poradit s lékařem o nejvhodnější výživě 

� mléko a vejce vyloučit do konce prvního roku života 

� při a po koupání dítěte nejlépe používat hypoalergenní kosmetiku 

� koupání omezit na 3 – 2 x týdně 

� nové potraviny ve výživě začínat v malých dávkách 

� v dětském pokoji vytvořit bezprašné prostředí a často větrat 

� pokusit se vyvarovat styku dítěte s pyly 

Těhotné ženy 

V těhotenství se příznaky alergické rýmy zhoršují, především díky hormonálním 

změnám, které v těle ženy probíhají. Zvyšuje se kongesce nosní sliznice a dochází         

k obstrukci nosu. Většina léků prochází placentou a je tedy plně na odpovědnosti lékaře 

zvážit přínosy a rizika léčby. Zpravidla k ní přistupuje teprve v momentě, kdy jsou 

obtíže tak silné, že by mohly ohrozit plod. Také velikost dávky je minimální, vždy 

pouze nutná ke kontrole onemocnění. Maximální opatrnosti je potřeba dbát hlavně 

pokud je žena v prvním trimestru těhotenství. 
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Senioři 

U seniorů dochází fyziologicky ke změnám nosní sliznice a jejího prokrvení. Tyto 

změny se projevují u osob starších 65 let a zhoršují průběh alergické rýmy. Někteří 

pacienti mohou být zvýšeně citliví k nežádoucím účinkům, které se u nich projeví 

silněji.  [SEBEROVÁ, 2002; ŠPIČÁK, 2005; letáky 1-7]   

 

Přehled farmak užívaných v ČR k léčbě alergické rýmy  viz příloha č.2. 

 

 

2.5 Alternativní léčba 

 
Chronickou alergickou rýmu lze léčit různými jinými metodami než klasickou terapií. 

Všechny ostatní metody a způsoby, než je tradiční léčba pod dohledem lékaře patří mezi 

alternativní medicínu. Jak sám název napovídá, je to další možnost, jak zmírnit 

příznaky, případně nemoc úplně vyléčit. Někteří jedinci tradiční léčbu úplně odmítají 

nebo  po neúspěšné tradiční terapii hledají jinou možnost. Obvykle se k alternativní 

léčbě pacienti přiklání z osobních, náboženských a jiných důvodů. Většinou se jedná       

o druh samoléčby, kdy se pacient léčí bez lékařského dohledu. 

 

Úspěšnost léčby bývá u těchto metod nižší než u klasické terapie a nelze spolehlivě 

prokázat jejich účinek. Proto se část odborné veřejnosti na tyto metody dívá                    

s despektem. Přesto hraje alternativní medicína poměrně nezanedbatelnou roli, převážně 

jako podpůrná a doplňková léčba.  

 

2.5.1 Homeopatie 

Tento způsob léčby byl definován a systematicky sjednocen německým lékařem 

Hahnemannem v letech 1796 – 1843. Hahnemann definoval homeopatii jako 

terapeutickou metodu, jež spočívá v tom, že nemocnému je jako lék podávána 

substance, která je schopná vyvolat u zdravého jedince podobné (homeo) utrpení 

(pathos). Zároveň upozornil na skutečnost, že je nezbytné používat  pouze slabé dávky 

léku, které zabezpečí stimulaci obranných mechanismů organizmu a nezhorší  

symptomy nemocného. Homeopatie má velkou řadu výhod, díky kterým se stala 

nejvýznamnější alternativní metodou. Nevylučuje totiž ani jiné terapeutické metody      
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a léčebné koncepce a je s úspěchem aplikována u všech věkových skupin, těhotných 

žen, a dokonce i u zvířat.  

 

2.5.1.1 Homeopatie ve světě 

Velice populární a na vysoké úrovni je homeopatie v Německu, kolébce svého vzniku    

a ve Francii. V obou těchto zemích jsou homeopatické léky částečně hrazeny                 

z prostředků veřejného zdravotního pojištění a patří mezi běžné terapeutické metody 

velkého počtu lékařů. Největším světovým výrobcem homeopatických léků je 

společnost BOIRON, která sídlí ve Francii a své produkty dodává prostřednictvím 

zahraničních partnerů do 75 zemí světa. 

 

2.5.1.2 Homeopatie v České republice  

Rozvoj homeopatie u nás nastal až po revoluci v roce 1989. Do té doby nebyla 

prakticky známá, protože komunistický režim její existenci záměrně potlačil. V roce 

1992 vznikla nezisková organizace Česká komora klasické homeopatie ČKKH, která    

si dala za cíl podporovat homeopatii, seznámit s ní veřejnost a aktivně ji propagovat. 

Dnes je i u nás homeopatie na vysoké úrovni a těší se velké oblibě mezi pacienty, i když 

není hrazena ze zdravotního pojištění.  

 

2.5.1.3 Princip podobnosti 

Pojem principu podobnosti vychází z pravidla, že existuje paralelní účinek mezi 

toxikologickou a terapeutickou schopností určité látky. Uzdravení pacienta a vymizení 

chorobných příznaků lze dosáhnout podáváním slabých dávek látky, která vyvolává 

podáním zdravému jedinci příznaky nemocného. Homeopatická léčba, pokud se pro ni 

pacient rozhodne, potřebuje v první fázi, stejně jako tradiční  terapie, klinickou 

diagnózu onemocnění.  Teprve na základě těchto informací je možné určit, zda je 

homeopatie vhodná a pokud ano,  vyberou se vhodné léky. V homeopatii se nejčastěji 

používá centezimální ředění zkráceně CH, které se připravuje tak, že se 1 díl matečné 

tinktury spojí s 99 díly rozpouštědla. Tato směs je důkladně protřepána ve vibračním 

přístroji a je označena ředění 1 CH. Sloučením jednoho dílu ředění 1 CH s 99 díly 

rozpouštědla v další lahvičce, a následném promíchání se získá ředění 2 CH. Tak se 
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postupuje dál až do ředění 30 CH, na které bylo spotřebováno 30 lahviček. V praxi jsou 

nejčastěji předepisována ředění 5, 9, 15 a 30 CH. 

 

2.5.1.4 Lékové formy v homeopatii:   

� tuby s granulemi (obr. č.3) - nejvíc používané, malé granule se dávkují nejčastěji 

5 granulí  – 1 dávka, granulí se nesmíme dotýkat prsty  

� dózy (tubičky s globulemi) - užívá se naráz celý obsah dózy  

� ostatní lékové formy např. sirupy, masti, kapky 

 

2.5.1.5 Dávkování a způsob užívání homeopatik   

Homeopatika se užívají v období mezi jídly a výběr lékové formy závisí na způsobu 

užití. Léky se podávají pod jazyk a měly by zůstat v ústech co nejdelší dobu. Granule   

se mohou také rozpustit na lžíci s vodou nebo ve sklenici s vodou. Při užívání je nutné 

dbát na to, aby ústa byla čistá, zbavená zbytků potravy, zubní pasty a podobně.  

 

                                 [http://www.homeopatie.estranky.cz, 3] 

 

Toxicita homeopatických léků je nulová a nehrozí žádné předávkování. Hlavním 

úkolem těchto léků je specificky stimulovat organismus nemocného. Působí tedy pouze 

u něj a na jeho nemoc. Lék s jinou indikací nemá žádné terapeutické ani toxické účinky 

na dané onemocnění. Ředěním jsou odstraněny všechny toxické účinky použitých látek. 

Nízká a střední ředění (5 CH , 9 CH a 15 CH) mají časově omezenou účinnost               

a používají se na léčbu lokálních příznaků zejména u akutních onemocněních. Vysoká 

ředění (30 CH a 200 CH) se používají při chronických onemocněních a užívají             

se zpravidla 1 x týdně, 1 x za 14 dnů nebo i 1 x měsíčně. 

