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η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αλλερ-
γιολογίας και Κλινικής Ανοσο-
λογίας (European Academy of 

Allergology and Clinical Immunology 
- EAACI) λαμβάνοντας υπόψη τα και-
νούρια δεδομένα για την αλλεργική 
ρινίτιδα (Allergic Rhinitis and its Impact 
on Asthma - ARIA) διατύπωσε ένα 
σύνολο προϋποθέσεων και φαρμα-
κολογικών ιδιοτήτων που θα πρέπει 
να πληρούν τα αντιισταμινικά, ώστε 
να θεωρούνται ασφαλή και αποτελε-
σματικά. Στο άρθρο αυτό μελετώνται 
οι φαρμακολογικές ιδιότητες της δε-
σλοραταδίνης και συγκρίνονται με 
τα κριτήρια που έθεσε η EAACI για τα 
αντιισταμινικά (πίνακας 1).

Η αξ ιολόγηση των  ιδ ιο τή -
των της δεσλοραταδίνης έγ ι -
νε από ομάδα Αλλεργιολόγων, 
Ωτορινολαρυγγολόγων, Πνευμονο-
λόγων και Δερματολόγων. Οι πληρο-
φορίες συλλέχθηκαν από ηλεκτρονι-
κή βάση δεδομένων (Medline) και ε-
λήφθησαν υπόψη κλινικές μελέτες για 
τη δεσλοραταδίνη ελεγχόμενες με ει-
κονικό φάρμακο, ώστε η ανασκόπη-
ση των ιδιοτήτων της δεσλοραταδίνης 
να είναι κατά το δυνατόν αμερόληπτη 
και ενδελεχής.

φαρμακολογικές Ιδιότητες
Η δεσλοραταδίνη είναι ισχυρός και 

εκλεκτικός ανταγωνιστής των Η1 υπο-
δοχέων και εμφανίζει υψηλή συγγένεια 
σύνδεσης με τους υποδοχείς αυτούς. 
Η συγγένεια σύνδεσής της με τους Η2 
και τους μουσκαρινικούς υποδοχείς 
είναι 60 και 50-350 φορές μικρότε-
ρη αντίστοιχα, ενώ δεν εμφανίζει κα-
μία δράση σε 100 και πλέον άλλους 
υποδοχείς όπως η ντοπαμίνη, βραδυ-
κινίνη, GABA κ.α.

Η δεσλοραταδίνη έχει πρόσθετη αντι-
αλλεργική δράση. Έχει αποδειχθεί σε 
in vitro μελέτες ότι η δεσλοραταδίνη 
επηρεάζει την απελευθέρωση μεσολα-
βητών από τα λευκοκύτταρα (μαστο-
κύτταρα και βασεόφιλα). Αναστέλλει 
την έκφραση του μορίου P-σελεκτίνη 
των ενδοθηλιακών κυττάρων. Επίσης 
αναστέλλει την απελευθέρωση των IL-
3, IL-6, IL-8, TNF-α και GM-CSF από τα 

ανθρώπινα μαστοκύτταρα και βασεό-
φιλα. Η δράση αυτή της δεσλορατα-
δίνης είναι συγκρίσιμη ή και μεγαλύτε-
ρη από την παρατηρούμενη μετά από 
χορήγηση δεξαμεθαζόνης. Πιθανώς η 
ανωτέρω δράση της δεσλοραταδίνης 
οφείλεται στο ρυθμιστικό ρόλο που 
ασκεί στο επίπεδο του NF-kB (nuclear 
factor-kB) που επάγει την έκφραση 
φλεγμονωδών κυτοκινών.

Η δεσλοραταδίνη δεν εμφανίζει κλι-
νικά φαρμακοκινητικές αλληλεπιδρά-
σεις με τροφές, φάρμακα ή εντερικές 
πρωτεΐνες μεταφοράς. Η απορρόφη-
ση και βιοδιαθεσιμότητα της δεσλο-
ραταδίνης δεν επηρεάζονται από τη 
λήψη τροφής.

