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WSKAZANIE:

WSKAZANIE:

Leczenie objawowe sezonowego alergicznego
zapalenia błony śluzowej nosa.

Leczenie objawowe przewlekłej
idiopatycznej pokrzywki.
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FEKSOFENADYNA:
Działa szybko*
– już w ciągu godziny

*Działanie przeciwhistaminowe leku rozpoczyna się w ciągu godziny
**W testach klinicznych wykazano senność na poziomie podobnym jak w grupie placebo (ChPL z 08/2016)

Działa 24 godziny

Nie powoduje senności**
i spadku koncentracji
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FEKSOFENADYNA:
Działa szybko*
– już w ciągu godziny

*Działanie przeciwhistaminowe leku rozpoczyna się w ciągu godziny
**W testach klinicznych wykazano senność na poziomie podobnym jak w grupie placebo (ChPL z 08/2016)

Działa 24 godziny

Nie powoduje senności**
i spadku koncentracji

Przewlekła idiopatyczna pokrzywka
upośledza jakość życia pacjenta

Zmiany skórne,
uporczywy
świąd

+

Pieczenie
i bolesne
odczucia

Kaplan A.P., et. Al. Once-daily fexofenadine treatment for chronic idiopathic urticaria: a multicenter, randomized, doubleblind,
placebo-controlled study Ann Allergy Asthma Immunol 2005; 94:662-69

=

Negatywny
wpływ na jakość
życia pacjenta1

Accepted:1 8 December 2017
DOI: 10.1111/all.13397

POSITION

PAPE R

The EAACI/GA
Allergy. 2018;73:1393–1414.

wileyonlinelibrary.com/ journal/ all

© 2018 EAACIa nd JohnW ileya nd SonsA /S.
Publishedb y JohnW iley and Sons Ltd.

1393

Zalecanymi lekami pierwszego rzutu
w leczeniu przewlekłej pokrzywki są leki
przeciwhistaminowe II generacji

Zalecany algorytm leczenia pokrzywki

*Oparte na wytycznych: *EAACI: European Academy of allergology and clinical immunology, EDF: European Dermatology Forum, GA2LEN:
Global Asthma and Allergy European Network

Rozważ skierowanie
do specjalisty

Zalecany algorytm leczenia pokrzywki*

2018

H1-leki przeciwhistaminowe II generacji
w przypadku niewystarczającej kontroli:
Po 2-4 tygodniach lub wcześniej,
jeśli objawy są nie do zniesienia

Zwiększ dawkę do 4

x

Zawsze pod nadzorem
specjalisty

w przypadku niewystarczającej kontroli:
Po 2-4 tygodniach lub wcześniej,
jeśli objawy są nie do zniesienia

Dodaj do terapii lekiem przeciwhistaminowym II generacji: omalizumab
w przypadku niewystarczającej kontroli:
W ciągu 6 miesięcy lub wcześniej
jeśli objawy są nie do zniesienia

Dodaj do
terapii lekiem
przeciwhistaminowym
Zalecany
algorytm
leczenia pokrzywki *II generacji: cyklosporynę

*EAACI: European Academy of allergology and clinical immunology, EDF: European Dermatology Forum, GA2LEN: Global Asthma and Allergy European Network

*EAACI: European Academy of allergology and clinical immunology, EDF: European Dermatology Forum, GA2LEN:
Global Asthma and Allergy European Network

Once-daily fexofenadine treatment for chronic idiopathic urticaria: a multi center,
randomized, double-blind, placebo-controlled study
Allen P., et. al.: Ann Allergy Asthma Immunol. 2005;94:662–669

Zmiana najmniejszych kwadratów
w stosunku do wyjściowej średniej świądu

Ogólna zmiana średniej wartości ciężkości świądu
w porównaniu do wartości początkowej

0

Placebo
(n=92)

Telfast 180 mg
(n=163)

-0,2
-0,4
p < .001
-0,6

0= żaden;
1= łagodny;
2=umiarkowany;
3=silny;
4= bardzo silny

-0,57

-0,8
-1

-1,04

W grupie Telfast 180 mg poprawa wyniku (zmniejszenie nasilenia świądu)
w ciągu 28-dniowego okresu leczenia jest znacząco większa niż placebo (P<0,001)

Evaluation of the Optimal Oral Antihistamine for Patients with Allergic Rhinitis
Meltzer E. O. Mayo Clin Proc., September 2005; 80(9):1170-1176

Ocena optymalnego leku przeciwhistaminowego dla pacjentów
z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa
Stopień sedacji
BRAK EFEKTU
SEDACJI

+
NISKI

++
UMIARKOWANY

+++
WYSOKI

Difenhydramina

Leki I
generacji

Klemastyna
Bromfeniramina
W rekomendowanych
dawkach

Chlorfenamina
Cetyryzyna

Leki II
generacji

W dawkach wyższych
niż rekomendowane

Desloratadyna
Loratadyna
Feksofenadyna

BRAK EFEKTU SEDACJI (nawet przy zwiększonej niż zalecana dawka)

Spośród ocenianych w badaniu leków przeciwhistaminowych, feksofenadyna jest
jedynym lekiem nie powodującym sedacji nawet w dawkach wyższych niż rekomendowane

1. Meltzer E. O. Evaluation of the Optimal Oral. Antihistamine for Patients with Allergic Rhinitis. Mayo Clin Proc. 2005; 80(9):1170-1176

Max. redukcji zaostrzeń zmian skórnych

84,7%

51,4%
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Telfast ® 180 mg
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40%

Max. supresji bąbli pokrzywkowych

60%

30,6%

P <0,05
n=54

80%
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Desloratadyna 5 mg

20%

Po 6
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Po 7
godzinach

40%

Telfast ® 180 mg

P <0,05
n=54

60%

80%

Desloratadyna 5 mg

Podwójnie ślepe krzyżowanie, indukowanie histaminą bąbli i zmian skórnych.*
Osoby nie uczulone (w wieku 12–55 lat) otrzymywały Telfast 180 mg, desloratadynę 5 mg lub placebo.
Podczas badań nie zgłoszono żadnych poważnych działań niepożądanych

Telfast 180 mg wykazuje szybsze działanie i zapewnia większą supresję zmian skórnych
oraz ograniczenie bąbli pokrzywkowych niż desloratadyna 5 mg

*Dwuośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie ślepe, podwójnie obojętne, badanie krzyżowe. Porównanie aktywności antagonistycznej
wobec receptora H1 feksofenadyny i desloratadyny przy indukcji histaminą pęcherzyków i zaostrzeń zmian skóry wywołanego.
1. Meltzer E. O. Evaluation of the Optimal Oral. Antihistamine for Patients with Allergic Rhinitis. Mayo Clin Proc. 2005; 80(9):1170-1176

100%

Efficacy of fexofenadine versus desloratadine in suppressing histamine-induced
wheal and flare
Eli O. Meltzer, M.D., and Sherwin A. Gillman, M.D.1, Allergy Asthma Proc 28:67–73, 2007

Wpływ leczenia na ograniczenie zmian skórnych wywołanych histaminą
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DCL vs PBO Jest znacząca
FEX vs PBO Jest znacząca

Telfast 180 mg ma szybszy początek działania i zapewnia większą kontrolę
pokrzywki niż desloratadyna 5 mg