                   
Obr. č. 3: Homeopatické granule. 
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Tabulka č. 4: Základní léky pro léčbu akutních symptomů 

Lék Symptomy Dávkování 

Allium cepa 9 CH 
pálivý výtok z nosu, nedráždivé 

slzení očí 
5 granulí 3 – 4x denně 

Euphrasia officinalis 9 
CH 

hojný nedráždivý výtok z nosu, 
pálení očí, slzení 

5 granulí 3 – 4x denně 

Naphtalinum 9 CH 
časté kýchání, podráždění nosu a 

očí 
5 granulí 3 – 4x denně 

Nux vomica 9 CH 

suchá rýma, ucpaný nos v noci, ve 
dne s nedráždivým výtokem z nosu, 

spastické kýchání ráno po 
probuzení 

5 granulí 3 – 4x denně 

Pulsatilla 9 CH 
ucpaný nos v noci, ráno se spouští 

nedráždivá rýma 
5 granulí 2 - 3x denně 

Dulcamara 9 CH 
Obstrukce nosu ve vlhku, pylová 

alergie na konci měsíce srpna, pocit 
zahlenění 

5 granulí 2 - 3x denně 

Arsenicum album 9, 15 
CH 

vodnatý pálivý výtok z nosu 
odírající horní ret, otok očních 

víček, pálivé slzení 

5 granulí 2 – 3x denně 
 

Sabadilla 9 CH 
záchvatové kýchání, svědění na 

patře 
5 granulí 3 – 4x denně 

Sanguinaria canadensis  
9 CH 

bolesti hlavy, kongesce, suché 
sliznice, rýma odírající nosní chřípí 

5 granulí 3 – 4x denně 

 

[BOIRON, 2003; PONCET, 2004]  

 

 

2.5.2 Systémová enzymoterapie  

Systémová enzymoterapie – SET využívá farmakologických účinků enzymů na lidský 

organismus, kterými jsou antiedematózní, fibrinolytický, zánět optimalizující                 

a imunonormalizační účinek. Systémová enzymoterapie se velice úspěšně uplatňuje       

při konzervativní léčbě zánětů horních i dolních cest dýchacích. V preparátech pro SET 

jsou kombinovány proteinázy a další složky ve vhodném poměru tak, aby se jejich 

účinky navzájem doplňovaly a potencovaly a bylo dosaženo požadovaného léčebného 

efektu (tab. č.5). 
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Tabulka č. 5: Složení enzymových preparátů 

Složení v 1 tbl. (mg) Wobenzym Wobe-Mugos Phlogenzym 

trypsin 24 40 48 

chymotrypsin 1 40 - 

bromelain 45 - 90 

papain 60 100 - 

amyláza 10 - - 

lipáza 10 - - 

pankreatin 100 - - 

rutin 50 - 100 

tymový extrakt - 40 - 

 

          [kolektiv autorů, 2001]  

 

Ve Wobenzymu, který je vlajkovou lodí enzymových preparátů a také ve Phlogenzymu 

je přidán rutin. Tento flavonoidní glykosid se získává z rostliny Saphora japonica. Rutin 

stabilizuje cévní endotel, má protizánětlivé účinky a má schopnost vychytávat volné 

radikály. Všechny preparáty pro SET se vyrábějí ve formě potahovaných tablet, které   

se rozpouštějí až v tenkém střevě, kde se uvolňují a resorbují aktivní enzymy. 

Proteolytické enzymy při zánětech dýchacích cest zmírňují edém sliznice a zlepšují 

tokové vlastnosti krve a tím uvolňují mikrocirkulaci v postižených tkáních. Tím           

se zrychlí odplavování produktů zánětu. Využití enzymů při léčbě alergické rýmy            

pro potlačení chronických zánětů je vhodné konzultovat s lékařem, který doporučí          

i dávkování. Aby byl zajištěn dokonalý terapeutický efekt, je nutné pacientovi zdůraznit 

podání enzymů vždy nalačno. Obecně lze však říct, že u chronických a recidivujících 

zánětů se volí preparát Wobenzym a u akutních se dává přednost preparátu Phlogenzym. 

[kolektiv autorů, 2001]  

 

 

2.5.3 Vhodná strava a její vliv na zdraví 

Základním kamenem pevného zdraví je optimální a vyvážená strava. Správným 

stravováním se dá mnoho zdravotních problémů nejen podchytit, ale mnohým dokonce 

předejít. Proto je třeba věnovat výživě značnou pozornost, aby lidskému zdraví 

prospívala a pomáhala i při léčebných terapiích. Nemoci a funkční poruchy vyžadují 
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specifickou úpravu jídelníčku a alergik potřebuje vědět, které potraviny upřednostnit     

a které vypustit. I nepatrná změna jídelníčku může přinést zajímavé zlepšení stavu. 

Jedná se ovšem o dlouhodobý proces a výsledný efekt se projeví až po nějaké době. 

Každé alergické onemocnění je porušení imunity a tedy všechno, co imunitní systém 

oslabuje, alergii zhorší a naopak, co imunitu podporuje, to příznaky alergie zmírní. 

Potraviny a látky, které jsou v nich obsaženy mohou působit i na nejmenší jednotky 

imunitního systému. U alergiků je problém, že  žírné buňky jejich imunitního systému 

produkují nadměrné množství histaminu.  

 

2.5.3.1 Všeobecné rady k výživě alergiků 

Alergenem číslo 1 je celer, kterého by se měli vyvarovat všichni alergici, i když v praxi 

se často stává, že obtíže nepůsobí. Ostatní problematické potraviny je nutné rozdělit tak, 

aby se nejedly v jeden den. Není úplně jednoduché zjistit potravinu, na kterou tělo 

reaguje alergicky. Způsob, kterým se to zjišťuje se nazývá eliminační dieta. V praxi     

to znamená, že některé potraviny jsou úplně z jídelníčku vyřazeny a tím se dosáhne 

zlepšení zdravotního stavu. Pokud se příznaky nezmění, je jisté, že tyto vyřazené 

potraviny alergickou reakci nevyvolávají. Touto eliminační metodou se postupuje dál    

a potraviny se vytřídí. Další obecnou radou je vyhýbat se všem možným přísadám         

a také potravinám, které tyto přísady ve velkém obsahují. Především všechny 

přibarvované cukrovinky, žvýkačky a barevné limonády. 

 

2.5.3.2 Látky, které pomáhají zlepšit alergii 

Magnézium 

Hořčík a jeho antagonistické působení proti vápníku způsobuje, že žírné buňky 

odevzdávají do krevního oběhu méně histaminu. S magnéziovou kůrou je vhodné začít 

přibližně měsíc před vypuknutím alergie. 

 

 

Flavonoidy 

Podobné účinky jako hořčík má i kvercetin, myricetin a kaemperol, které blokují 

uvolňování histaminu z žírných buněk. Tyto flavonoidy jsou obsaženy v jablkách, žluté 

cibuli, zelených fazolích a také v rooibosu a jasmínovém čaji. 
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Vitamín C 

Pomáhá odstraňovat přebytečný histamin, který přeměňuje na neškodné kyseliny. Velký 

obsah vitamínu C je v citrusových plodech, kiwi, rybízu, jablkách, rajčatech a paprice. 

Lepší využití vitaminu C zajistí měď, která je obsažena v kakau, pšeničných klíčcích     

a v ostatních celozrnných potravinách.  

 

Dieta chudá na histamin 

Některé potraviny jsou bohaté na histamin a proto je nutné se jich při alergii vyvarovat. 

Jsou to například tuňák, sardinky, sýr gouda, ementálský sýr, camembert, špenát, kyselé 

zelí a kečup. 

 

Střevní mikroflóra 

Poškozením střevní mikroflóry člověka dochází k narušení jeho imunologické 

rozlišovací schopnosti. Nejčastěji k tomu dochází po léčbě antibiotiky, které zbaví tělo 

všech bakterií, tedy i těch potřebných. Oslabená střevní flóra a tedy imunita způsobuje 

větší riziko alergie dýchacích cest. Správný lékař a lékárník vždy po terapii antibiotiky 

doporučí pacientovi důkladnou obnovu střevní mikroflóry. Buď pre-biotickým jogurtem 

a kefírem, ve kterých jsou bakterie kyseliny mléčné nebo potravinami s velkým 

obsahem polyfenolů. Tyto látky jsou základem střevní mikroflóry a jsou obsaženy         

v některých potravinách. Vysoký podíl polyfenolů je v celozrnné žitné mouce, 

čokoládě, červeném víně a v zelí nebo v zeleném čaji. Polyfenolová bomba je cistusový 

čaj nebo cistusové tablety, které ale nejsou běžně na českém trhu. 