Σε in vitro μελέτες αποδείχθηκε ότι η 
δεσλοραταδίνη δεν αναστέλλει το κυ-
τόχρωμα Ρ450 (CYP) και τους υποτύ-
πους του CYP1Α2, CYP2C9, CYP2C19, 
CYP2D6 και CYP3Α4, ακόμη και σε 
δόσεις πολύ μεγαλύτερες από τις συ-
νήθεις. Η συγχορήγηση δεσλορατα-
δίνης και ερυθρομυκίνης (αναστολέ-
ας του CYP3Α4) δεν οδηγεί σε κλινι-
κά και στατιστικά σημαντικές μεταβολές 
στο ΗΚΓ, ενώ η μέγιστη συγκέντρωση 
της δεσλοραταδίνης στο πλάσμα είναι 
κατά 20% μεγαλύτερη.

 Το ίδιο παρατηρείται και με την α-
ζιθρομυκίνη, όπου η μέγιστη συγκέ-
ντρωση της δεσλοραταδίνης αυξάνε-
ται κατά 15%. Η συγχορήγηση δεσλο-
ραταδίνης και κετοκοναζόλης οδηγεί 
σε 45% αύξηση της μέγιστης συγκέ-
ντρωσης της δεσλοραταδίνης που εί-
ναι μη κλινικά σημαντική, ενώ δεν έ-
χει καμία επίπτωση στο ΗΚΓ. Η συγχο-
ρήγηση με σιμετιδίνη και φλουοξετίνη 
δεν επηρεάζει σημαντικά τη φαρμακο-
κινητική της δεσλοραταδίνης. Στην ε-
ντερική απορρόφηση των αντιισταμι-
νικών παίζουν ρόλο δύο κύρια συ-
στήματα μεταφοράς: η γλυκοπρωτεΐ-
νη Ρ και το μεταφορικό πολυπεπτίδιο 
ΟΑΤΡ. Οι χυμοί εσπεριδοειδών (κυρί-
ως grapefruit) επηρεάζουν την απορ-
ρόφηση πολλών αντιισταμινικών λό-
γω αλληλεπίδρασης με τα ανωτέρω 

μόρια. Κάτι τέτοιο δεν αποδείχθηκε 
για τη δεσλοραταδίνη, της οποίας η 
μέγιστη συγκέντρωση δεν επηρεάζε-
ται από τις τροφές αυτές.

Η δεσλοραταδίνη δεν έχει γνωστές 
αλληλεπιδράσεις με το κυτόχρωμα 
Ρ450 και τον υπότυπό του CYP3A4. 
Η συγχορήγηση με παράγοντες που 
επηρεάζουν το CYP3A4 δεν επηρε-
άζει τη φαρμακοκινητική της δεσλο-
ραταδίνης.

Δεν υπάρχουν γνωστές αλληλεπι-
δράσεις με άλλα νοσήματα. Η φαρμα-
κοκινητική της δεσλοραταδίνης δεν ε-
πηρεάζεται από την ηλικία και επομέ-
νως δεν απαιτείται μείωση της δόσης 
σε ηλικιωμένους.

Σε μέτρια διαταραχή της ηπατικής λει-
τουργίας η μέγιστη συγκέντρωση της 
δεσλοραταδίνης αυξάνεται 2-3 φορές, 
αλλά υπάρχει καλή ανοχή και δεν α-
παιτείται προσαρμογή της δόσης.

Σε χρόνια νεφρική προσβολή η μέ-
γιστη συγκέντρωση της δεσλοραταδί-
νης αυξάνεται 1,5-2,5 φορές. Αν και η 
δεσλοραταδίνη δεν αντενδείκνυται σε 
νεφρική προσβολή, θα πρέπει ωστό-
σο να χορηγείται με προσοχή σε σο-
βαρή νεφρική νόσο.

Αποτελεσματικότητα
Η δεσλοραταδίνη είναι αποτελεσμα-

τική στη θεραπεία της εποχικής και της 
χρόνιας αλλεργικής ρινίτιδας.

