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Alerginis rinitas  – plačiai paplitusi liga ir tarp 
suaugusiųjų, ir tarp vaikų, galinti stipriai pablo-
ginti gyvenimo kokybę, pareikalauti daug finan-
sinių resursų bei gydančio gydytojo žinių. 2015 
metais Amerikos otorinolaringologų  – galvos ir 
kaklo chirurgų akademijos paskelbtų klinikinių 
praktinių alerginio rinito (AR) rekomendacijų 
tikslas yra sumažinti galimą žalą pacientui, 
išvengti neefektyvaus gydymo, jį optimizuoti bei 
individualiai pritaikyti kiekvienam pacientui. Šios 
klinikinės praktinės rekomendacijos sudarytos 
iš 14 teiginių, kuriuos rengiant remtasi 1605 
atsitiktinių imčių kontroliuojamais tyrimais, 390 
sisteminėmis apžvalgomis bei 31 kitomis prakti-
nėmis rekomendacijomis, ir yra skirtos visiems 
gydytojams, susiduriantiems su sergančiais AR 
pacientais [1]. Autoriai pažymi, jog šios rekomen-
dacijos neturėtų būti vertinamos kaip neginčija-
mos taisyklės, o kaip pagalbininkas optimizuojant 
bei parenkant veiksmingiausią ir priimtiniausią 
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gydymą kiekvienam pacientui individualiai. Taip 
pat nereikėtų remtis šiomis rekomendacijomis 
gydant vaikus iki 2 metų amžiaus [2, 3]. 

Alerginis rinitas yra apibrėžiamas kaip Ig-E 
sukeltas uždegiminis nosies gleivinės atsakas po 
kontakto su inhaliaciniais alergenais. Alerginio 
rinito simptomai apima rinorėją (priekinę ir 
užpakalinę), nosies užburkimą, nosies niežulį 
ir čiaudulį. Alerginis rinitas gali būti sezoninis 
ar trunkantis ištisus metus; simptomai gali pa-
sireikšti protarpiais (<4 dienų per savaitę ar <4 
savaites per metus) ar varginti nuolat (>4 dienų 
per savaitę ar >4 savaites per metus) [1].  

Klinikinių praktinių alerginio rinito 
rekomendacijų struktūra ir apibrėžimai

Keturiolika ekspertų priimtų AR rekomendaci-
nių teiginių rėmėsi įrodymų pagrįstumu pagal 1 
lentelėje nurodytus lygmenis [4].

1 lentelė. 
Rekomendacijų lygmenys 
Rekomendacijos lygmuo Apibrėžimas
Stipri rekomendacija Nauda pranoksta žalą; įrodymų lygmuo A arba B
Rekomendacija/rekomendacija prieš Nauda pranoksta žalą, bet surinktų įrodymų lygmuo B arba C
Pasirinkimas Įrodymų kokybė abejotina, mažas lyginamųjų veiksnių pranašumas; įrodymų lygmuo D arba A, B ir C lygmens 

studijos nenustatė aiškios naudos
Nėra rekomendacijų Stinga tinkamų įrodymų, nėra nustatytas aiškus naudos ir žalos santykis

A įrodymų lygmuo  – sisteminės apžvalgos ir metaanalizės; B įrodymų lygmuo  – atsitiktinių imčių tyrimai; C įrodymų lygmuo  – kohortiniai tyrimai; atvejo-kontrolės 
tyrimai; klinikiniai atvejai arba klinikinių atvejų rinkiniai; D įrodymų lygmuo  – apžvalgos, redakcijos, ekspertų nuomonė, gyvūnų tyrimai; in vitro tyrimai. 
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Klinikinių praktinių alerginio rinito 
rekomendacijų teiginiai

Įvertinus turimus mokslinės literatūros duome-
nis, buvo priimta 14 nuorodų, iš jų dvi stiprios 
rekomendacijos, keturios rekomendacijos, dvi 
rekomendacijos prieš, penki pasirinkimai ir vie-
nas teiginys „nėra rekomendacijų“.   