 

Stravovací tipy pro alergika  
� při alergii na pyl je dobré měsíc před započetím alergie udělat magnéziovou 

kůru 

� konzumovat větší množství syrové stravy a dávat přednost Bio výrobkům, které 

nejsou zatíženy xenobiotiky 

� konzumovat raději domácí ovoce a zeleninu, protože naše tělo je na ně zvyklé    

a není vhodné mít denně exotické ovoce 

� žádný celer ani potraviny bohaté na histamin 

� kvercetin a všechny flavonoidy jsou obsaženy v okrajových vrstvách rostlin       

a v listech, jablka i rajčata je vhodné konzumovat vždy neloupaná. [Zittlau, 

2006] 
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2.5.4 Tradi ční čínská medicína 

Tradiční čínská medicína do Evropy dorazila z Číny a může se pochlubit nejdelší tradicí 

a největšími zkušenostmi. Existuje již 4000 let a pro Evropana je dualistický princip jin 

a jang často nepochopitelný a používané metody komické. Přesto si získala v Evropě     

a poslední dobou i u nás stále více příznivců. Hlavní myšlenkou této východní medicíny 

je dokonalá harmonie člověka s přírodou. Pochopitelně jako každá medicína má i čínská 

medicína své možnosti a nedostatky. V porovnání s moderní léčbou má nedostatky 

především v léčbě akutních, život ohrožujících stavech. V oborech jako jsou ARO, 

traumatologie, ortopedie, chirurgie  západní moderní medicína svou technikou               

a technologiemi jasně dominuje. Ale naopak je velice účinná při léčbě vleklých, 

chronických a psychosomatických onemocnění. Tady se velice dobře uplatní znalost 

bylin, kterou Číňané za stovky let vypilovali téměř k dokonalosti. Celý léčebný systém 

je unikátní a nemá ve světě obdoby. Skládá se z několika druhů léčby, kterými jsou 

bylinné směsi, dietetika, psychoterapie, masáže, akupunktura a gymnastické cvičení. 

Hlavní myšlenkou je nenásilně a jemně pomocí bylinných preparátů vyléčit příčinu 

nemoci a ne pouze potlačit příznaky, jak tomu často bývá u klasické terapie.  

 

Pojmy : 

Čchi – je energie, nebo životní síla, základ veškerého života. Projevuje se současně      

na fyzické i psychické úrovni a má různé formy. Podle toho co lidé jedí a vdechují se 

vytváří energie čchi, která  se rozvíjí ve vnitřních orgánech a vyživuje tělo a ducha. 

Jang – jedna ze dvou základních sil, která řídí vesmír. Projevuje se jako tvar, teplo 

světlo, hluk. Jang je také horko, sucho a náhlý akutní stav. Při ubývání jangu vzniká 

chlad a vlhkost a zároveň přibývá jin. 

Jin – druhá protikladná síla, která řídí vesmír. Projevuje se jako tma, klid, chlad, 

nečinnost, smrt. Jin je také mokro, nehybnost, zhoršování, prázdnota a chronický stav. 

Při jeho nedostatku vzniká horko a sucho a přibývá jang.  

Dráhy neboli meridiány – tvoří pomyslnou síť, ve které proudí energie čchi. Každý 

vnitřní orgán má svou dráhu. Znalost jednotlivých drah je důležitá při provádění 

akupunktury. 
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2.5.4.1 Léčba čínskou medicínou 

Tradiční čínská medicína dosahuje nejlepších úspěchů v prevenci zdraví a preklinické 

fázi nemoci. V průběhu nemoci zlepšuje stav, nebo stabilizuje nemoc velice šetrným 

způsobem bez vedlejších účinků. Nemoc a zdraví je podle čínské medicíny nekončící 

celoživotní boj mezi dobrou a zlou energií. Vznik nemoci závisí na délce a síle působení 

škodlivé energie. Pokud v organismu dobrá energie neproudí po meridiánech               

ve fyziologických cyklech, dochází k oslabení toku energie v těle. Organismus je 

náchylnější k nemoci a je nutné posilovat dobrou energii a vylučovat špatnou energii.  

 

2.5.4.2 Vyšetřovací postupy :  

� pozorování 

� dotazování 

� vyšetření jazyka 

� vyšetření pulsu 

 

Božský lékař potřebuje k určení diagnózy pouze pacienta pozorovat. Všímá si jeho 

chůze, mimiky barvy tváře. Císařský lékař musí ještě přidat 10 základních cílených 

otázek, které mají svůj algoritmus pro stanovení diagnózy. Dobrý lékař potřebuje ještě 

navíc vyšetřit jazyk, hlavně tělo jazyka a jeho povlak. Lékař – dělník musí projít všechny 

čtyři metody a vyšetřit ještě puls. [HOFFMANN, 2008 43 s.] 

 

Zajímavostí je, že Číňané nesledují, nepočítají počet pulsů, ale sledují jeho kvalitu. Zda 

je rychlý, pomalý, plný, prázdný, klouzavý, napjatý, povrchový, hluboký. Celkem 

rozlišují 27 druhů. Stejně i vyšetření jazyka dokáže určit přesně pacientovu diagnózu. 

Zde se posuzuje barva, tvar i okraje jazyka, hodnotí se jeho povlak a nápadné změny. 

Čím je povlak silnější, tím je tělo víc zaneseno nečistými látkami.  

 

2.5.4.3 Fytoterapie 

Bylinné preparáty a úprava životosprávy je nejdůležitější terapie a nejsilnější zbraň 

čínské medicíny. Je známo 6000 čínských bylin, ale pro běžné využití jich stačí kolem 

300. Jejich účinky jsou mnohdy podobné a byly objeveny dlouholetým pozorováním 

života mnoha generací a následným trpělivým shromažďování údajů. Některé čínské 

farmaceutické závody produkují bylinné směsi ve formě kuliček. Velké renomé              
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v zahraničí získala továrna Lanzhou Herb Factory založená v roce 1929 v Šanghaji. 

Později v roce 1956 byla firma přestěhována do města Lanzhou na severozápadě Číny. 

Důvodem bylo vhodnější suché klima a čisté okolí, které umožňuje pěstování čínských 

bylin v nejvyšší kvalitě. Tento producent je považován již řadu let za čínskou jedničku 

ve výrobě bylinných kuliček a je největším čínským vývozcem  do USA a západní 

Evropy. Vysokou kvalitu produktů podtrhuje i skutečnost, že v roce 1996 byl výrobci 

udělen certifikát GMP (Good Manufacturing Practices). Toto prestižní ocenění má         

v Číně přibližně 20 výrobců z celkového počtu 1000. 

 

2.5.4.4 Čínské bylinné směsi na alergickou rýmu   

Alergická onemocnění patří podle čínské medicíny do onemocnění způsobených 

škodlivým větrem. Ten je všude kolem nás, je nositelem všech alergenů a napadá 

oslabené jedince. Bylinné směsi vylučují povrchový vítr z těla, aniž by oslabily 

organismus nebo měly vedlejší účinky. 

 

Vyvanutí dračí jeskyně  

Je nepoužívanější bylinný preparát, který se podává při alergické rýmě, svědění patra     

a slzení očí. Nasazuje se hned při projevení prvních příznaků. 

 

Chlad ranní mlhy 

Tento preparát má chladnější povahu a nasazuje se tedy při horkých projevech jako jsou 

pálení v nose, pálení na patře a pálení očí.  

 

Ozvěny himálajského hromu 

Tato směs bylin se podává při akutních stavech silného kašle a k tlumení zánětlivých 

procesů sliznice dýchacích cest. Účinek této směsi je velice rychlý i v pylovém období. 

Důležité je včasné podání. 

 

2.5.4.5 Akupunktura 

Je další léčebnou metodou tradiční čínské medicíny. Existuje 12 akupunkturních drah – 

meridiánů (jako měsíců v roce) ve kterých obíhá energie čchi a krev 50 x za 24 hod. 

nahoru a dolů. Na drahách je umístěno 365 akupunkturních bodů (jako dnů v roce), kde 
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se koncentruje energie čchi. Z nich je nejdůležitějších 52 (jako týdnů v roce) 

prostřednictvím kterých se manipuluje s čchi. 

 

Po stanovení diagnózy lékař vybere body, které ovlivňují daný stav a s těmi bude 

pracovat. Lékař pracuje s akupunkturní jehlou a to několika způsoby. Podle toho, jestli 

energie přebývá, jehlou jí upustí, pokud se jí nedostává jehlou jí nabíjí. Jehla působí 

jako prostředník mezí tělem a vnějším světem. Cílem je opět harmonie a rovnovážný 

stav energií. S ohledem na bolestivost i nároky na provedení není tak hojně rozšířená. 

[HOFFMANN, 2008] 

 

2.5.5 Pycnogenol 

Jedná se o „zázračný“ přírodní produkt, výtažek z kůry francouzské přímořské borovice 

(Pinus maritina nebo Pinus pinaster poddruh atlantica). Je to komplex biologicky 

dostupných látek, většinou bioflavonoidů rostlinného původu a organických kyselin.  

