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Στο συνέδριο της Βιέννης, 10-14 Ιουνίου, τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

5..Νέο.αντιισταμινικό:.Εμπαστίνη

Η.εμπαστίνη.είναι.ένα.αντιισταμινικό.δεύτερης.
γενιάς.υπο.μορφή.δισκίου,.που.λιώνει.αμέσως.
μόλις.τοποθετηθεί.πάνω.στη.γλώσσα,.χωρίς.να.
προκαλεί.δυσάρεστα.συναισθήματα.

6..Νέο.αντιισταμινικό:.Ρουπαταδίνη
Νέο,.δεύτερης.γενιάς.αντιισταμινικό,.που.

διαθέτει.διπλή.δράση.αφενός.ως.ανταγωνιστής.
της.ισταμίνης.και.αφετέρου.ως.ανταγωνιστής.του.
ενεργοποιητικού.παράγοντα.των.αιμοπεταλίων.
(platelet.activating.factor,.PAF).

9..Effects.of.rupatadine.vs.placebo.on.allergen-
induced. symptoms. in. patients. exposed. to.
aeroallergens.

Τα. αποτελέσματα. της. ρουπαταδίνης. σε.
σύγκριση.με.αυτά.εικονικού.φαρμάκου.επί.
συμπτωμάτων.που.προκλήθηκαν.σε.ασθενείς.
εκτεθειμένους.σε.αεροαλλεργιογόνο

Stuebner.P,.Horak.F,.Zieglmayer.R,.Arnaiz.E,.
Leuratti.C,.Perez.I,.Izquierdo.I.

Vienna.Challenge.Ann.Allergy.Asthma.Immunol.
2006.Jan;.96(1):37-44.Chamber.

Allergy.Centre.Vienna.West,.Vienna,.Austria.

Συμπέρασμα:.Η.θεραπεία.με.ρουπαταδίνη.
είναι. αποτελεσματική. και. καλά. ανεκτή. σε.
ασθενείς.με.συμπτώματα.που.προκλήθηκαν.
από.εισπνοή.αλλεργιογόνου,.αφού.εκτέθηκαν.σ’.
αυτό.σε.ελεγχόμενο.θάλαμο.έκθεσης.ασθενών.
σε.αλλεργιογόνα.

10..Νέος.κατάλογος.υπαρχόντων.αλλεργιογόνων.
για.in.vitro.έρευνα.της.αλλεργικής.ρινίτιδας.του.
2006.με.το.ImmunoCAP.της.Phadia

H θεραπεία της ρινίτιδας έχει βελτιωθεί τα 
τελευταία 20 χρόνια χάρη στην καλύτερη 
γνώση των μηχανισμών της νόσου και στις 

θεραπείες που έχουμε στη διάθεσή μας. 
Κατευθυντήριες.οδηγίες.προτάθηκαν.την.περα-

σμένη.δεκαετία.και.βρέθηκαν.να.βελτιώνουν.τους.
ασθενείς.με.αλλεργική.ρινίτιδα..Η.ARIA.(allergic.
rhinitis.and.its.impact.on.asthma,.η.αλλεργική.ρι-
νίτιδα.και.ο.αντίκτυπός.της.στο.άσθμα).είναι.η.πο.
πρόσφατη.κατευθυντήρια.οδηγία..Θεωρεί.τη.θερα-
πεία.των.ασθενών.με.ρινίτιδα.βασισμένη.σε.τεκμη-
ριωμένες.εργασίες,.που.έχουν.δημοσιευτεί.και.προ-
σφέρει.για.πρώτη.φορά.μια.τεκμηρίωση.των.συ-
στάσεων.που.βασίζεται.σε.αποδείξεις.Επίπλέον.αυτό.
το.τεκμηριωμένο.έγγραφο.αποπειράται.να.αποτι-
μήσει.τον.ασθενή.παγκοσμίως,.επειδή.οι.πλείστοι.
ασθματικοί.εμφανίζονται.με.ρινίτιδα.