Θεωρείται αποτελεσματική στην εμ-
μένουσα ρινίτιδα και ανακουφίζει όλα 
τα ρινικά συμπτώματα, καθώς και τη 
ρινική συμφόρηση.

Τα οφθαλμικά συμπτώματα της αλ-
λεργικής ρινίτιδας βελτιώνονται επίσης. 
Βελτιώνει τις πνευμονολογικές εκδηλώ-
σεις και το εποχικό άσθμα που σχετίζε-
ται με την αλλεργική ρινίτιδα.

Επίσης σε όλες τις μορφές κνίδωσης 
μειώνει την εμφάνιση πομφών και τον 
κνησμό, βελτιώνοντας την ποιότητα ζω-
ής των ασθενών.

Ανεπιθύμητες Ενέργειες
• Η δεσλοραταδίνη δεν προκαλεί 

καταστολή και δεν επιδρά στις γνω-
στικές και ψυχοκινητικές λειτουρ-
γίες.

Σε κλινικές μελέτες ελεγχόμενες με 
εικονικό φάρμακο σε 4797 ασθενείς 
με εποχική και χρόνια αλλεργική ρι-
νίτιδα δεν υπήρξε στατιστικά σημαντι-
κή διαφορά στην προκαλούμενη κα-
ταστολή και υπνηλία μεταξύ της δε-
σλοραταδίνης και του εικονικού φαρ-
μάκου (2%). 

Σε μελέτες όπου έγινε σύγκριση της 
δεσλοραταδίνης με εικονικό φάρμακο 
και άλλα αντιισταμινικά (π.χ. προμεθα-
ζίνη), φάνηκε ότι η δεσλοραταδίνη δεν 
επηρεάζει τις ψυχοκινητικές λειτουργίες, 
την προσοχή, τη μνήμη, τον ύπνο και 
δεν προκαλεί αίσθημα κόπωσης (σε 
αντίθεση με την προμεθαζίνη).

Σε διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη ε-
λεγχόμενη με εικονικό και ενεργό (δι-
φαινυδραμίνη) φάρμακο αποδείχθη-
κε ότι η δεσλοραταδίνη δεν επιδρά 
στις νευροφυσιολογικές λειτουργίες 
και βελτιώνει τα αλλεργικά συμπτώ-
ματα χωρίς να επηρεάζει σημαντικά 
το κεντρικό νευρικό σύστημα (δείκτες 
γνωστικών λειτουργιών, εγρήγορσης, 
υπνηλίας), σε αντίθεση με τη διφαι-
νυδραμίνη.

Σε συγκριτική μελέτη της δεσλορα-
ταδίνης, διφαινυδραμίνης και εικονι-
κού φαρμάκου φάνηκε ότι η δεσλο-
ραταδίνη και το εικονικό φάρμακο εί-
χαν παρόμοια επίδραση στην ικανό-
τητα οδήγησης, σε αντίθεση με τη δι-
φαινυδραμίνη που σχετίστηκε με με-
γαλύτερη απόκλιση από την πορεία 
οδήγησης και μεγαλύτερο χρόνο α-
ντίδρασης στο φρενάρισμα. Επίσης η 
δεσλοραταδίνη δεν αυξάνει την ψυχο-
κινητική επίδραση του αλκοόλ, όπως 
φάνηκε σε διπλή τυφλή τυχαιοποιη-
μένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμα-
κο, μελέτη.

• Η δεσλοραταδίνη δεν εμφανίζει 
αντιχολινεργική δράση.

Η δεσλοραταδίνη είναι εκλεκτικός Η1 
ανταγωνιστής χωρίς καμία επίδραση σε 

Κριτήρια ARIA/EAACI για τα αντιισταμινικά

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, ασφάλειας 
και των φαρμακολογικών ιδιοτήτων της δεσλοραταδίνης (Aerius)
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μουσκαρινικούς υποδοχείς, όπως φά-
νηκε από in vivo και in vitro μελέτες. 
Το ίδιο απέδειξαν και κλινικές μελέτες 
σε ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα και 
χρόνια ιδιοπαθή κνίδωση, όπου η συ-
χνότητα εμφάνισης ξηροστομίας ήταν 
η ίδια για τη δεσλοραταδίνη και το ει-
κονικό φάρμακο 2-3%.