 1. Anamnezė ir gydytojo apžiūra. Rekomen-
dacija. Gydytojas turėtų pagrįsti klinikinę AR dia-
gnozę remiantis: alergine anamneze, vienu ar dau-
giau AR simptomų buvimu ir objektyvaus tyrimo 
duomenimis. Paminėtini simptomai būdingi AR: 
nosies užgulimas, niežulys, rinorėja, čiaudulys. [5]. 
Objektyvūs požymiai, nustatomi gydytojo apžiū-
ros metu, kurie būdingi (tačiau ne išimtinai) AR: 
skaidrus nosies sekretas, paburkusi, balkšva nosies 
gleivinė, paraudusios, pavandenijusios akys [6]. 

2. Ištyrimas dėl alergenų. Rekomendacija. 
Gydytojas turėtų nukreipti pacientą alergologi-
niam (specifinių IgE odos ar kraujo mėginių) iš-
tyrimui, kai sergantiems AR pacientams neveiks-
mingas empirinis gydymas, kai diagnozė nėra 
visiškai aiški, ar reikia žinoti konkretų alergeną, 
norint taikyti specifinę IgE terapiją. Šiuo atveju 
alergeno identifikavimas gali padėti patvirtinti 
AR diagnozę, sumažinti gydymo kaštus bei iš-
vengti neefektyvaus gydymo [7]. 

Šio teiginio aptarime taip pat minimi kiti 
įvairūs diagnostikos metodai, kaip antai: akus-
tinė rinometrija, uoslės tyrimas, provokaciniai 
mėginiai, nosies citologinis tepinėlis, tačiau šių 
metodų naudai įrodyti trūksta duomenų [8-11]. 

3. Radiologiniai tyrimai. Rekomendacija 
prieš. Rutiniškai nederėtų atlikti radiologinių 
prienosinių ančių tyrimų pacientams, kuriems 
pasireiškia simptomai, būdingi AR. 

Radiologiniai tyrimai, pirmiausia kompiu-
terinis tomografinis tyrimas, gali būti tikslingi 
tuo atveju, jeigu įtariamas rinosinusitas (kom-
plikuotas; atsparus konservatyviam gydymui; 
pasikartojantis), nosies polipozė ar kai įtariama 
onkologinė liga  – diagnozei patikslinti, proceso 
išplitimui nustatyti ir sinusų anatomijai prieš chi-
rurginį gydymą įvertinti [12]. 

4. Aplinkos veiksnių kontrolė. Pasirinkimas. 
Galima patarti pacientui kontroliuoti savo aplin-
ką, siekiant išvengti identifikuotų alergenų, kurie 
sukelia klinikinių simptomų paūmėjimą, pavyz-
džiui: atsisakyti augintinių, prieš namų dulkių 
erkes naudoti oro filtracines sistemas, specialią 
patalynę (naudoti hermetiškus užvalkalus) ar ją 
dažnai keisti, naudoti akaricidus (speciali che-
minė medžiaga, naikinanti dulkių erkes). Šios 
priemonės apsaugo nuo sensitizacijos, ligos pro-

gresavimo, sumažėja vaistų suvartojimas [13]. 
Dauguma atliktų tyrimų patvirtino, kad, 