Všechny tyto složky vykazují silné antioxidační účinky. Tento extrakt se vyznačuje 

celou řadou příznivých účinků na lidské tělo:  

� vychytává v těle volné radikály a chrání organismus před ničivými účinky 

procesu stárnutí 

� posiluje cévní stěny, zmírňuje otoky 

� zlepšuje krevní oběh, zabraňuje usazování cholesterolu a shlukování krevních 

destiček 

� posiluje imunitu 

� zmírňuje sennou rýmu a alergie 

� zmírňuje menstruační potíže 

� pomáhá udržovat pleť bez vrásek a zpomaluje stárnutí 

� zlepšuje dlouhodobou paměť 

� redukuje záněty 

� chrání organismus před stresem 

2.5.5.1 Vliv Pycnogenolu na léčbu alergické rýmy 

Pycnogenol brání uvolňování histaminu z žírných buněk a zároveň inaktivuje volné 

radikály. Komplex bioflavonoidů pomáhá ukládání histaminu do tzv. skladovacích 

granulí, kde je dobře uložený a nepůsobí žádné potíže. Jeho výhodou při léčbě alergii je, 

že nezpůsobuje vedlejší účinky, jako je ospalost a suché sliznice.[PASSWATER, 2004] 
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2.5.6 Kineziologie 

Alternativní léčebná metoda vycházející z tělesných projevů a zaměřující se                 

na odstraňování stresových stavů, fobií, alergií a jiných zdravotních obtíží, které 

člověka provázejí už od prenatálního věku a které si uvědomuje, ale není v jeho silách si 

s nimi sám poradit. Tato metoda je  rozšířená především v USA a u nás je zatím takřka 

neznámá. Cílem této terapie je dosažení výborného zdravotního stavu pomocí svalů        

a pohybů lidského těla (z řeckého kinesis – pohyb). Využívá dokonalých poznatků            

o lidském těle a skutečnosti, že každý sval má vztah k jednotlivým částem těla – 

žlázám, orgánům, kostem, krevnímu oběhu. To znamená, že pokud jsou svaly v dobré 

kondici a zdravé, i tělo a jeho orgány budou v pořádku. Tuto terapeutickou metodu 

objevil v 60 letech americký chiropraktik Goodheart a spočívá v jemném  stlačováním 

svalů rukou. Jednotlivé svaly reagují na oslabení nebo nemoc organismu různě, některé 

jsou napnuté, jiné povolené. Pomocí testování svalů terapeut objeví negativní 

energetické blokády a pokusí se je různými metodami odblokovat. Kromě masáží, 

doteků a cvičení používá i světelné zdroje. Pokud je úspěšný, projeví se tato změna        

i následným zlepšením svalové reakce. Tato metoda může ovlivnit a zlepšit průběh 

mnoha onemocnění a alergií. V zemích jako je USA, Nizozemí, Maďarsko je dokonce 

hrazena z veřejného zdravotního pojištění. [http://www.celostnimedicina.cz, 2] 

 

2.5.7 Haloterapie – pobyt v solné jeskyni 

Terapie u nás využívaná teprve v posledních letech, která velmi příznivě doplňuje 

klasickou léčbu všech respiračních onemocnění. Doporučuje se převážně pacientům, 

trpícím onemocněním dýchacích cest, chronickými záněty nosních dutin, krku, hrtanu    

a astmatem. Ústup potíží byl zjištěn i u pacientů s kožními chorobami a alergiemi. 

Rovněž byl prokázán příznivý účinek na kardiovaskulární systém a správnou  funkci 

štítné žlázy. Tato terapie je oblíbená převážně v zemích, které nemají moře a tudíž 

příznivé účinky přímořského podnebí. Jedná se o pravidelný odpočinkový a relaxační 

pobyt v solné komoře, ve které je uměle vytvořené přímořské podnebí a vzduch 

obohacený o mikročástice soli s obsahem stopových prvků (jód, draslík, vápník, hořčík, 

sodík, brom). Při vleklých a chronických potíží je důležité navštěvovat solnou komoru 

alespoň 3 měsíce v intervalu 1 x týdně. [http://www.solnajeskynejadran.cz , 6] 
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2.5.8  Infrakabina 

                                    

                                    [http://www.esg.cz, 3] 

 

Moderní terapie, která nahrazuje klasické saunování a mohou ji bez problémů využívat 

kardiaci, astmatici, diabetici a pacienti s hypertenzí. Funguje na principu léčivého 

účinku infratepla vyzařovaného speciálními keramickými panely. Malé dřevěné kabinky 

různých velikosti pro 1 až 5 sedících osob se rychle rozšířily i u nás, např. v lázních, 

sanatoriích, relaxačních centrech a některých domácnostech. Princip léčby spočívá        

v hloubkovém působení infračerveného záření na lidské tělo za vzniku tepla. Tkáně jsou 

prohřívány do hloubky 4 cm a přitom se zbytečně nepřehřívá vzduch. Pobyt v kabince 

při teplotě do 60 ºC má blahodárné účinky a při potící kůře se vyloučí 3 x více škodlivin 

z těla než při saunování. Výborným pomocníkem je infrakabina při léčbě chronických 

bolestí šíje, zad, kloubů a rovněž dochází ke zlepšení stavu pokožky. Tato terapie je 

vhodná i u chronických zánětů dutin, dýchacích cest a alergií. Pomáhá k doléčování 

chronických úrazů a osteoporózy a pronikající teplo pomáhá ničit bakterie, které žijí      

v kloubech a svalech. [http://srt.cz, 7] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.4: Infrakabina pro relaxační centrum. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST PRÁCE 
 

 

3.1 Návštěva specializované alergologické ordinace  

Z důvodu lepšího pochopení problematiky alergií a také proto, abych viděl individuální  

SIT terapii v praxi jsem si zajistil návštěvu jediné alergologické ordinace na okrese 

Česká Lípa.  

 

Toto lékařské zařízení bylo založeno v roce 1993 jako centrum pro diagnostiku a léčbu 

astmatu, alergií a poruch imunity pro oblast Českolipska. V současnosti sídlí v budově 

Krajské hygienické stanice v areálu českolipské nemocnice. Pacientům zde slouží 

čekárna s dětským koutkem, recepce, dvě ordinace a dvě vyšetřovací místnosti. 

Zakladatelem a vedoucím lékařem je MUDr. Tomáš Kočí, se kterým pracují        

MUDr. Daniel Schneeberger a MUDr. Anna Koláčná společně se třemi sestrami. 

 

Návštěvu jsem si domluvil s MUDr. Schneebergeem na úterý 23. 2. 2010, kdy měl 

službu v ambulanci společně s MUDr. Koláčnou. Pan doktor mě provedl po celém 

zařízení a podrobně popsal a ukázal jednotlivá pracoviště.  

 

Recepce 

V recepci dochází k prvnímu kontaktu s pacientem. Zde se nachází pracoviště sester, 

které tu provádí základní úkony jako objednávání pacientů, kompletování dokumentace  

a rovněž odtud posílají pacienty do ordinace.  

 

Ordinace alergologa 

Ordinace se příliš neliší od běžných ordinací, snad jen pomůckami, které lékař používá. 

Standardně tu probíhá rozhovor s pacientem, vyhodnocení všech vyšetření a preskripce 

léků.  

 

Vyšetřovací  místnosti  

Na tomto pracovišti jsou prováděny veškeré zákroky a vyšetření. Dělají se tu kožní testy 

při prvním vyšetření, spirometrická vyšetření a aplikují se zde individuální vakcíny.   

Pro tyto účely jsou místnosti vybaveny řadou přístrojů a pomůcek (obr.č.5).                
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Ve vyšetřovací místnosti je umístěno také speciální křeslo s opěrkami rukou               

pro pohodlné provedení prick-testů a dvě lednice na uchovávání vakcín. 

 

                      [http://www.alergoimuno.cz,1] 

 

Základním vyšetřením, které absolvuje prakticky každý pacient při své první návštěvě 

je spirometrické měření vitální kapacity plic na moderním spirometru s monitorem. 

Před začátkem měření je vždy pacient zvážen a podle jeho věku a hmotnosti je mu 

přiřazena odpovídající vitální kapacita plic zdravého jedince. Potom si pacient vloží 

náustek mezi zuby, drží jej rty a na nos si nasadí klip. Po důkladném rozdýchání            

a hlubokém nádechu se snaží vyprázdnit výdechem do spirometru celý objem plic. 

Měření se provádí několikrát a použijí se tři nejlépe technicky provedené pokusy. 

Výstupem měření je grafické znázornění v souřadnicovém systému, které se nazývá 

spirometrická křivka, v níž je zobrazena závislost změny objemu výdechu v čase. 

Naměřené hodnoty se porovnají s hodnotami referenčními a zjistí se velikost odchylky 

od normálu (obvykle 80 – 120 %). Tato hodnota  je pro lékaře stěžejní a určuje 

závažnost poruchy. Její změny v čase jsou důležité pro stanovení strategie léčby, 

posouzení dalšího vývoje a prognózy onemocnění. 