Η.αντιμετώπιση.της.αλλεργικής.ρινίτιδας.περι-
λαμβάνει.την.αποφυγή.των.αλλεργιογόνων,.απο-
μάκρυνση.των.αλλεργιογόνων,.τη.χορήγηση.φαρ-
μάκων,.την.ανοσοθεραπεία.και.την.εκπαίδευση..Τα.
φάρμακα.που.χορηγούνται.στη.ρινίτιδα.δίδονται.
συνήθως.ενδορρινικά.ή.από.το.στόμα..Τα.ενδορ-
ρινικά.φάρμακα.έχουν.αρκετά.πλεονεκτήματα,.δι-
ότι.πολύ.υψηλές.συγκεντρώσεις.τους.μπορούν.να.
απελευθερωθούν.άμεσα.στη.μύτη.και.έτσι.απο-
φεύγονται.ή.περιορίζονται.τα.συστηματικά.απο-
τελέσματα..Παρόλα.αυτά.υπάρχουν.προβλήματα.
με.τα.ενδορρινικά.φάρμακα..Πολλοί.ασθενείς.με.
αλλεργική.ρινίτιδα.έχουν.επίσης.και.επιπεφυκίτιδα.

και/ή.άσθμα.κι.έτσι.τα.φάρμακα.πρέπει.να.στοχεύ-
ουν.σε.διάφορα.όργανα-στόχους..Τα.φάρμακα.για.
τη.θεραπεία.της.αλλεργικής.ρινίτιδας.είναι.τα.από.
του.στόματος.και.τα.τοπικά.Η1.αντιισταμινικά.(εν-
δορρινικά.και.οφθαλμικά.κολλύρια),.τα.ενδορρινι-
κά.κορτικοστεροειδή,.τα.από.του.στόματος.κορτι-
κοστεροειδή,.οι.χρομόνες.(ενδορρινικά.σπρέι.και.
οφθαλμικά.κολλύρια),.τα.από.του.στόματος.και.εν-
δορρινικά.αποσυμφορητικά,.τα.από.του.στόματος.
αποσυμφορητικά.συνδυασμένα.με.Η1.αντιισταμι-
νικά,.τα.ενδορρινικά.αντιχολινεργικά.και.οι.αντα-
γωνιστές.των.λευκοτριενίων..Μερικές.μελέτες.έχουν.
συγκρίνει.τη.σχετική.αποτελεσματικότητα.αυτών.
των.φαρμάκων.και.τα.ενδορρινικά.κορτικοστερο-
ειδή.είναι.τα.πλέον.αποτελεσματικά..Παρόλα.αυτά.
η.επιλογή.του.φαρμάκου.για.τη.θεραπεία.εξαρτά-
ται.και.από.πολλά.άλλα.κριτήρια..Η.κατευθυντήρια.
οδηγία.που.είχε.προηγηθεί,.δηλαδή.η.διεθνής.ομο-
φωνία.για.τη.ρινίτιδα,.ήταν.ένα.μείζον.βήμα.προς.
τα.εμπρός.και.σήμερα.ισχύει.για.τη.θεραπεία.της.
εποχιακής.αλλεργκής.ρινίτιδας..Όμως.αυτή.η.οδη-
γία.δεν.ήταν.βασισμένη.σε.αποδείξεις.(evidence.
based).και.εν.τω.μεταξύ,.από.το.1995.και.μετά.

έχουν.εμφανιστεί.και.νέα.φάρμακα..Επιπλέον,.οι.
κατευθυντήριες.οδηγίες.της.ΑRIA.στοχεύουν.τον.
ασθενή.συνολικά,.αντί.στη.θεραπεία.του.κάθε.ορ-
γάνου.στόχου,.εξατομικευμένα..Η.σχέση.μεταξύ.
της.ρινίτιδας.και.του.άσθματος.είναι.σημαντική..
Επιδημιολογικές.μελέτες.έχουν.επίμονα.δείξει.ότι.
η.ρινίτιδα.και.το.άσθμα.συχνά.συνυπάρχουν.στον.
αυτό.ασθενή.-το.60%-80%.των.ασθματικών.έχουν.
ταυτόχρονα.και.ρινίτιδα..Αυτές.οι.τάσεις.επιβεβαιώ-
θηκαν.σε.μεγάλες.κλινικές.μελέτες.στις.οποίες.μέχρι.
και.το.95%.των.ασθματικών.είχαν.ρινίτιδα..Όμως,.
μόνο.το.30%-40%.των.ρινιτικών.ασθενών.εκδηλώ-
νουν,.κλινικά,.άσθμα..Αν.και.υπάρχουν.διαφορές.
μεταξύ.της.ρινίτιδας.και.του.άσθματος,.οι.ανώτε-
ροι.και.οι.κατώτεροι.αεραγωγοί.θα.μπορούσαν.να.
θεωρηθούν.ως.μια.μοναδική.οντότητα,.επηρεαζό-
μενη.από.συνηθισμένες.και.πιθανόν.αναπτυσσό-
μενες.διαδικασίες,.οι.οποίες.μπορεί.να.επιμένουν.
και.να.επιδεινώνονται.από.διαπλεκόμενους.μηχα-
νισμούς..Οι.κατευθυντήριες.οδηγίες..έχουν.επίσης.
επινοηθεί.προς.χρήση.τόσο.των.γενικών.γιατρών,.
όσο.και.των.ειδικών..Όμως.θα.πρέπει.να.δοκιμα-
στούν.για.την.αποτελεσματικότητά.τους.