imantis tam tikrų priemonių, alergenų ir dirgi-
klių kiekis aplinkoje sumažėja, tačiau tvirto ryšio 
su AR simptomų palengvėjimu nustatyta nebuvo, 
todėl teiginys – „aplinkos veiksnių kontrolė“ api-
brėžtas kaip „pasirinkimas“. Aptariant šį teiginį, 
remtasi daugelio tyrimų rezultatais  – kai kurių 
iš jų rezultatai paminėtini. Kalbant apie auginti-
nių priežiūrą, kai nėra galimybės atsiriboti nuo 
alergenų, tyrimais buvo įrodytas ryškus alerge-
nų aplinkoje sumažėjimas, kuomet katės buvo 
maudomos vieną kartą per savaitę, o šunys – du 
kartus per savaitę [13]. Nesena metaanalizė, ap-
ėmusi 6 perspektyviuosius tyrimus ir įvertinusi 
3303 tyrimo dalyvių duomenis, nustatė, kad nėra 
reikšmingo ryšio tarp kūdikio maitinimo krūtimi 
ir AR pasireiškimo dažnio [14, 15]. Didžiausią 
naudą, pagal apibendrintus mokslo literatūros 
apžvalgų ir metaanalizių tyrimus, galima pasiekti 
kontroliuojant dulkių erkučių sukeltą AR, naudo-
jant tokius metodus, kaip akaricidų naudojimas, 
kasdienis grindų plovimas, dažnas patalynės bei 
gobelenų skalbimas aukštoje temperatūroje, si-
urblių su HEPA filtracine sistema naudojimas. 
Šios priemonės gali palengvinti nosies simpto-
mus, sukeliamus AR, todėl pacientams gali būti 
rekomenduojamos [16]. 

5. Lėtinės ir gretutinės ligos. Rekomendaci-
ja. Pacientams, sergantiems AR, kartu reikėtų 
įvertinti tokių gretutinių ligų pasireiškimą, kaip: 
astma, atopinis dermatitas, kvėpavimo sutrikimai 
miego metu, konjunktyvitas, rinosinusitas ir vi-
durinės ausies uždegimas. 

Vertinant gretutines ligas, gali keistis gydymo 
taktika, nuo jų priklauso ir gydymo veiksmin-
gumas. 50 proc. sergančiųjų astma pasireiškia ir 
AR simptomai, tuo tarpu AR sergančiųjų gru-
pėje, 10–40  proc. pacientų serga ir astma [17, 
18]. Gydant AR, pagerėja kvėpavimo sutrikimų 
miego metu kontrolė, sumažėja apnėjų-hipopnėjų 
indeksas [19]. Taip pat galimas ryšys tarp AR ir 
vidurinio serozinio otito pasireiškimo [20]. 

6. Vietinio poveikio gliukokortikoidai (GK). 
Stipri rekomendacija. Gydytojas turėtų rekomen-
duoti intranazalinius GK pacientams, kuriems 
AR simptomai blogina gyvenimo kokybę.

Šio teiginio aptarime minima, kad intranaza-
liniai GK taip pat gali padėti kontroliuoti astmą 
bei sumažinti adenoidų hipertrofiją vaikams [21]. 
Mometazono furoatą galima skirti vaikams nuo 
dvejų metų amžiaus, flutikazono propionatą  – 
nuo ketverių. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad 
šių preparatų vartojimas įtakos vaikų augimui 
neturėjo [22, 23]. Paminėtini GK šalutiniai po-
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veikiai: kraujavimo iš nosies pavojus, nosies glei-
vinės sausumas, deginimas  – šiuo atveju svarbi 
preparato įpurškimo į nosį kryptis (kryptis turėtų 
būti ne į nosies pertvarą) [24]. 

7. Geriamieji antihistamininiai vaistai. Stipri 
rekomendacija. Pacientams, kuriems vyraujantys 
simptomai yra čiaudulys ir niežulys, gydytojas tu-
rėtų rekomenduoti geriamuosius, mažai slopinan-
čius – vėlesnės kartos antihistamininius vaistus.

Šių preparatų pranašumas, palyginti su intra-
nazaliniais GK,  – greitesnis poveikis, dozavimas 
vieną kartą per dieną [25]. 

8. Intranazaliniai antihistamininiai vaistai. 
Pasirinkimas. Pacientams, kuriems pasireiškia 
sezoninis, nuolatinis ar epizodinis AR, galima 
pasiūlyti vartoti intranazalinius antihistamininius 
vaistus [26]. 

Studijų, tyrusių šių preparatų naudą, sergant 
AR, rezultatai yra nevienareikšmiški. Minimos 
tokios šių vaistų charakteristikos, kaip greitesnis 
poveikis, o tai labai paranku sergant epizodiniu 
AR [27], tačiau pažymima, kad šie preparatai 
dažnai yra brangesni, patekę į ryklę turi nema-
lonų skonį, galimas vietinis gleivinės pažeidimas 
bei sedacija, juos reikia purkšti du kartus per 
dieną, todėl dažnai pradiniam AR gydymui, at-
sižvelgiant ir į paciento pageidavimus, renkamasi 
kitų grupių vaistus [28, 29]. 

