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Spektrum działania farmakologicznego dezloratadyny
The spectrum of the pharmacological action of desloratadine
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Streszczenie

Dezloratadyna (DCL), główny metabolit loratadyny, jest nowym 
selektywnym lekiem przeciwhistaminowym. Farmakokinetyka leku 
jest linearna. Metabolizm DCL nie zależy od wieku i płci pacjentów, a 
przyjmowanie DCL wraz z posiłkiem nie wpływa na wchłanianie i bio-
aktywność tego leku. DCL nie wykazuje istotnych interakcji z lekami 
hamującymi działanie układu cytochromu P450 (np. antybiotykami 
makrolidowymi i lekami przeciwgrzybiczymi z grupy pochodnych 
azolowych, takich jak ketokonazol). 

W niniejszej pracy omówiono działanie przeciwhistaminowe i prze-
ciwzapalne DCL. 

Zwrócono również uwagę na ostatnio scharakteryzowane działanie 
antyoksydacyjne DCL, które wykazano zarówno w badaniach in vitro 
jak i in vivo. Dlatego też wydaje się, że DCL znajdzie zastosowanie 
w terapii chorób, których patogeneza związana jest z występowa-
niem stresu oksydacyjnego. Przedstawiono także dane na temat 
skuteczności DCL w leczeniu alergicznego nieżytu nosa i pokrzywki 
spontanicznej przewlekłej. W oparciu o dane z wielu prac badaw-
czych można stwierdzić, że DCL jest lekiem bezpiecznym, wykazują-
cym pozytywne działanie kliniczne w przypadku ww. schorzeń. 

Słowa kluczowe:  dezloratadyna, alergiczny nieżyt nosa, pokrzywka 
spontaniczna przewlekła

Summary

Desloratadine (DCL), major metabolite of loratadine, is a new selec-
tive, antihistaminic drug. DCL displays linear pharmacokinetics. Age 
and sex have no apparent effect on this drug’s metabolism, and 
food does not affect its bioavailability or absorption. DCL does not 
significantly interact with cytochrome P450 inhibitors (e.g. macrolide 
antibiotics and antifungal drugs from the azole derivatives group, 
such as ketoconazole). 

This article reviews and discusses antihistaminic and anti-inflamma-
tory properties of DCL. In the paper, special attention is given to the 
antioxidative activity of DCL, confirmed both in vitro and in vivo. 
Therefore, DCL may have a potential to effectively treat “free radical” 
pathologies. The article also presents data about the efficacy of DCL 
in the treatment of allergic rhinitis and spontaneous chronic urticaria. 
On the basis of data from many studies, it could be concluded that 
DCL may be used as a safe drug with positive clinical activity in the 
above mentioned illnesses.

Key words: desloratadine, allergic rhinitis, spontaneous chronic 
urticaria
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Wykaz skrótów:

AAPH – dichlorowodorek 2,2’ azobis (2-amidinopropanu)
ANN – alergiczny nieżyt nosa
CIU – przewlekła nieswoista (idiopatyczna) pokrzywka
C max – maksymalne stężenie leku w surowicy
DCL – dezloratadyna
EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immu-
nology) – Europejska Akademia Alergologii i Immunologii 
Klinicznej
GM-CSF (granulocyte macrophage-colony stimulating 
factor) – czynnik stymulujący tworzenie się kolonii granu-
locytów i makrofagów
ICAM-1 (inter-cellular adhesion molekule-1) – wewnątrz-
komórkowa cząsteczka adhezyjna-1
IgE – immunoglobulina E
IL – interleukina
Ki – stała hamowania, określająca siłę hamowania receptora