 

Při své návštěvě jsem byl svědkem dvou měření pacientů v dětském věku a bylo patrné, 

že výsledek měření je značně ovlivněn správným provedením výdechu. Pro sestru 

nebylo vůbec jednoduché vysvětlit malým pacientům, jak správně a úplně vydýchnout. 

Pro děti proto používají hru, kdy dítě při měření sleduje monitor a snaží se hlubokým 

výdechem sestřelit na monitoru šípem co největší množství balónků (obr. č.6).  

 

Obr. č. 5: Pomůcky alergologa. 
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Zábavnou formou se jim to obvykle podaří mnohem lépe. Ihned po provedení měření je 

lékaři k dispozici kompletní protokol s výsledky měření. 

                      [http://www.alergoimuno.cz, 1] 

 

3.1.1 Spirometrie a naměřené hodnoty 

FVC – vitální kapacita; maximální objem vzduchu, který lze po maximálním nádechu 

vydechnout nebo po maximálním výdechu nadechnout (VT + IRV + ERV) 

FEV 1 – procento vydechnutého plicního objemu za 1 sekundu 

FMF  25, 50, 75 – procento vydechnutého objemu plic na úrovni 25, 50, 75 %  vitální 

kapacity IC – inspirační kapacita; maximální objem vzduchu, který lze nadechnou         

z klidového výdechu ( VT + IRV)  

VT  – dechový objem; objem vzduchu vdechnutý nebo vydechnutý jedním normálním 

vdechem nebo výdechem 

ERV –  expirační rezervní objem; množství vzduchu, které lze ještě vydechnout           

po normálním výdechu 

IRV  – inspirační rezervní objem; množství vzduchu, které lze ještě nadechnout           

po normálním nádechu – dechová frekvence; počet dechů za 1 minutu 

MMV  – maximální minutová ventilace; maximální objem vzduchu, který může být 

proventilován plícemi za 1 minutu při maximálním úsilí. 

DR – dechová rezerva; poměr minutové ventilace k maximální minutové ventilaci, 

určující, jak může vyšetřovaný zvýšit výkon plic v případě potřeby  

 

 

Obr. č. 6: Spirometr a hra pro děti 
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3.1.2 Spacer – Volumatic 

S touto pomůckou jsem se setkal poprvé při vyšetření malého chlapce, který přišel        

na doporučení dětské lékařky do ordinace MUDr. Schneebergera. Po provedené 

spirometrii a výsledku 65 % oproti předpokládanému normálu, který odpovídal jeho 

věku, použila sestra právě Spacer. Jedná se o plastovou nádobu o objemu asi 1 litr         

s dvěma otvory na opačných stranách, která slouží k inhalaci (obr. č.7). Z jedné strany si 

ji vezme pacient do úst a na nos nasadí klip a z druhé strany je na nádobu nasazen 

inhalátor. Potom sestra čtyřmi vstřiky inhalátoru vstříkne plyn do nádoby, odkud ho 

pacient inhaluje ústy. V našem případě byl pro chlapce použit inhalační přípravek 

Ventolin, který je používán nejčastěji. Pouze u pacientů užívajících beta  –  blokátory  se 

volí inhalační přípravek Atrovent. Malého pacienta sestra odvedla do čekárny a nechala 

Ventolin 30 min. působit. Po této době provedla opakovaně spirometrii a ještě jednou 

vytiskla protokol o měření. Nové hodnoty byly důsledkem Ventolinu o 11 % lepší a tedy 

blíže k normálu. Tento malý pacient byl zaveden do evidence s podezřením                  

na začínající astma. 

 

 

                    [http://kah.org.uk, 5] 

 

 

3.1.3 Přístroj Nioxmino 

Kromě vyšetření na spirometru používá českolipská ordinace další výdechový přístroj –  

Nioxmino. Toto moderní zařízení se slouží k zpřesnění diagnostiky průduškového 

astmatu a měří hodnotu vydechovaného oxidu dusnatého.  

 

 

Obr. č. 7: Spacer pomocník pro dýchání z inhalátoru. 
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3.1.4 Kožní testy 

Jsou základní a úvodní diagnostickou metodou sloužící k odhalení začínající alergie. 

Běžně se dnes provádí kožní testy na předloktí tzv. bodové testy – prick testy. Při své 

návštěvě ordinace jsem byl přítomen provedení těchto testů dvěma pacientkám. Jedné 

šestileté holčičce a jedné ženě ve věku 29 let. Obě přišly poprvé do ordinace                

na doporučení své dětské, respektive praktické lékařky. Mladší dívku přivedla 

starostlivá maminka, která měla strach, protože si do domácnosti pořídili morče. 

Holčičky delší nachlazení s rýmou považovala za začínající alergii. Žena ve věku 29 let 

dorazila sama, protože jak uvedla lékaři při pohovoru, trpí chronickým kašlem. Velice 

zvláštní byla skutečnost, že tyto problémy jí údajně sužují 15 let ! 

                         [http://www.alergoimuno.cz, 1] 

 

Oběma pacientkám byly provedeny kožní bodové testy, kdy jsou na předloktí naneseny 

kapky čistého alergenového roztoku o známé koncentraci (obr. č. 8). Sestra nanesla 

kapátkem na jednu ruku 8 různých venkovních alergenů a na druhou 8 vnitřních 

alergenů (tab. č. 6). Každou kapku si označila fixem kvůli pozdějšímu snadnějšímu 

hledání. Uprostřed každé kapky potom kopíčkem s umělohmotným hrotem krouživým 

pohybem narušila kůži, u dospělé ženy sestra použila injekční jehlu. Na každou 

alergenovou kapku bylo použito nové kopíčko nebo jehla. Po aplikaci musely obě 

pacientky 15 minut počkat, zda dojde k alergické reakci. Během této doby byly obě 

pacientky v ordinaci na pohovoru s lékařem. Holčička byla se svými rodiči u doktorky 

Koláčné a žena u doktora Schneebergera. Po uplynutí 15 minut proběhlo měření 

jednotlivých vpichů speciálním pravítkem, aby se zjistilo zda na aplikovaný alergen 

organismus zareagoval. Jako pozitivní reakce je považováno zarudnutí a vytvoření 

 

 Obr. č. 8: Testovací alergeny. 
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„pupínku“ většího než 3 mm. V případě obou pacientek se nevytvořila žádná přehnaná 

reakce ani na jeden z aplikovaných alergenů a tudíž alergie nebyla diagnostikována.  

 

Tabulka č. 6 : Přehled alergenů kožních testů 

Skupina venkovních alergenů – aplikace na levé předloktí 

Alternaria venkovní roztoč 

Cladosporium venkovní roztoč 

Břízovité líska, bříza, habr, olše 

Dřeviny - směs javor, jírovec, platan, akát 

3 trávy bojínek, jílek, srha 

Směs plevelů tolice, jetel, platan, akát 

Pelyněk  

Compositae zlatobýl, pampeliška 

Skupina vnitřních alergenů – aplikace na pravé předloktí 

Histamin  

Dermatophagoides pteronyssinus domácí roztoč 

Dermatophagoides farinae domácí roztoč 

Aspergillus domovní plíseň 

Candida plíseň 

Peří  

Kočka  

Pes  

 

 [Schneeberger, osobní záznam 2010]  

 

3.1.5 Imunoterapie alergenovými vakcínami 

Při pozitivní reakci, kdy se alergie na některý z aplikovaných alergenů projeví, je 

lékařem předepsána individuální léčba. Cílem této terapie je snížit přecitlivělost 

pacienta na příčinný alergen a snížit nebo potlačit tvorbu alergických protilátek. Alergik 

dochází do ordinace, kde dostává injekčně nebo v kapkách v pravidelných intervalech   

a určených dávkách roztok alergenu, který mu vyvolává symptomy alergie. Léčba je 

řízena a monitorována ošetřujícím lékařem, je dlouhodobá, celoroční a trvá většinou      

3 – 4 roky. Úspěch terapie závisí na správném výběru alergenu, na jeho kvalitě              
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a  správném dávkování. Zlepšení průběhu nemoci může ovlivnit sám pacient pečlivým 

dodržováním režimových opatření a  přesným plněním pokynů a rad ošetřujícího lékaře. 

 

 

3.2 Řízený rozhovor s MUDr. Danielem Schneebergerem 

V době, kdy sestry prováděly měření a pan doktor se mi mohl věnovat, jsem s ním vedl 

řízený rozhovor na téma mé absolventské práce.  