9. Geriamieji leukotrienų receptorių antago-
nistai. Rekomendacija prieš. Geriamieji leuko-
trienų receptorių antagonistai neturėtų būti re-
komenduojami sergantiems AR pacientams kaip 
pirmaeilis gydymas [30]. 

Išimtimi galėtų būti faktas, kai AR pasireiškia 
kartu su astma  – tokiu atveju geriamieji leuko-
trienų receptorių antagonistai gali būti skiriami 
pirmiausia [31]. 

Apibendrintos gydymo vaistais nuorodos pa-
teiktos 2 lentelėje. 

10. Sudėtinis gydymas. Pasirinkimas. Kai gy-
dymas vienu vaistu sergantiems AR pacientams 
nėra veiksmingas, galima skirti preparatų derinius. 

Skiriant sudėtinį gydymą, pirmiausia reikėtų 
atsižvelgti į vyraujančius simptomus. Vyraujant 
nosies obstrukcijai, naudingas derinys galėtų 

būti intranazalinių GK ir intranazalinio ilgai 
veikiančio dekongestanto  – oksimetazolino de-
rinys, kuris skiriamas trumpą laiką [32]. Taip pat 
paminėtini kiti deriniai, kurių naudą patvirtino 
moksliniai tyrimai – tai intranazalinio GK ir in-
tranazalinio antihistamininio vaisto derinys bei 
geriamųjų antihistamininių vaistų derinimas su 
geriamaisiais dekongestantais [33, 34]. 

11. Imunoterapija. Rekomendacija. Pacientai, 
kuriems neveiksmingas ar nepakankamai veiks-
mingas gydymas vaistais kartu kontroliuojant ar 
nekontroliuojant aplinkos veiksnius, turėtų būti 
nukreipti specialisto, galinčio taikyti specifinę 
imunoterapiją, konsultacijai. 

Tyrimais įrodyta, kad nors šis gydymo būdas 
yra gana brangus, po injekcijų reikalingas pacien-
to sekimas dėl galimų anafilaksinių reakcijų ir gy-
dymas gali užtrukti ilgą laiką (nuo 3 iki 5 metų), 
ilgainiui imunoterapijos kaštai yra mažesni nei 
gydymo vaistais [35]. Imunoterapija neskirtina, 
kai pacientas serga nekontroliuojama astma [36]. 

12. Apatinių nosies kriauklių redukcija. 
Pasirinkimas. Sergantiems AR pacientams, kai 
diagnozuojamos hipertrofiškos apatinės nosies 
kriauklės ir gydymas vaistais nėra veiksmingas 
ar jis netoleruojamas, galima pasiūlyti apatinių 
nosies kriauklių redukcijos operaciją. Taikyti-
nos įvairios technikos (apatinės nosies kriauklės 
dalies pašalinimas, termoabliacija), tačiau pagal 
turimus įrodymus veiksmingiausia yra pogleivinė 
apatinių kriauklių rezekcija [37]. 

13. Akupunktūra. Pasirinkimas. Pacientams, 
besidomintiems fiziniais gydymo būdais ar alter-
natyviosios medicinos galimybėmis, galima pa-
siūlyti kreiptis į akupunktūros specialistą. 

Apibendrintoje mokslo literatūroje nėra pakan-
kamai kontroliuojamų atsitiktinių imčių tyrimų, 
patvirtinančių akupunktūros naudą, tačiau kelių 
klinikinių tyrimų rezultatai patvirtina šios terapi-
jos veiksmingumą. Iki šiolei šio gydymo poveikio 
mechanizmas nėra visiškai aiškus, tačiau manoma, 
jog akupunktūra gali slopinti prouždegimo citoki-
nų, tokių kaip interleukinai, sintezę [38]. 