LP – leki przeciwhistaminowe
MDA (malondialdehyde) – dialdehyd malonowy
PAF (platelet-activating factor) – czynnik aktywujący płytki 
krwi
PUFA (polyunsaturated fatty acids) – wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe
RANTES (Regulated upon Activation, Normal T cell Expres-
sed and Secreted)
rH1 – receptory histaminowe typu 1
TBHP – wodorotlenek tert-butylu
TGF-β (transforming growth factor beta) – transformujący 
czynnik wzrostu beta
T max – czas maksymalnego stężenia leku w surowicy
TNF-α (tumor necrosis factor-alpha) – czynnik martwicy 
nowotworu alfa
VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule-1) – cząsteczka 
adhezji komórek naczyniowych-1
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1. Budowa chemiczna i metabolizm 
dezloratadyny

Dekarboetoksyloratadyna (dezloratadyna, desloratadine, 
DCL, CAS 100643-71-8, drugorzędowa amina, ryc. 1a) to 
główny metabolit wątrobowy loratadyny (CAS 79794-75-
5, amina czwartorzędowa, ryc. 1b), który należy do grupy 
leków przeciwhistaminowych (LP) drugiej generacji [1]. DCL 
jest skutecznym lekiem w terapii takich chorób jak alergiczny 
nieżyt nosa (allergic rhinitis, ANN) czy pokrzywka przewlekła 
o etiologii idiopatycznej (chronic idiopathic urticaria, CIU) [2-4]. 
Loradatynę i DCL charakteryzuje podobna budowa chemiczna, 
przy czym loratadyna posiada grupę -C(O)OCH2 CH3 w poło-
żeniu R1, a DCL cechuje się w tym położeniu obecnością wo-
doru. Cząsteczka DCL nie posiada silnych wiązań wodorowych 
(o energii powyżej 4 kcal/mol), chociaż zawiera grupę funkcyj-
ną – NH, która jest dobrym donorem wodoru [5]. 

DCL dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. 
Ponad 87% znakowanego leku jest wydalane z moczem 
(40,6%) i ze stolcem (46,5%). Farmakokinetyka leku jest 
linearna, zależna od dawki. Metabolizm DCL nie zależy od 
wieku i płci pacjentów. Co więcej, przyjmowanie DCL wraz 
z posiłkiem nie wpływa na wchłanianie i bioaktywność leku 
[6], który nie stanowi substratu dla białka transferowego P. 
Zatem spożycie soków owocowych tropikalnych nie wpływa 
na jej absorpcję w przewodzie pokarmowym, ani na pene-
trację do ośrodkowego układu nerwowego [7]. Czas maksy-
malnego stężenia DCL w surowicy (T max) po jednorazowej, 
doustnej dawce (parametr kinetyczny absorpcji leku) wynosi 
1,5 godziny, natomiast okres półtrwania eliminacji (T 0,5) DCL 
– 24-27 godzin [8]. 

DCL nie wykazuje istotnych interakcji z lekami hamujący-
mi działanie układu cytochromu P450 (np. antybiotykami 
makrolidowymi czy lekami przeciwgrzybiczymi z grupy 
pochodnych azolowych, takich jak ketokonazol). Ponadto 
podawany łącznie z inhibitorami enzymów układu cytochro-
mu P450 tylko w wyjątkowych przypadkach powoduje zabu-
rzenia rytmu serca [9-12]. Howell i wsp. sugerują, że pacjenci 
z zaburzeniami krążenia powinni być monitorowani w cza-
sie leczenia DCL, ponieważ dane z badań przedklinicznych 
(szczególnie dotyczące dawek powyżej 5 mg dziennie) wska-
zują na powinowactwo DCL do receptorów muskarynowych, 
co wiąże się z wywieraniem wpływu na czynność serca [13]. 
Opisano częstoskurcz komorowy typu torsade de pointes 
(polimorficzną tachyarytmię komorową związaną z wydłuże-
niem odstępu QT w zapisie elektrokardiogramu) u 73-letniej 
pacjentki leczonej loratadyną oraz lekiem antyarytmicznym 
– amiodaronem [14]. Z kolei bezpieczeństwo stosowania 
DCL wykazał Henz w badaniach, w których wysokim daw-
kom DCL (45 mg dziennie przez 10 dni) oraz DCL, podawa-
nego z blokerami metabolizmu loratadyny (ketokonazolem 
i erytromycyną), nie towarzyszyło wydłużenie skorygowane-
go odstępu OTc [9].