• Η δεσλοραταδίνη δε σχετίστη-
κε με αύξηση του σωματικού βά-
ρους μετά από μετα-ανάλυση κλινι-

κών μελετών.
• Η δεσλοραταδίνη δεν προκα-

λεί καρδιολογικές ανεπιθύμητες ε-
νέργειες.

Σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμα-
κο κλινικές μελέτες σε υγιείς εθελοντές 
δεν παρατηρήθηκε παράταση του QT 
διαστήματος στο ΗΚΓ, μετά από 10ή-
μερη χρήση δεσλοραταδίνης σε εννι-
απλάσια δόση της συνήθους (45 mg). 
Το ίδιο παρατηρήθηκε επίσης και σε 
συγχορήγηση της δεσλοραταδίνης με 

κετοκοναζόλη και ερυθρομυκίνη (ανα-
στολείς του CYP3A4).

• Πιθανή χρήση της δεσλορατα-
δίνης κατά την κύηση και το θηλα-
σμό.

Προς το παρόν δεν ενδείκνυται η χρή-
ση της δεσλοραταδίνης κατά την κύη-
ση και το θηλασμό, αν και μελέτες σε 
πειραματόζωα δεν έχουν δείξει τερα-
τογόνο ή μεταλλαξιογόνο δράση. 

Επίσης, μελέτες κατά το 1ο τρίμηνο 
της κύησης με λοραταδίνη (πρόδρο-
μο μόριο της δεσλοραταδίνης) δεν ο-
δήγησαν σε ανεπιθύμητες δράσεις. Η 
χορήγησή της κατά το θηλασμό αντεν-
δείκνυται, καθώς η δεσλοραταδίνη α-
πεκκρίνεται στο μητρικό γάλα.

• Περαιτέρω μελέτες θα πρέπει να 
διεξαχθούν σε μικρά παιδιά και ηλι-
κιωμένους ασθενείς για την εκτίμη-
ση της ασφάλειας.

Η ασφάλεια της δεσλοραταδίνης έ-
χει ελεγχθεί σε παιδιατρικό πληθυσμό 
με μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό 
φάρμακο. Η χορηγηθείσα δόση ήταν 
2,5mg σε παιδιά 2-5 ετών και 5mg σε 
παιδιά >6 ετών. Οι συνηθέστερες ανε-
πιθύμητες ενέργειες ήταν ήπιες του τύ-
που της κεφαλαλγίας (1,7%) και του 
πυρετού (2,6%). Δεν παρατηρήθη-
καν κλινικά σημαντικές καρδιαγγεια-
κές μεταβολές.

• Στοιχεία ασφάλειας από μελέ-
τες μετά την κυκλοφορία του φαρ-
μάκου

Η μεγαλύτερη προοπτική μελέτη, 
που διενεργήθηκε μετά την κυκλοφο-
ρία του φαρμάκου, περιέλαβε 48000 
ασθενείς με χρόνια αλλεργική ρινίτι-
δα με μέση διάρκεια χρήσης της δε-
σλοραταδίνης τις 38,4 ημέρες. Οι α-
σθενείς χαρακτήρισαν την ανοχή στο 
φάρμακο από καλή έως άριστη σε πο-

σοστό 98.9%, ενώ το ποσοστό των α-
νεπιθύμητων ενεργειών, που ήταν ως 
επί το πλείστον ήπιες, δεν ξεπέρασε 
το 0,44%.

φαρμακοδυναμική
• Ταχεία έναρξη δράσης
Φαρμακοκινητικά δεδομένα υποδει-

κνύουν ότι η δεσλοραταδίνη χορηγού-
μενη από το στόμα p.os σε δόση 5mg 
απορροφάται ταχύτατα και δρα εντός 
28 λεπτών.