14. Fitoretapija. Nėra rekomendacijų. Iki 
šiolei nėra aiškių įrodymų, patvirtinančių fitote-

2 lentelė. 
Alerginio rinito gydymo vaistais rekomendacijos
Vaistų grupė Simptomai Sunkumas

Užburkimas Rinorėja Čiaudulys Niežulys Lengvas Sunkus
Intranazaliniai GK +++ +++ +++ +++ ++ ++
Geriamieji antihistamininiai + ++ ++ ++ + Ne
Intranazaliniai antihistamininiai ++ ++ ++ ++ ++ +
Leukotrienų receptorių antagonistai + + + + Taip Neskirtinas 

kaip monote-
rapija

+ rodo veiksmingumo stiprumą; GK  – gliukokortikoidai. 
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rapijos naudą sergant AR. Vertinant fitoterapijos 
veiksmingumą, nagrinėtuose tyrimuose duome-
nų nepakako, stebėti tyrimų metodologijos trū-
kumai, todėl rekomendacijų tiek už, tiek prieš 
nesuformuluota. 

Išvados 

 � Alerginio rinito diagnozė nustatoma remian-
tis anamneze, simptomais ir gydytojo apžiūra. 
Radiologiniai tyrimai nėra rekomenduojami.

 � Pacientams, sergantiems AR, pirmiausia ski-
riami intranazaliniai gliukokortikoidai, o vy-

raujant čiauduliui ir niežuliui – geriamieji an-
tihistamininiai vaistai. Leukotrienų receptorių 
antagonistai neturėtų būti skiriami pirmiausia. 

 � Kai gydymas vienu vaistu nėra pakankamai 
veiksmingas, galima skirti vaistų derinius ir/
ar pacientą siųsti specialisto konsultacijos 
alergologiniam ištyrimui ar specifinei imu-
noterapijai. Jeigu nustatoma apatinių nosies 
kriauklių hipertrofija – galima rekomenduoti 
jų apimtį sumažinti chirurgiškai. 

 � Pacientams, kurie nenori būti gydomi vaistais, 
gali būti rekomenduojamas akupunktūrinis 
gydymas.  

Literatūra

1. Seidman MD, Gurgel RK, Lin SY et al. Clinical 
practice guideline: Allergic rhinitis. Otolaryngol 
Head Neck Surg; 152(Suppl 1): 1-43).

2. Min YG. The pathophysiology, diagnosis and treat-
ment of allergic rhinitis. Allergy Asthma Immunol 
Res. 2010;2(2): 65-76. 

3. Mattos JL, Woodard CR, Payne SC. Trends in com-
mon rhinologic illnesses: analysis of U.S. healthca-
re surveys 1995-2007. Int Forum Allergy Rhinol. 
2011;1:3-12.

4. Oxford Centre for Evidence-Based Medicine. 
OCEBM Levels of Evidence Working Group. The 
Oxford 2011 levels of evidence.

5. Allergic Rhinitis Guideline Team. UMHS clinical 
guideline on allergic rhinitis. University of Michi-
gan Health System. October 2013.

6. de Groot H, Brand PL, Fokkens WF, et al. Al-
lergic rhinoconjunctivitis in children. BMJ. 
2007;335(7627):985-988.

7. Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA, et al. Allergic 
Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 
update (in collaboration with the World Health 
Organization, GA(2)LEN and AllerGen). Allergy. 
2008;63(suppl 86):8-160.

8. Lanza DC, Kennedy DW. Adult rhinosinusitis defi-
ned. Otolaryngol Head Neck Surg. 1997;117:S1-S7.

9. Ahmadiafshar A, Taghiloo D, Esmailzadeh A, et al. 
Nasal eosinophilia as a marker for allergic rhinitis: 
a controlled study of 50 patients. Ear Nose Throat J. 
2012;91(3):122-124.

10. Ciprandi G, Vizzaccaro A, Cirillo I, et al. Na-
sal eosinophils display the best correlation with 
symptoms, pulmonary function and inflamma-
tion in allergic rhinitis. Int Arch Allergy Immunol. 
2005;136(3):266-272.