DCL jest metabolizowana do kilku hydroksylowanych me-
tabolitów, w tym głównego – 3-hydroksydezloratadyny (ryc. 
1c), które następnie podlegają glukoronidacji [15]. Enzym 
odpowiedzialny za rozkład DCL do 3-hydroksydezloratadyny 
nie został do tej pory zidentyfikowany. W ostatnich bada-
niach in vitro nad metabolizmem DCL, prowadzonych przy 
użyciu spektrometrii masowej, zidentyfikowano pięć meta-
bolitów DCL, w tym trzy hydroksylowane i dwa powstające 
w procesie N-oksydacji [16]. 

Maksymalne stężenie (C max) DCL i 3-hydroksydezlora-
tadyny w surowicy, po przyjęciu dawki 10 mg DCL, osiąga 
odpowiednio wartość 4,0 i 2,8 ng/ml [17]. 10-dniowe poda-
wanie DCL w dawce 7,5 mg dziennie (zalecana dawka wyno-
si 5 mg) w kombinacji z ketokonazolem (w dawce 200 mg 
co 12 godzin) powoduje 1,3-krotne zwiększenie C max DCL 
w surowicy w stosunku do DCL podawanej z placebo, co nie 
ma jednak znaczenia klinicznego [11]. Natomiast 10-dnio-
we podawanie DCL (7,5 mg dziennie) z erytromycyną (500 
mg co 8 godzin) powoduje także nieznaczne – 1,2-krotne 
zwiększenie jej stężenia w surowicy [12]. Niemniej jednak, jak 
już wspomniano powyżej, nie wywołuje to niekorzystnego 
wpływu na serce i ośrodkowy układ nerwowy. Lek w dawce 
5 mg dziennie można stosować nawet u osób z niewydolno-
ścią wątroby [9].

Przeprowadzono badania, w których podawano DCL 
w dawkach 2,5; 5; 7,5; 10 i 20 mg dziennie przez dwa ty-
godnie pacjentom chorujących na okresowy ANN w trzech 
grupach wiekowych: 12-17, 18-65, > 65 lat. Wykazano, że 
DCL działa skutecznie niezależnie od dawki, z wyjątkiem 
dawki 2,5 mg, w której wykazuje mniejszą efektywność 
[18]. Grupta i wsp. wykazali, że DCL podawana zdrowym 

Ryc. 1. Struktura chemiczna: 
a) dezloratadyny, 
b) loratadyny,
c) 3-hydroksydezloratadyny.

a

b

c
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ochotnikom w wieku 19-45 lat w jednorazowych dawkach 
5; 7,5; 10 i 20 mg była dobrze tolerowana niezależnie od 
wysokości dawki [19]. 

Na podstawie danych z badań klinicznych ustalono, że 
część badanej populacji cechuje mniejsza zdolność meta-
bolizowania DCL do 3-hydroksydezloratadyny. Osoby te 
zaklasyfikowano do grupy słabych metabolizerów (poor 
metabolizers) DCL [20-23]. Badania farmakokinetyki DCL 
przeprowadzone na grupie 3 748 osób wykazały, że około 
6% spośród badanych stanowią słabi metabolizerzy DCL 
(zdefiniowani w oparciu o stosunek 3-hydroksydezlora-
tadyny: dezloratadyny > 0,1). Słabi metabolizerzy DCL 
to przede wszystkim przedstawiciele rasy czarnej. Należy 
jednak zaznaczyć, że zmniejszenie metabolizmu DCL nie 
prowadzi do zmian profilu tolerancji tego leku i nie zabu-
rza funkcjonowania układu krążenia [23].