Η διασύνδεση του ενός αεραγωγού: Νεότερα δεδομένα 
της βιολογίας και φυσιολογίας από τον καθηγητή Jean Bousquet

The one airway link: an update of biology and physiology 
Jean Bousquet
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Αξιολόγηση των γνωσιακών, 
ψυχοκινητικών και φαρμακοκινητικών 
περιγραφών της ρουπαταδίνης, 
υδροξυζίνης και σετιριζίνης σε 
συνδυασμό με οινόπνευμα σε υγιείς 
εθελοντές

Evaluation of the cognitive, psychomotor and 
pharmacokinetic profile of rupatadine, hydroxyzine 
and cetirixine, in combination with alcohol, in healthy 
volunteers

Manuel J. Marbanoj, Consuelo Grcia-Gea, Rosa Antonijoan, Inaki Izquierdo, Ester 
Donado, Inaki Perez, Anna Solans, Francesc Jane

Hum Psychopharmacol Clin Exp 2006; 21:13-26.

Μια.δόση.10mg.ρουπαταδίνης.σε.συνδυασμό.με.οινόπνευμα.
δεν.προκαλεί.περισσότερη.γνωσιακή.ή.ψυχοκινητική.διαταραχή.απ’.
ό,τι.μόνο.του.το.οινόπνευμα..Υψηλότερες.δόσεις.ρουπαταδίνης.σε.
συνδυασμό.με.οινόπνευμα.μπορεί.να.προκαλέσουν.γνωσιακή.και.
ψυχοσωματική.επιδείνωση,.όπως.η.υδροξυζίνη.και.η.σετιριζίνη.σε.
θεραπευτικές.δόσεις.

Mια τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή παράλληλης ομάδας 
μελέτη, που συγκρίνει την αποτελεσματικότητα 
και την ασφάλεια της ρουπαταδίνης (20 και 
10mg), ενός νέου ανταγωνιστή του PAF 
και του Η1 ειδικού υποδοχέα ισταμίνης, 
προς 10mg λοραταδίνης στη θεραπεία της 
εποχιακής αλλεργικής ρινίτιδας

A randomized, double-blind, parallel-group study, comparing 
the efficacy and safety of rupatadine (20 and 10 mg), a new 
PAF and H1 receptor-specific histamine antagonist, to loratadine 
10mg in the treatment of seasonal allergic rhinitis

Saint-Martin F, Dumur JP, Perez I, Izquierdo I; French Rupatadine-Rhinitis Study Group
Clinical Research Unit, Research Centre, J. Uriach & Cia S.A., Barcelona, Spain 

J Investig Allergol Clin Immunol 2004; 14(1):34-40.

Συμπέρασμα
Η.χορήγηση.ρουπαταδίνης.σε.δόση.10mg.ημερησίως.μπορεί.να.είναι.

πολύτιμη.και.ασφαλής.εναλλακτική.θεραπεία.της.εποχιακής.αλλεργικής.
ρινίτιδας.
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Σ το συνέδριο της Βιέννης μοιράστηκε το συμπληρωματικό 
τεύχος του περιοδικού ΑLLERGY στο οποίο περιγράφο-
νται οι αποδείξεις πλέον της αποτελεσματικότητας και 

της ασφάλειας της υπογλώσσιας ανοσοθεραπείας. 
Η.υπογλώσσια.ανοσοθεραπεία.αποτελεί.σημαντικότατο.όπλο.

