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Atopický pochod 
 50 – 90 % astmatikov má 

niektorú z foriem AR 
 15 – 40 % pacientov s AR 

má astmu (oproti 1 – 18 
% v celej populácii). 

 U 25 – 45 % rinitikov sa 
dokáže bronchiálna 
hyperreaktivita (v bežnej 
populácii do 25 %). 

 Výskyt AR v osobnej 
alebo rodinnej anamnéze 
je rizikovým faktorom 
vzniku astmy

Hrubiško M, Rinitída a astma – alergické 
choroby jedných dýchacích ciestVia

practica, 2016;3(3)https://www.pravdyoatopii.sk/clanok/21-patri-atopicky-ekzem-do-ruk-imunoalergologa



Alergická rhinitída

 Alergická rinitída (AR) je najbežnejším ochorením imunity a jedno z 
najbežnejších chronických ochorení na svete s neustále sa ↑ 
prevalenciou 
 Takmer každý 3. občan Európy  má AR 
 AR je stále veľmi podceňovaná, nedostatočne diagnostikovaná a 

nedostatočne liečená 
 Sociálno-ekonomické dôsledky AR a jej komorbidít sú značné

pre systém zdravotnej starostlivosti po celom svete



AR nie je iba kýchanie....

U detí a adolescentov:
 narušený spánok (50-80%) 
 emočné problémy ( iritabilita, únava 

rozpačitosť) (65-85%) 
 vynechávanie školy (37%) 
 ťažkosti s učením (70-80%) 
 sociálne  problémy(20-45%) 
 zníženie športového výkonu (61-82%) 
 možné psychologické následky nízkej 

sebadôvery, plachosti, depresie, úzkosti 
a strachu (25-60%) 

https://intermountainhealthcare.org/blogs/topics/research/2013/07/allergic-rhinitis-is-nothing-to-sneeze-at/

https://intermountainhealthcare.org/blogs/topics/research/2013/07/allergic-rhinitis-is-nothing-to-sneeze-at/


Kvalita života je  
závislá od naplnenia 

našich   potrieb...



Obmedzenie naplnenia našich   potrieb...



Čo s alergiou???

Eliminácia alergénu  
Výhody: žiadne NÚ 
Nevýhody: časová a finančná náročnosť 

Symptomatická a protizápalová liečba (lokálne  aj celkové AH, 
nasálne KS)
Výhody: rýchlosť, jednoduchosť, relatívne nízka cena
Nevýhody:  pomôže len  počas užívania, NÚL, 

AIT (SLIT, SCIT) – prolongovaná aplikácia alergénových extraktov
Nevýhody:  
 Možnosť lokálnych a celkových NÚL a VÚL
 Relatívna nevýhoda – cena ??? – z krátkodobého hľadiska



Alergénová imunoterapia (AIT)

Výhody:
 Redukuje symptómy (Shamgi et.a l)

 Vedie k dlhotrvajúcej remisii (Shamgi et. Al, Jacobsen et al
.2007, Möller et al. 2002,  Niggemann et al. 2006 )
 Znižuje riziko senzibilizácie na ďalšie alergény
 Ako jediná dostupná terapia modifikuje priebeh 

ochorenia (Eifan, Shamgi 2011,  Piyush Patel 2014)

 Napriek tomu klesá počet pacientov liečených AIT
(“Future of the Allergists and Specific Immunotherapy (FASIT)” 



Peťko

 nar. 2009

 1. vyšetrenie v našej ambulancii: 9.8.2017 ....ako 8 r.

 RA:  otec sa lieči na vysoký TK a štítnu žľazu, „asi má alergickú nádchu“

OA: z 2. fyziologickej gravidity, pôrod v 42. T, spontánny, PH: 3500 g/50 cm,  
dojčený 12 M, očkovanie podľa kalendára, bez komplikácii

 AA: Lieky – 0, inhalačná alergia – prach, roztoče – pozit. šIgE (12,90 IU/ml) 
v inej IAA v r.2015 (celkové IgE – 79 IU/ml).

 LA: Muconasal p.p.

 SA: Býva s rodičmi v rodinnom dome, kúria  drevom v kachľovej peci, doma 
chovajú 2 psov, chodí na tréningy karate.



Peťko

 TO: Od predškolského veku neustále, ale hlavne od jesene do jari upchatý nos, 
vodnatú sekréciu z nosa a svrbenie nošteka ...stále si ho šúcha... nekašle, ale 
často kýcha – hlavne zrána.  V noci rušený spánok, je unavený v škole, na 
tréningoch...V r.2015 (ako 6 r.)  vyšetrený v inej IAA, kde laborat.  ↑šIgE na 
roztoče  - 12,90 IU/ml (pri celkovom IgE 79 IU/ml), v liečbe  dostal desloratadin
tbl. a mometazon nos. spr. – po mesačnej liečbe stav bez zmeny...na ďalšie 
kontroly  nešiel. Čuch zachovaný, inak často chorý nebýval.

 Obj.: rhinofónia, hypertrofia dolných nosových mušlí, OF – hyperemický, inak bez
patologického nálezu.