2. Działanie przeciwhistaminowe 
dezloratadyny

Pierwsza generacja LP, oprócz blokowania centralnych 
i obwodowych receptorów histaminowych typu 1 (rH1), 
wykazuje także powinowactwo do receptorów choliner-
gicznych muskarynowych, serotoninergicznych, α-adre-
nergicznych i dopaminergicznych, a ponadto blokuje także 
kanały potasowe miocytów mięśnia sercowego. Receptory 
rH1 należą do rodziny metabotropowych (receptorów 
związanych z białkiem G) i występują w ośrodkowym 
układzie nerwowym, oddechowym, pokarmowym i mo-
czowo-płciowym. Ich pobudzenie prowadzi do skurczu 
mięśni gładkich oskrzeli i jelit, pobudzenia zakończeń 
nerwu błędnego, wzrostu przepuszczalności oraz rozsze-
rzenia naczyń obwodowych, a w zakresie serca – skurczu 
naczyń wieńcowych i działania chronotropowego dodat-
niego [24]. Z kolei blokowanie kanałów potasowych przez 
LP prowadzi do wystąpienia drgawek, nasilenia napadów 
padaczkowych, a w przypadku wpływu na układ bodźco-
wo-przewodzący serca do nieskoordynowanych skurczów 
komór (tzw. taniec komór) [25]. Wpływ LP na serce może 
zależeć od wielkości i polarności podstawnika przy trzecio-
rzędowej grupie aminowej. Możliwe, że o zdolności do wy-
woływania komorowych zaburzeń rytmu decyduje większa 
polarność i inny charakter grup przyłączonych do atomu 
azotu w cząsteczce LP [24]. 

Na przełomie lat 70. i 80. LP pierwszej generacji zastą-
piono nowymi. Wśród nich znalazły się podawane doust-
nie LP o długim działaniu, takie jak: azelastyna, cetyryzyna, 
loratadyna, mizolastyna i ebastyna, a ostatnio feksofena-
dyna, desloratadyna i lewocetyryzyna [8]. Wymienione LP, 
ze względu na mało lipofilną cząsteczkę, nie przechodzą 
przez barierę krew-mózg, nie zajmują rH1 w ośrodkowym 
układzie nerwowym i dlatego nie wywołują sedacji. Na-
zwano je „nienasennymi” lub LP drugiej generacji. Leki 
te charakteryzują się dobrym wchłanianiem z przewodu 
pokarmowego i dobrą dystrybucją do tkanek, silnym i wy-
biórczym działaniem wobec obwodowych rH1 oraz dużym 
bezpieczeństwem. Ta ostatnia cecha jest równie ważna jak 
skuteczność kliniczna, ponieważ LP drugiej generacji stosu-
je się przez wiele miesięcy, a nawet lat [26].

Mechanizm działania LP sprowadza się przede wszyst-
kim do konkurencji o rH1. Leki te w sposób odwracalny 
wiążą się z rH1 i zazwyczaj szybko od niego dysocjują. Spo-

śród nowych LP najdłuższy czas dysocjacji charakteryzuje 
DCL. Okres półtrwania jej dysocjacji wynosi ponad 400 mi-
nut. Co więcej, DCL wykazuje także duże powinowactwo 
z rH1 [27,28]. Powinowactwo wobec rH1 określa się ilością 
badanego leku, która łączy się z 50% receptorów zajmo-
wanych przez swoisty ligand, np. przez znakowaną trytem 
mepyraminę (silny agonista rH1). Badania prowadzone 
in vitro na wyizolowanych rH1 z płuc i mózgu świnki mor-
skiej przy użyciu techniki radio-ligandu wykazały, że DCL 
jest 15 razy bardziej skuteczna od loratadyny i od 10 do 20 
razy bardziej skuteczna niż terfenadyna (LP drugiej gene-
racji wycofany z rynku ze względu na kardiotoksyczność) 
w zastępowaniu znakowanej trytem mepyraminy. DCL jest 
także 18 razy bardziej skuteczna od loratadyny w hamo-
waniu łączenia się znakowanej trytem mepyraminy z rH1 
wyizolowanymi z mózgu szczura. Ponadto DCL wykazuje 
około 10 razy większą skuteczność od loratadyny i terfena-
dyny w hamowaniu indukowanego histaminą pobudzenia 
rH1 jelita świnki morskiej in vitro [29].