 

Dozvěděl jsem se, že chroniků, tedy pacientů s celoroční rýmou v posledních letech 

značně přibylo. V minulosti se léčily převážně pylové alergie, tedy sezónní rýmy            

a do ordinace zdaleka nedocházelo tak velké množství pacientů jako dnes. Tato 

skutečnost je částečně způsobena moderní dobou, kdy nezdravé životní prostředí, 

všudypřítomné chemické látky, barviva, konzervanty a emulgátory v potravinách 

vyvolávají více alergických reakcí. A také faktem, že spousty alergiků geometrickou 

řadou plodí potomky, u kterých je velice pravděpodobné, že budou mít rovněž alergii. 

Velkou měrou se na alergiích podílejí i domácí zvířata jako jsou kočka, pes, králík         

a  morče. Z  tohoto důvodu byly v poslední době přidány dva testované alergeny (kočka 

a pes).  Dnes se tento počet ustálil na šestnácti, které v České Lípě aplikují po osmi     

do každé paže. Do jednoho předloktí osm alergenů vnějšího prostředí a do druhého osm 

vnitřního prostředí.  

 

V druhé části rozhovoru jsme hovořili o vakcínách, které jsou pro pacienty individuálně 

objednávány a připravovány ve Francii, kde je vyrábí světoznámá firma Stallergenes.    

Na základě provedených testů a stanovení rizikových alergenů lékař vypíše recept         

a podrobný objednávkový list včetně údajů o pacientovi, kde vyznačí jaké alergeny 

vyrobit, v jakém poměru a zda se jedná o dávku počáteční nebo udržovací. Nejčastěji se 

jedná o preparáty Phostal, Staloral, Staloral 300 (obr. č.9). Objednávkový list i recept 

pacient předá v lékárně a lékárník vytvoří objednávku u distributora léčiv Phoenix. Díky 

novým technologiím a internetu se výroba výrazně zkrátila a vakcína je pro pacienta 

přibližně za 14 dní zaslána do lékárny, která ho objednala. Zaměstnanec lékárny 

telefonicky sdělí pacientovi, že si může vakcínu vyzvednout a poté začít  s terapií. 

Vakcína je označena příjmením pacienta, jeho rodným číslem, jménem lékaře                
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a složením přípravku (např.bříza, tráva) a musí být skladována v ledničce při teplotě        

v rozmezí 2 – 8 ºC. 

 

V další části našeho rozhovoru jsem se od pana doktora dozvěděl, že před několika lety 

bylo obvyklé podávat až čtyři alergeny oproti dnešku, kdy se podávají dva nebo jen 

jeden alergen. Identifikace alergenu je díky kožním testům přesnější a terapie 

selektivnější. To je velkou výhodou pro pacienta, který z těchto důvodů dostává méně 

alergenů a lépe snáší vakcinaci. Jeho imunitní systém není tolik zatížen a terapie je 

mnohem šetrnější. Na závěr mě ještě pan doktor vybavil letáky a brožurami                 

pro alergiky, ve kterých bych mohl získat další zajímavé informace.  

                           [http://www.alergoimuno.cz, 1] 

 

3.3 Sběr dat v lékárně 

Cílem praktické části absolventské práce bylo zjistit nejčastěji vydávané léčivé 

přípravky (LP) na alergie v Lékárně Na Radnici za předem určený časový úsek. 

Sledovaným obdobím jsem stanovil kalendářní rok 2009. Hlavním důvodem byla snaha 

zabránit zkreslení statistiky jarním pylovým obdobím a vytvořit objektivnější porovnání 

jednotlivých LP. Přesná data jsem získal z lékárenského systému Disimo, ve kterém 

lékárna pracuje. Následně jsem data zpracoval  podle jednotlivých skupin léčiv a zjistil 

nejvydávanější léčivé přípravky jednotlivých skupin léků. Pro lepší vizuální porovnání 

jsou získané údaje zaneseny do grafu. Na prvním místě uvádím nosní kortikosteroidy 

jako nejúčinnější lék k terapii alergické rýmy. Naopak poslední v řadě spíše pro úplnost 

uvádím nasální dekongestiva. Tato léčiva nejsou primárně určena k terapii alergické 

 

Obr. č. 9: Individuální vakcíny. 
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rýmy a kupují je především pacienti s klasickou rýmou. Mají ale rychlý a krátkodobý 

efekt, který odstraní kongesci nosu jako jeden z častých příznaků nemoci. 

 

3.3.1 Nazální léčivé přípravky s obsahem kortikosteroidů 

Nejúčinnější skupina léčiv indikována výhradně na chronickou alergickou rýmu. Jedná 

se o nazální spreje s velmi pohodlným a přesným dávkováním vydávané na recept, 

kromě přípravku Beclomet Nasal Aqua sprej 50 µg, který je volně prodejný. 

 

Vyhodnocení grafu : 

Poměrně velké počty vydaných LP a jejich vyrovnanost (první tři přípravky) potvrzují 

vysokou účinnost nazálních kortikosteroidů na alergickou rýmu a jejich oblíbenost        

u lékařů.  

Nejčastěji vydaný LP s obsahem nazálních kortikosteroidů v Lékárně Na Radnici Nový 

Bor za rok 2009 je  Avamys (70 x) ve kterém je obsažena léčivá látka (LL) fluticason. 

LP  Flixonase se koncem roku 2009 přestal vyrábět a v současnosti je plně nahrazen LP 

Avamys. 

 

Informace o přípravku  Avamys 

Avamys nas. spr. sus. 120 x 27,5 rg nosní sprej je užíván k léčbě příznaků alergické 

rýmy, především neprůchodnosti nebo sekrece z nosu, kýchání, slzení, svědění očí         

u dospělých a dětí starších 6 let. Příznaky mohou být očekávány pouze v určitých 

obdobích roku a jsou způsobeny alergií na pyl z trávy nebo stromů (senná rýma) nebo 

během celého roku, kdy jsou způsobeny alergií na zvířata, domácí prach nebo plísně. 
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Graf č. 1: Výdej LP s nazálními kortikosteroidy –  rok 2009 
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Tento přípravek patří mezi glukokortikoidy, je vázán na recept a nesmí jej užívat osoba 

s jaterními chorobami. [AISLP, verze k 1.1.2010] 

 

3.3.2 Nazální přípravky (antihistaminika, kromony, anticholinergika ) 

Ostatní nosní přípravky hojně využívané v léčbě alergické rýmy většinou vázané         

na recept. Volně prodejné jsou pouze Livostin a Allergodil.  

 

Vyhodnocení grafu : 

Nejčastěji vydaný nazální LP (vyjma nazálních kortikosteroidů) v Lékárně Na Radnici 

Nový Bor za rok 2009 je  Livostin (31 x).  

 

Informace o přípravku Livostin 

Livostin (obsahuje LL levokabastin) se používá k rychlému a dlouhodobému zmírnění 

nosních obtíží, např. kýchání, rýmy a svědění nosu. Tyto obtíže jsou způsobeny alergií 

na trávy, pyl, plísně a prach. [AISLP, verze k 1.1.2010] 

 

3.3.3 Antihistaminika 

Antihistaminika jsou podle počtu vydaných léčiv na alergie nejpočetnější skupinou. 

Jsou předepisována většinou na lékařský předpis, avšak v posledních letech došlo          

k uvolnění některých LP na volný prodej (např. menší balení Zodac po 7 tbl.).  

Podle formy podání se rozdělují na perorální tablety, oční kapky, perorální kapky, 

sirupy a nosní spreje. U tablet jsem zohlednil skutečnost, že výrobci dodávají na trh   

pod jedním obchodním názvem různě velká balení (např. Zyrtec balení po 7, 20, 50 a 90 

tbl.). Z tohoto důvodu jsem přepočítal vydané LP na tablety (graf č. 3).  
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Graf č. 2: Výdej ostatních nazálních přípravků – rok 2009 
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Antihistaminika v jiném než perorálním podání jsou zařazena a porovnána podle 

aplikační cesty (oční, nosní). 

 

Vyhodnocení grafu : 

Z grafu je patrná skutečnost, že sedativní antihistaminika I. generace, dříve tak 

oblíbená, byla definitivně nahrazena kvalitnějšími a novějšími léky II. generace. Tyto 

modernější LP již nemají nežádoucí sedativní účinky a pacienti je lépe snáší. Bohužel   

z celkové statistiky není zřejmá indikace jednotlivých léčiv a ve výsledném porovnání 

je třeba zohlednit, že některé LP byly určeny pacientům s ostatními alergiemi než je 

chronická alergická rýma. 

Nejčastěji vydané antihistaminikum ve formě perorálních tablet v Lékárně Na Radnici 

Nový Bor za rok 2009 je Aerius s celkovým počtem 9675 ks tablet. Zajímavostí je 

celkový počet vydaných tablet, který činí bezmála 40000 ks (přesně 39235). 