 SPT: D. pteron. – 4 mm, D. pharinae – 5 mm, Cladosporium – 5 mm, pes – 6 mm

 Laborat.: ↑ Eo – 7%....400, celkové IgE – 39 IU/ml, šIgE – Der p1 – 3,03 kU/l



Peťko
Dg. záver:

 Chronická alergická rhinitída s precitl. na roztoče, ť. st.

 Senzibilizácia aj na psie epitelie a vzdušnú pleseň cladosporium.

Odpor.:

1. Režimové protiroztočové opatrenia, odstrániť psa z interiéru

2. rupatadin 3 ml denne, fluticason furoát 2xdenne do nosa

3. AIT – s.l. kvapková forma  - zmes roztočov

Kontrolné vyšetrenie: 7.9.2017 (+1 M)

Subj.: pri liečbe rupatadin + fluticason furoát do 3 dní zlepšenie, menej kýcha, nos je 
priechodnejší. 

Odpor.: pokračovať v nastavenej liečbe a vypisujem objednávku na SLIT.

SLIT  kvapkovou formou – D.pteron./D.farinae 50/50 zahajujeme  12/2017 – 1. podanie 
na ambulancii – bez komplikácii (4 mesiace po 1. vyšetrení)



Peťko
Kontrolné vyšetrenie: 13.12.2018 (+15 M)

• Subj.: Posledný rok bol na SLIT  - roztoče – liečbu toleruje, lokálne ani celkové NÚL 
nemal. Cca od 4/2018 (po 4 mesiacoch liečby) sa mu podarilo úplne vynechať  AH –
rupatadin, nosový sprej (FF) užíva len sporadicky, dekongestíva vôbec neužíva...nos je 
priechodný, nekýcha, nemusí si šúchať noštek, lepšie sa vyspí, je menej 
unavený...lepšie zvláda hodiny TV aj karate....  Respiračnú infekciu nemal ani 1x   

• Obj.: nález úplne fyziologický

• Laborat.: ↑ Eo – 12,2%...800, celkové IgE – 76 kU/l, šIgE – Der p1 – 0,51 kU/l, Der p2 –
1,5 kU/l   

• Posledné vyšetrenie: 12/2022 , SLIT ukončená 07/2022

• Subj.: posledný rok bez infekcie, nos je priechodný, chorý nebýva, bez potreby 
akejkoľvek medikácie.



Základné formy prevencie alergických 
ochorení

Jeseňák M., Alergie, atopický 
pochod a možnosti 

prevencie, Medicus news, 
42-47, 

https://www.eduprofipharm
.sk/userfiles/periodicals/15/

AlergieMedicusI-13.pdf







Štúdia EfficAPSI
Evaluation of allergen treatments specially 

prepared for a single individual (APSI) in real life

Retrospektívna farmako-epidemiologická
longitudinálna kohortová štúdia

CIEĽ:
Hodnotenie účinku SLIT kvapiek na:

1. Primárny cieľ: Nástup a zhoršenie astmy u pacientov s AR.

2. Sekndárny cieľ: Spotreba zdravotnej starostlivosti u pacientov s AR.

Vadel et al., Abstract EAACI (2022); Gouverneur et al., Abstract EAACI (2022)



Metodológia štúdie EfficAPSI

Pobyt v nemocnici

Spotreba primárnej
starostlivosti

Pacientské
charakteristiky

Patológia HCPs

 Trvanie pobytu

 Ambulantná

starostliv.

 Použité zdrav. 

prostiedky

 Nákladovost 

starostlivosti

 JIS

 ARO

• Lékarské

zákroky

• Konzultace

• Hradená

starostl.

• Zdravotnícke

prostriedky

 Vek

 Pohlavie,

 Príčina

úmrtia

 Lokalita

• Medzin. klasif. 

chorôb

• Dlhodobý

zdravotný stav

• Biologické testy

• Lekárské správy od 

relevantnej skupiny 

pacientov

 Informácie o 

odborníkovi

 Špecializácia

 Lokalita

Francuzská národná databáza zdravotných dát (SNDS): rozsiahly súbor dát

Spárované s dátami
od Stallergenes Greer

Dáta o SLIT

 Termíny doručenia
 Počet fľaštičiek
 Zloženie alergénov a 

koncentrácie



Metodológia štúdie EfficAPSI

SNDS je od roku 2017 otvorená súkromým subjektom a 
pokrýva     99 % francúzskej populácie. 

Zhromažďuje takmer všetkyy verejné výdaje na
zdravotníctvo.

Neexistencia klinických (zobrazovacie, biologické...) ani para-
klinických informácií (fajčenie, TK, BMI...), dôvodov konzultácie, 
podrobnosti o predpise (dávka, doba trvania), nezaznamenaný
príjem pípravku, vyhýbanie se (čiastočné alebo úplné) alergénu 

(alergénom).