Na podstawie badań Lipperta i wsp. powinowactwo LP 
z rH1 przedstawia się następująco: DCL > chlorfeniramina 
(LP pierwszej generacji) > hydroksyzyna (LP pierwszej ge-
neracji) > mizolastyna > terfenadyna > cetyryzyna > eba-
styna > loratadyna > feksofenadyna [27]. Powinowactwo 
feksofenadyny wobec rH1 (stała hamowania (Ki) wynosi 
175 ± 68 nM) jest ok. 194 razy mniejsze niż DCL (Ki = 0,9 
± 0,08 nM) [30]. Należy jednak zaznaczyć, że w badaniach 
przedklinicznych DCL wykazywała słabe powinowactwo do 
receptorów muskarynowych (Ki wynosi 50, 47, 104 i 320 
nM odpowiednio dla receptora M1, M2, M4 czy M5) i rH2 
(Ki = 353 nM). Zatem DCL jest od 52 do 355 razy bardziej 
selektywna w stosunku do rH1 niż do receptorów muska-
rynowych [31]. 

3. Działanie przeciwzapalne dezloratadyny

W celu wykazania własności przeciwzapalnych LP sto-
sowane są techniki badawcze in vivo i in vitro, takie jak: 
termografia wizyjna punktowych testów skórnych, jam 
nosa i zatok, laserowa przepływometria w obszarze skóry 
z wykonanym testem skórnym, czy też mikrodializa odczy-
nów skórnych, okienka skórne i różnego typu komory. Różny-
mi technikami bada się też materiał z płukania nosa i oskrzeli 
oraz bioptaty śluzówki. W takich badaniach stwierdzono 
antagonizm LP wobec leukotrienów w różnych układach 
doświadczalnych, np. hamowanie indukowanej produkcji 
leukotrienu C4 przez komórki napływające do miejsca reakcji 
alergicznej, uwalnianie leukotrienów z komórek stymulowa-
nych anty-immunoglobuliną (Ig) E, uwalnianie leukotrienu 
B4, prostaglandyny D2 i histaminy z bazofilów czy też hamo-
wanie ekspresji wewnątrzkomórkowej cząsteczki adhezyjnej-
1 (ICAM-1) i cząsteczki adhezyjnej komórek naczyniowych-1 
(VCAM-1) w komórkach śródbłonka i w konsekwencji napływ 
różnych komórek – eozyno- i neutrofilów do tkanek, uwalnia-
nie z płytek krwi czynników pasożytniczobójczych, produkcja 
nadtlenków przez eozynofile, odpowiedź chemotaktycznej 
limfocytów T i monocytów, uwalnianie jonów wapnia w cyto-
plazmie i ich napływu do wnętrza komórek itp. [32]. Również 
in vivo stwierdzono spadek stężenia czynnika aktywującego 
płytki krwi (PAF) w surowicy, zmniejszenie reaktywności skó-
ry (bąbla i rumienia) na PAF i bradykininę oraz późnej fazy 
reakcji skórnej na kalikreinę, napływu komórek zapalnych do 
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tkanek. Własności te warunkują zmniejszenie nasilenia obja-
wów późnej fazy reakcji alergicznej w różnych tkankach, co 
stoi u podstaw korzystnych efektów klinicznych [32].