 

Informace o přípravku Aerius 

Aerius 5 mg por. tbl. flm. zmírňuje příznaky alergické rýmy (např. kýchání, svědění      

v nose, slzení očí) a příznaky kopřivky. Zmírnění těchto příznaků trvá celý den i noc, 

kdy zajistí klidný spánek. Je vázán na recept a určen dospělým a dětem starším 12 let. 

[AISLP, verze k 1.1.2010] 
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Graf č. 3: Výdej antihistaminik ve formě tablet – rok 2009 
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Tekutá perorální antihistaminika (kapky, sirupy) jsou alternativou tablet a předepisují   

se převážně dětem nebo osobám, kterým dělá problém spolknout tabletu. Volně 

prodejné jsou pouze kapky Zodac. 

 

Vyhodnocení grafu : 

Nejčastěji vydané tekuté perorální antihistaminikum v Lékárně Na Radnici Nový Bor  

za rok 2009 je dětský Aerius sirup (65 x). 

  

 

3.3.4 Léčivé přípravky na alergii ve formě očních kapek 

Oční kapky na alergii jsou vázány na recept, pouze LP Livostin je volně prodejný.  

 

Vyhodnocení grafu : 

Nejčastěji vydaným očním LP na alergii v Lékárně Na Radnici Nový Bor za rok 2009  

je Livostin (42 x).  
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   Graf č. 5: Výdej očních kapek na alergii –  rok 2009 
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Informace o přípravku Livostin 

Oční kapky Livostin  1 x 4 ml/2 mg se používají k rychlému a dlouhodobému zmírnění 

očních obtíží (např. svědění, zarudnutí očí, slzení, které jsou způsobeny alergií na trávy, 

pyl, plísně a prach). Účinek se dostavuje rychle, nejpozději do 15 minut po použití        

a trvá až 12 hodin. Livostin je volně prodejný a mohou ho používat dospělí a děti od 6 

let. [AISLP, verze k 1.1.2010] 

 

Ostatní léčivé přípravky  

Do této skupiny jsem zařadil LP  na alergickou rýmu – antileukotrieny ve formě 

perorálních tablet. Tyto přípravky nejsou příliš rozšířené a  proto jejich výdej v Lékárně 

Na Radnici za rok 2009  byl minimální. Přípravek Singulair (12x) a Accolate (0x). 

 

3.3.5 Topická nosní dekongestiva 

Topická nosní dekongestiva jsou nejčastěji určena k léčbě klasické rýmy spojené            

s obstrukcí nosu. Rychle uvolňují nos, ale pro alergiky se příliš nehodí, protože jsou 

určeny pro krátkodobé užívání. Při delším použití hrozí poškození nosní sliznice.         

Do přehledu jsem je zařadil pro zajímavost a také proto, že se svou oblibou mezi 

pacienty a obrovským množstvím vydaných LP nedají opomenout. Pro zjednodušení 

jsem vytvořil celkový počet bez ohledu na to, zda je LP určen dětem nebo dospělým     

a zda se jedná kapky či sprej. 
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Vyhodnocení grafu : 

Nejčastěji vydaným topickým nosním dekongestivem v Lékárně Na Radnici Nový Bor 

za rok 2009  je Olynth (1669 x) a jeho spotřeba 3 x převyšuje druhý v pořadí Nasivin. 

Z grafu je patrné, že LP Olynth je naprostým suverénem mezi nosními dekongestivy     

a zaujímá výsadní a téměř neohrozitelné postavení. Může za to především cílená 

reklama a dlouholetá přítomnost na trhu, která způsobila značnou popularitu a oblibu 

Olynthu u pacientů.  

 

Informace o přípravku Olynth 

V Olynthu je léčivá látka xylometazolin, která způsobuje vasokonstrikci nosní sliznice   

a tím snižuje její otok. Účinek nastupuje za 5 – 10 minut, dochází k lepšímu dýchání 

nosem a uvolnění hlenu. Nejčastěji je užíván při léčbě akutní rýmy spojené s obstrukcí 

nosu, ale také k urychlení uvolnění hlenů při zánětu vedlejších nosních dutin a při 

zánětu Eustachovy trubice provázeného rýmou. Přípravek je volně prodejný a je 

vyráběn v několika modifikacích (pro děti, pro dospělé a se zvlhčující složkou pro děti  

i dospělé). Při dlouhodobém nebo častém používání vyšších dávek přípravku Olynth 

0,1%  dochází k poškození nosní sliznice a někdy vzniká tzv. rhinitis medicamentosa 

(rýma způsobená léčivy). [AISLP, verze k 1.1.2010] 
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4 DISKUSE 
 

Výsledkem mé práce je objasnění problematiky chronické alergické rýmy včetně 

příznaků, tradiční léčby a alternativních léčebných metod. Kompletní terapii tradičními 

metodami nebylo obtížné zpracovat. S pomoci literatury renomovaných autorů 

(Seberová, Hybášek) a pod odborným dohledem MUDr. Daniela Schneebergera jsem 

stručně popsal současné postupy léčby. Velkým přínosem byla osobní návštěva  jeho 

alergologické ordinace v České Lípě. Zde jsem měl možnost pozorovat jednotlivé 

vyšetřovací metody a vytvořit si jasnější představu o práci lékaře – specialisty                

a specifické imunoterapii, nejefektivnější a nejúčinnější  léčebné metodě, která se u nás  

používá.  

 

Alternativní metody, kterých je několik desítek jsem nestudoval všechny, ale vybral 

pouze ty, které pomáhají při léčbě alergické rýmy. Všechny uvedené výborně doplňují 

tradiční terapii a je možné je s tradiční léčbou bez obav kombinovat.  

 

Zajímavým přínosem práce je vytvoření přehledu předepisovaných farmak používaných 

v současné moderní medicíně k léčbě chronické alergické rýmy. Data o vydaných 

léčivech za rok 2009 v Lékárně Na Radnici Nový Bor jsem zanesl do grafů a vyhodnotil 

výsledky.  

 

Zhodnotil jsem spotřebu léčivých přípravků, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, 

i spotřebu LP volně prodejných. Zde je pacienty nejvíce žádán přípravek Livostin 

v různých lékových formách a dále LP Olynth, jehož spotřeba dalekosáhle převyšuje 

ostatní přípravky.  

 

Cíle práce, stanovené  v úvodu, byly splněny.  
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ZÁVĚR 
 

Cílem mé práce na téma Tradiční a alternativní léčba chronické alergické rýmy bylo 

podrobně zpracovat tradiční terapii tohoto onemocnění a najít alternativní metody, 

kterými lze tuto léčbu doplnit.  

 

Hlavní a nejúčinnější metodou současnosti, která jako jediná řeší samotnou příčinu 

chronické alergické rýmy (kauzální léčbou) je specifická imunoterapie. Tuto metodu lze 

kombinovat jak se symptomatickou léčbou tak i s alternativními metodami. 

 

Cílem praktické části mé absolventské práce bylo vypracovat podrobný přehled o výdeji 

léčivých přípravků na alergickou rýmu za rok 2009 podle dat z Lékárny Na Radnici       

v Novém Boru. Chronická alergická rýma je onemocnění, které pacienta vážněji 

neohrožuje, ale dlouhodobě či trvale mění kvalitu jeho života.  V různých intervalech  

se střídají období  větších obtíží s obdobími klidnějšími. V současné době je k dispozici 

velká škála léčiv k přímé terapii a podpůrných prostředků  k doplňkové léčbě. Zejména 

v oblasti adjuvantní terapie je významná role farmaceutického asistenta jako odborně 

erudovaného pracovníka, se kterým jsou  pacienti v častém kontaktu, a který tak může 

významným způsobem zasáhnout do léčebného procesu.  
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SUMMARY  
 

Allergic rhinitis is an allergic reaction that occurs when the immune system overreacts 

to the inhaled substances. There are known two types of allergic rhinitis: seasonal and 

perennial allergic rhinitis. Seasonal allergic rhinitis is caused by outdoor allergens 

(grass, tree pollen) and perennial allergic rhinitis by indoor allergens (pet dander, 

mould). Allergic rhinitis can cause many symptoms, for example runny nose, sneezing, 

sore throat, dry cough, fatigue etc. Nowadays chronic allergic rhinitis is very frequent 

disease. Ten to twenty per cent of people are affected by this disease. Chronic allergic 

rhinitis affects all age groups and its treatment takes a long time. During the treatment 

symptoms of the disease are suppressed and alleviated. Many people who have allergic 

rhinitis also have asthma. The patient has periods of stronger and milder problems. The 

disease is significantly affected by the seasons and by the environment in which the 

patient lives. Allergic rhinitis is not dangerous for life but it is very uncomfortable 

because it complicates breathing. Unhealthy lifestyle and the worsening air quality and 

reduced immunity are all factors that worsen this disease. 