EfficAPSI: študilná populácia

Vstupné kritéria
(hlavné)

• Žiadna AIT rok pred
začiatkom hodnotenia

• Vek≥ 5 rokov

Vyraďovacie
kritéria (hlavné)

• Ťažká astma

• CHOCHP

• Bronchiektázie

Pacienti v SNDS spĺňajúci kritéria

Databáza Stallergenes Greer

Skupina užívajúca
SLIT

N = 101 345

Kontrola
N = 333 082

Zaraďovacie obdobie: 

2010-2013

Študijne obdobie:

2010-2019

Datum zahájenia
sledovania
SLIT = 1. výdaj SLIT (kapky)
Kontrola = 1. spolu-užiie
AH+INKS

 2 po sebe následujúce roky;
SLIT ≥ako 6 mesiacov

 V databáze Stallergenes Greer
 Follow up aspoň 2 roky po 

poslednom podaní SLIT v r.
2010 až 2013.

 Súčasné podávanie antihistaminika (AH) a 
nosového kortikosteroidu (INKS) po dobu
aspoň 2 po sebe následujúcich rokov počas 
obdobia zaradenia (2010-2013).
 A aspoň jedno podanie AH alebo INKS v roku 

predchádzajúcom roku zaradenia



EfficAPSI: výsledky 
SLIT pacienti bez existujúcej astmy

SLIT (kvapky) boli spojené s významne nižším rizikom nástupu astmy oproti kontrole.

20%

30%

Mierna až 
stredne 
ťažká AB

Ťažká 
astma

48 %

13%

19%

Mačka

Breza

Trávy

Roztoče

Ambrózia

VEK

35%

25%

Bez existujúcej astmy 22%

VEK

Bez existujúcej astmy

Vadel et al., Abstract AACI (2022); Gouverneur et al., Abstract EAACI (2022)



37%

34%

47%

28%

41%

33%

37%

38%

29%

EfficAPSI: výsledky 
SLIT pacienti s existujúcou astmou

SLIT (kvapky) boli spojené s významne nižším rizikom zhoršenia astmy oproti kontrole.

Mierna až 
stredne 
ťažká AB

Ťažká 
astma

Mačka

Breza

Trávy

Roztoče

Ambrózia

VEK

S existujúcou astmou

VEK

S existujúcou astmou

Vadel et al., Abstract AACI (2022); Gouverneur et al., Abstract EAACI (2022)



EfficAPSI: výsledky
Dopad SLIT (kapky) na astmu v reálnej praxi

Významné zníženie rizika…

 …nástupu astmy 22% (mierna až stredne ťažká)/ 20% (ťažká)

 …zhoršenia astmy 28% (mierna až stredne ťažká) / 37% (ťažká)

V tejto štúdii z reálnej praxe sa na veľkom počte pacientov ukázalo, 
že liečba SLIT (kapky) účinne znižuje riziko vzniku a zhoršenia astmy



EfficAPSI: Silné stránky štúdie

Najväčšia
publikovaná 

kohorta s jedným
SLIT produktem.

Najdlhšie
trvajúci follow-

up.

Použitie
robustnej
metódy.

Valídna identifikácia
udalostí na základe

čerpania zdr. starostl. 
a "tvrdých" kritérií

(hospit).

05

05

Konzistencia výsledkov
naprieč vekovými 

skupinami, alergénmi a 
cieľovými

parametrami.

Vadel et al., Abstract EAACI (2022); Gouverneur et al., Abstract EAACI (2022)



Čo máme reálne k dispozícii na SK?
SLIT SCIT

Roztoče Áno- kvapková aj tabletová NIE

Trávy Áno- kvapková aj tabletová ÁNO – alergoid

Breza Áno - kvapková aj tabletová ÁNO – alergoid

Ambrózia Áno- kvapková aj tabletová ÁNO – alergoid(na mimoriadny 
dovoz)

Včela/osa NIE ÁNO

Alternaria Registrovaná, ale nekateg. NIE

Mačka/Pes NIE ÁNO



Rozhodujúce faktory adherencie

Edukácia pacienta
Vzájomná komunikácia, 

asistencia  pri liečbe

Liečebný režimInformačné zdroje

Liečba šitá na mieru

Spolupráca – ŠAS, VAS, 
sestra, pacient, lekárnik 



Čo na záver...

 Pri AIT platí, že čím skôr, tým lepšie...ale aj to, že nikdy nie je 
neskoro (od 5. r.....)

 Počiatočné náklady sú z dlhodobého hľadiska v podstate úsporou
(začínajú chápať aj ZP ? ).

 AIT je bezpečná, vysoko účinná 

 Správny výber kauzálneho alergénu (dôslednou anamnézou,  KT a 
laborat. testami) je predpokladom úspešnej liečby (iniciálna investícia 
času sa mnohonásobne vráti...)

 ..a tá zlepšuje kvalitu života našich pacientov... (určite aj mnohých členov 
rodiny a priateľov všetkých nás)



Úplne na záver...

Môžeme ovplyvniť prirodzený priebeh 
alergie?

ÁNO, môžeme... AIT je jedinou aktuálne 
dostupnou terapiou modifikujúcou priebeh 

alergického ochorenia (no nevyuži to...!) 



Skrátená informácia o lieku STALORAL 300



www.ssaki.eu

2 kredity za 
sledovanie z 

domu