11. Romero JN, Scadding G. Eosinophilia in nasal se-
cretions compared to skin prick test and nasal chal-
lenge test in the diagnosis of nasal allergy. Rhinolo-
gy. 1992;30(3):169-175.

12. Wallace DV, Dykewicz MS. The diagnosis and ma-
nagement of rhinitis: an updated practice parame-
ter. J Allergy Clin Immunol. 2008;122:S1-S84.

13. Portnoy J, Kennedy K, Sublett J, et al. Environmen-
tal assessment and exposure control: a practice 
parameter—furry animals. Ann Allergy Asthma 
Immunol. 2012;108:223.e1-223.e15.

14. Mimouni Bloch A, Mimouni D, Mimouni M, et al. 
Does breastfeeding protect against allergic rhinitis 
during childhood? A meta-analysis of prospective 
studies. Acta Paediatr. 2002;91:275-279.

15. Kramer MS. Breastfeeding and allergy: the eviden-
ce. Ann Nutr Metab. 2011;59(suppl 1):20-26.

16. Sheikh A, Hurwitz B, Nurmatov U, et al. Hou-
se dust mite avoidance measures for perenni-
al allergic rhinitis. Cochrane Database Syst Rev. 
2010;(7):CD001563.

17. Guagris S, Sazonov-Kocevar V, Thomas M. Burden 
of concomitant allergic rhinitis in adults with asth-
ma. J Asthma. 2006;43(1):1-7.

18. Kapsali T, Horowitz E, Diemer F, et al. Rhinitis is 
ubiquitous in allergic asthmatics. J Allergy Clin Im-
munol. 1997;99:S138.

19. Kimple AJ, Ishman SL. Allergy and sleep disorde-
red breathing. Curr Opin Otolaryngol Head Neck 
Surg. 2013;21:277-281.

20. Kreiner-Moller E, Chawes BL, Caye-Thomasen P, et 
al. Allergic rhinitis is associated with otitis media 
with effusion: a birth cohort study. Clin Exp Allergy. 
2012;42(11):1615-1620.

21. Ratner PH, Meltzer EO, Teper A. Mometasone fu-
roate nasal spray is safe and effective for 1-year tre-
atment of children with perennial allergic rhinitis. 
Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2009;73:651-657.

22. Gradman J, Caldwell MF, Wolthers OD. A 2-week, 
crossover study to investigate the effect of fluticasone 
furoate nasal spray on short-term growth in children 
with allergic rhinitis. Clin Ther. 2007;29:1738-1747.

23. Skoner DP, Gentile D, Angelini B, et al. The effects 
of intranasal triamcinolone acetonide and intranasal 
fluticasone propionate on short-term bone growth 
and HPA axis in children with allergic rhinitis. Ann 
Allergy Asthma Immunol. 2003;90:56-62.

24. Lanier B, Kai G, Marple B, et al. Pathophysiology 
and progression of nasal septal perforation. Ann 
Allergy Immunol. 2007;99:473-480.

25. Simons FE, Simons KJ. Histamine and H1-antihis-
tmines: celebrating a century of progress. J Allergy 
Clin Immunol. 2011;128:1139-1150.

26. Kaliner MA, Berger WE, Ratner PH, et al. The ef-
ficacy of intranasal antihistamines in the treatment 
of allergic rhinitis. Ann Allergy Asthma Immunol. 
2011;106:S6-S11.

27. Patel P, Roland PS, Marple BF, et al. An assess-
ment of the onset and duration of action of olopa-
tadine nasal spray. Otolaryngol Head Neck Surg. 
2007;137:918-924.

28. Carr WW, Ratner P, Munzel U, et al. Comparison of in-
tranasal Azelastine to intranasal fluticasone propionate 
for symptom control in moderate-to-severe seasonal 
allergic rhinitis. Allergy Asthma proc. 2012;33:450-458.
Kiti literatūros šaltiniai (iš viso 38) – redakcijoje. 