• Μακρά διάρκεια δράσης, πέραν 
του 24ώρου με δυνατή τη χορήγηση 
του φαρμάκου άπαξ ημερησίως.

Ο χρόνος ημίσειας ζωής της δεσλο-
ραταδίνης είναι 21-27 ώρες, γεγονός 
που εξηγεί και την αποτελεσματικό-
τητά της σε χορήγηση μία φορά την 
ημέρα.

• Μη ανάπτυξη αντοχής μετά από 
μακροχρόνια χρήση.

Σε μελέτες χορήγησης της δεσλορα-
ταδίνης για 4 (αλλεργική ρινίτιδα) και 
6 (χρόνια ιδιοπαθή κνίδωση) εβδο-
μάδες φάνηκε ότι η αποτελεσματικό-
τητα παρέμεινε σταθερή και δεν ανα-
πτύχθηκε αντοχή. Περαιτέρω μελέτες 
θα πρέπει να γίνουν για μεγαλύτερα 
χρονικά διαστήματα.

Συμπέρασμα
Η ανασκόπηση του προφίλ της δε-

σλοραταδίνης αποδεικνύει ότι η δε-
σλοραταδίνη πληρεί τα περισσότερα 
από τα κριτήρια ARIA/EAACI που υ-
πογραμμίζονται στον πίνακα 1 και εί-
ναι από τα πλέον ασφαλή και αποτε-
λεσματικά αντιισταμινικά.

Πηγή: The ARIA/EAACI criteria for an tihi-
stamines: an assessment of the efficacy, 
safety and pharmacology of desloratadine. 
Allergy. Suppl 77, vol 59, 2004

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ARIA/EAACI ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΑ

Φαρμακολογικές ιδιότητες
• Ισχυρός και εκλεκτικός αποκλεισμός των Η1 υποδοχέων
• Πρόσθετη αντι-αλλεργική δράση
•  Μη κλινικά σημαντική αλληλεπίδραση με τροφές, φάρμακα ή εντερικές μεταφορικές 

πρωτεΐνες
• Μη γνωστή αλληλεπίδραση με το κυτόχρωμα Ρ4503Α (CYP3A)
• Μη γνωστή αλληλεπίδραση με άλλα νοσήματα

Αποτελεσματικότητα
• Αποτελεσματικότητα στη θεραπεία της διαλείπουσας και εμμένουσας ρινίτιδας
•  Αποτελεσματικότητα σε όλα τα ρινικά συμπτώματα συμπεριλαμβανομένης και της 

ρινικής απόφραξης
• Βελτίωση οφθαλμικών συμπτωμάτων
• Αν υπάρχει άσθμα:
- Βελτίωση των συμπτωμάτων
- Μείωση των κρίσεων του άσθματος
- Βελτίωση των πνευμονολογικών δοκιμασιών
•  Μελέτες θα πρέπει να διεξαχθούν για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας σε μικρά 

παιδιά και ηλικιωμένους ασθενείς

Ανεπιθύμητες ενέργειες
• Όχι καταστολή, μη επίδραση σε γνωστικές και ψυχοκινητικές λειτουργίες
• Όχι αντιχολινεργική δράση
• Όχι αύξηση σωματικού βάρους
• Όχι καρδιολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες
• Πιθανή χρήση κατά την κύηση και το θηλασμό
• Διεξαγωγή μελετών σε μικρά παιδιά και ηλικιωμένους για την εκτίμηση της ασφάλειας
• Διεξαγωγή προοπτικών μελετών για την ασφάλεια μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου

Φαρμακοδυναμική
• Ταχεία έναρξη δράσης
•  Μακρά διάρκεια δράσης, διατήρηση του κλινικού αποτελέσματος στο 24ωρο, χο-

ρήγηση άπαξ ημερησίως
• Μη ανάπτυξη ανοχής 
• Σύγκριση με άλλα φάρμακα για τη θεραπεία της ρινίτιδας