πλέον.στα.χέρια.όχι.μόνο.των.αλλεγιολόγων.και.των.ωτορινολα-
ρυγγολόγων.αλλά.και.και.των.παιδιάτρων.και.των.γενικών.γιατρών..
Με.την.υπογλώσσια.ανοσοθεραπεία.μπορεί.αφενός.να.θεραπευ-
τεί.η.αλλεργική.ρινίτιδα.αλλά.και.το.εξίσου.σημαντικό.να.προλη-
φθεί.η.εγκατάσταση.άσθματος..Η.υπογλώσσια.ανοσοθεραπεία.
αποτελεί.πλέον.και.πανίσχυρο.όπλο.προληπτικής.ιατρικής

Υπογλώσσια Ανοσοθεραπεία: 
Επικυρώθηκε

Sublingual Immunotherapy:
Validated

T ο προϊόν είναι ένας υψηλής συγκέντρωσης, 
αδρανοποιημένος από ιό, αναστολέας της C1 
εστεράσης (C1-INH). 

H.κλινική.παρουσίαση.του.κληρονομικού.αγγειοοιδή-
ματος.(ΚΑΟ).είναι.μια.μορφή.του.οιδήματος.του.Quincke.
και.προκαλείται.από.μια.κληρονομική.ανεπάρκεια.ή.δυ-
σλειτουργία.του.αναστολέα.της.C1.εστεράσης..

Αν.και.το.ΚΑΟ.είναι.σπάνιο,.εντούτοις.η.κατάσταση.έχει.
μια.υψηλή.θνησιμότητα.αν.δεν.διαγνωστεί.γρήγορα,.ιδί-
ως.σε.περιπτώσεις.λαρυγγικού.οιδήματος..Το.κύριο.σύ-
μπτωμα.του.ΚΑΟ.είναι.το.οίδημα,.που.μπορεί.να.διαρκέ-
σει.από.λίγες.ώρες.μέχρι.αρκετές.ημέρες..

Η.συνηθισμένη.εκδήλωση.του.ΚΑΟ.είναι.το.δερματι-
κό.οίδημα.και.το.οίδημα.των.βλεννογόνων,.το.οποίο.συ-
χνά.οδηγεί.σε.οξύ.πόνο,.ιδίως.στην.περιοχή.της.γαστρε-
ντερικής.χώρας.(εικόνα.1)..Το.οίδημα.γύρω.από.το.πρό-
σωπο.και.το.λαιμό.μπορεί.να.είναι.ιδιαίτερα.επικίνδυνο,.
ενώ.ένα.οίδημα.της.γλωττίδας.μπορεί.να.οδηγήσει.σε.θά-
νατο.από.ασφυξία.

Νέα θεραπεία του κληρονομικού 
αγγειοιδήματος με ανθρώπινο αναστολέα 
της C1 εστεράσης (C1-INH) BERINERT® P

Εικόνα 1. CT κοιλίας. Α. Περιηπατική συλλογή (βέλη) Β. Οίδημα 
τοιχώματος λεπτού εντέρου (βέλη).

Α Β

Εικόνα 2. Ασθενής 18 ετών με κληρονομικό αγγειοοίδημα πριν 
από τη θεραπεία και μετά τη θεραπεία με Βerinert® P. 

Α Β

Τα αποτελέσματα της ρουπαταδίνης σε σύγκριση 
με αυτά εικονικού φαρμάκου επί συμπτωμάτων 
που προκλήθηκαν σε ασθενείς εκτεθειμένους σε 
αεροαλλεργιογόνο

Effects of rupatadine vs placebo on allergen-induced 
symptoms in patients exposed to aeroallergens 

Συμπέρασμα

Η.θεραπεία.με.ρουπαταδίνη.είναι.απο-
τελεσματική.και.καλά.ανεκτή.σε.ασθενείς.
με.συμπτώματα.που.προκλήθηκαν.από.ει-
σπνοή.αλλεργιογόνου,.αφού.εκτέθηκαν.σ’.
αυτό.σε.ελεγχόμενο.θάλαμο.έκθεσης.ασθε-
νών.σε.αλλεργιογόνα.

Stuebner P, Horak F, Zieglmayer R, Arnaiz 
E, Leuratti C, Perez I, Izquierdo I.

Immunol 2006 Jan; 96(1):37-44.Chamber.

Vienna Challenge Ann Allergy Asthma 
Allergy Centre Vienna West, Vienna, 
Austria.

Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογική Ενημέρωση

19