 

My assignment consists of two parts: theoretical and practical. 

The main task of the theoretical part of my assignment is to map the traditional 

medicines and alternative methods used in the treatment of chronic allergic rhinitis.  

The medicines used in the traditional therapy are divided to several groups: 

antihistamines, nasal corticosteroids, nasal cromones, topical nasal decongestants, nasal 

anticholinergics and antileucotriens. The most effective method of allergic rhinitis is 

immunotherapy. Alternative methods include homeopathy, traditional Chinese 

medicine, diet therapy, kinesiology, infrared cabin, enzymes, etc. 

 

The goal of my research was to describe all methods and preparations used to treat 

chronic allergic rhinitis. The final part of my assignment focused on gathering 

information related to preparations used to treat this disease. I summarized this 

information into a chart, compared the results and learned about the preparations 

dispensed most often in a pharmacy (Lékárna Na Radnici Nový Bor) in 2009.  

Key words: 

alergen, rhinitis, symptom, treatment, immunotherapy, patient, 
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Příloha č. 1: Mechanismus účinku a nežádoucí účinky 

 Typ léku  Účinná látka  Mechanismus a nástup účinku  Nežádoucí účinky 

Perorální H1 -  

antihistaminika 

 2. generace  
 cetirizin 
 loratadin 
 1. generace 
 bisulepin  
 cyproheptadin  
 difenhydramin  
 dimetinden  
 ketotifen    
 klemastin  
 promethazin 
 kardiotoxická 
 astemizol 
 terfenadin 

blokáda H1 rcp, variabilní 
antialergické působení,  
rychlé působení do 1 hodiny oční 
a nosní přípravky, 
nová generace léků je užívána v 
jedné denní dávce 

 2.generace – většina léků  bez 
sedace, nejsou projevy 
kardiotoxicity 
 1. generace – sedativní a / 
nebo anticholinergní efekt 
 
 
 
 
 
 
užívání kardiotoxických léků 
není doporučeno 

Lokální H1-
antihistaminika 
(nazální,oční) 

 azelastin 
 levokabastin 

blokáda  H1 rcp, antialergické 
působení u azelastinu, rychlý 
účinek na oční a nosní příznaky do 
30 min. 

minimální lokální vedlejší 
účinky, hořká chuť azelastinu 

Nazální 
kortikosteroidy 

 
 

 beclometason 
 budesonid  
 fluticason 
 mometason 

snížení nosní hyperreaktivity, 
výrazný protizánětlivý efekt na 
nosní sliznici, nejúčinnější 
farmakoterapie alergické rýmy, 
nástup účinku za 6-12 hodin, 
maximální působení po několika 
dnech soustavné léčby 

minimální lokální a systémové 
vedlejší účinky, pozor u dětí 
(ovlivnění růstu), sumace 
účinků při současném nosním a 
inhalačním podání 

Systémové 
kortikosteroidy 

 dexametason 
 hydrocortison 
 methylprednisolon 
 triamcinolon 
 prednison 

účinně ovlivňují zánět nosní 
sliznice a nosní hyperreaktivitu, 
používá se jen krátkodobé u velmi 
těžkých forem onemocnění 

závažné systémové vedlejší 
účinky hlavně u 
intramuskulární formy, pokud 
možno nahradit nazálními 
kortikosteroidy 

Topické 
kromony 

(nazální a oční) 

 kromoglykát sodný stabilizace membrán žírných 
buněk, rychlý účinek hlavně 
očních forem, účinek je 
krátkodobý, nutno podávat 
několikrát denně 

minimální nebo žádné vedlejší 
účinky, jsou bezpečné, velmi 
dobře snášeny 

Perorální 
dekongestiva 

 efedrin 
 fenylefrin 
 pseudoefedrin 

symptomatické působení, 
odstraňují kongesci nosní sliznice, 
kombinované léky mají vyšší 
účinek, ale hrozí potenciace 
vedlejších účinků 

hypertenze, neklid, insomnie, 
bolest hlavy, retence moči, 
suché sliznice, zvýšená 
opatrnost u kardiaků 

Nazální 
dekongestiva 

 fenylefrin 
 nafazolin 
 oxymetazolin 
 xylometazolin 
 tramazolin 

symptomatické působení, 
odstraňují kongesci nosní sliznice, 
nástup účinku rychlý, efekt silnější 

nebezpečí rebound fenoménu a 
při podávání déle než 10 dnů 
rhinitis medicamentosa 

Nazální 
anticholinergika 

 ipratropium bromid anticholinergní efekt, ovlivňují 
hlavně nosní sekreci 

minimální lokální vedlejší 
účinky 
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Příloha  č. 2:  Přehled farmak užívaných v ČR k léčbě alergické rýmy  
 Antihistaminika  Účinná látka  Léčivý přípravek 

 systémová 
 cetirizin      
 loratadin  

 Zyrtec, Zodac,Analergin, Cerex, Letizen,  
 Loratadin, Claritin, Flonidan II.generace          

nesedativní 
 topická nazální 

 azelastin  
 levokabastin 

 Allergodil 
 Livostin 

   I.generace sedativní 

 bisulepin  
 cyproheptadin                    
 dimetinden 
 promethazin 

 Dithiaden 
 Peritol                                                                      
 Fenistil 
 Prothazin 

 s imunomodulačním účinkem 
 desloratadin       
levocetirizin 

 Aerius 
 Xyzal, Cezera 

 Nazální kortikosteroidy 
 Účinná látka  Léčivý přípravek 
 beclometason  
 budesonid  
 flutikason  
 mometason 

 Nasobec, Beclomet,  
 Rhinocort, Tafen 
 Alergonase, Nasofan, Avamys, Flixonase 
 Nasonex 

 Kombinované léky (antihistaminikum + dekongestivum) 
 Účinná látka  Léčivý přípravek 
 loratadin + pseudoefedrin   Clarinase 

 Topické nosní kromony 
 Účinná látka  Léčivý přípravek 
 kromoglykát sodný  Allergocrom, Cromobene, Cromohexal 

 Topická nosní dekongestiva 
 Účinná látka  Léčivý přípravek 
 fenylefrin    Vibrocil 
 nafazolin   Sanorin analergin 
 oxymetazolin   Nasivin, Oxamet 
 xylometazolin  Olynth, Otrivin, Nasenspray Al 
 tramazolin  Muconasal Plus 

 Antileukotrieny 
 Účinná látka  Léčivý přípravek 
 montelukast  Singulair 
 zafirlukast  Accolate 

 Topická nosní anticholinergika 
 Účinná látka  Léčivý přípravek 
 ipratropium bromid  Atrovent 

 Systémové kortikosteroidy 
 Účinná látka  Léčivý přípravek 
 prednison  Prednison 

 

[SEBEROVÁ, 2002; vlastní, 2010] 
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Příloha č. 3:  Přehled rostlin, které způsobují alergii a období jejich květu 
 

Leden – výjimečně líska a olše 

Únor – líska, olše 

Březen – líska, topol, olše, tis, jalovec, bříza, jasan, habr, vrba, sedmikráska 

Duben – topol, bříza, habr, jírovec, dub, javor, jasan, buk, ořešák, jilm, jitrocel, řepka, 

borovice, jetel 

Květen – akát, habr, bříza, dub, javor, buk, ořešák, řepka, vojtěška, jitrocel, 

sedmikráska, pampeliška, jetel, pýr, kostřava, lipnice, bojínek, rákos, šťovík, jalovec, 

vrba, borovice, černý bez, platan 

Červen – trávy, lípa, jetel, jitrocel, sedmikráska, vojtěška, bojínek, lipnice, kukuřice, 

srha, pýr, špenát, černý bez, akát, jilm 

Červenec – trávy, pelyněk, chmel, pýr, jitrocel, šťovík, srha, kostřava, kukuřice, 

bojínek, rákos, černý bez, lípa, pelyněk, sedmikráska, jetel, jílek 

Srpen – trávy, jitrocel, ambrózie,  šťovík, pelyněk, chmel, pýr, srha, jílek, kukuřice, 

lipnice, pelyněk, sedmikráska, jetel 

Září – trávy, jitrocel, ambrózie, šťovík, pelyněk, srha, kukuřice, jitrocel, sedmikráska, 

jetel 

Říjen – jitrocel, ambrózie 

Listopad  a Prosinec  – bez pylových alergenů 

[MOJE ZDRAVÍ, 2010]  