Schroeder i wsp. wykazali, że DCL (100 nmol/L do 10 µmol/L) 
hamuje zależną od IgE i IgE-niezależną syntezę cytokin, ta-
kich jak interleukina (IL)-4 oraz IL-13 w ludzkich bazofilach 
in vitro [33]. Co więcej, DCL (300 nmol/L do 100 nmol/L) 
hamuje zarówno IgE-zależne, jak i IgE-niezależne, uwalnia-
nie histaminy przez bazofile ludzkiej krwi obwodowej [34]. 
W stężeniach od 10 femtomol/L do 10 µmol/L DCL hamuje 
uwalnianie prozapalnych cytokin (IL-6 i IL-8) z bazofilów 
i mastocytów [35]. W komórkach posiadających receptory 
wykazujące wysokie powinowactwo dla IgE (FcεRI), takich 
jak mastocyty, bazofile, komórki Langerhansa, eozynofile 
czy monocyty, DCL (300 nmol/L do 100 µmol /L) zmniejsza 
uwalnianie histaminy, prostaglandyny D2, leukotrienu C4, 
tryptazy oraz indukowanej czynnikiem martwicy nowotwo-
ru alfa (TNF-α) chemokiny CCL5 (RANTES). DCL (10-5 mol/L) 
hamuje także indukcję ekspresji molekuł adhezyjnych, np. 
ICAM-1, w komórkach nabłonka nosa u człowieka [36]. 
Agrawal i wsp. stwierdzili, że DCL osłabia indukowaną 
PAF chemotaksję eozynofilów, indukowaną TNF-α adhezję 
eozynofilów do komórek endotelialnych ludzkiej pępowiny, 
a także spontaniczną i stymulowaną octanem mirystynia-
nu forbolu (phorbol-12-myristate-13-acetate) generację 
rodników ponadtlenkowych [37]. Agrawal i wsp. wykazali 
również, że DCL indukuje apoptozę eozynofilów u pacjen-
tów cierpiących na alergie [38]. DCL wpływa także hamująco 
na czas przeżycia eozynofilów w supernatantach hodowli in 
vitro komórek błony śluzowej nosa i polipów nosa. Poza tym 
lek ten zmniejsza sekrecję czynnika stymulującego tworzenie 
się kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF) [39]. 

Przeprowadzono już wiele badań oddziaływania DCL 
na poziomie komórkowym in vitro, ale nadal niewiele jest 
danych o przeciwzapalnym działaniu DCL in vivo [40-43]. 
Reinartz i wsp. sugerują, iż podawanie DCL przez tydzień 
(5 mg dziennie) pacjentom z astmą oskrzelową i ANN 
zmniejsza eozynofilię po donosowej prowokacji alergenem 
(ekspozycja na pyłki traw) [42]. Deruaz i wsp. wykazali, że 
DCL w dawce 5 mg dziennie nie zmniejsza poziomu IL-5, IL-8 
i eotaksyny oraz liczby eozynofilów w wydzielinie nosa po 
24 godzinach od prowokacji alergenem u pacjentów z se-
zonowym ANN [41]. Inni autorzy sugerują, że 2-tygodniowe 
przyjmowanie DCL (5 mg dziennie) zmniejsza stężenie IL-4 
we krwi, natomiast nie wpływa na poziom IL-8 czy liczbę 
neutro- i eozynofilów w wydzielinie nosa przed i po leczeniu 
[40]. Tworek i wsp. badali wpływ DCL podawanej w dawce 
5 mg dziennie przez 4 tygodnie pacjentom z sezonowym 
ANN na poziom IL-4, IL-10, IL-18 oraz transformującego 
czynnika wzrostu beta (TGF-β) w surowicy. Autorzy ustali-
li, że DCL nie wpływa na produkcję prozapalnych cytokin 
in vivo w przypadku badanej jednostki chorobowej [43].

4. Działanie antyoksydacyjne dezloratadyny

Reaktywne formy tlenu są wykorzystywane przez orga-
nizm ludzki do obrony przed patogenami lub jako cząsteczki 
sygnałowe. Jednakże z powodu ich dużej reaktywności nad-
produkcja wolnych rodników tlenowych w okresie osłabienia 
naturalnych mechanizmów ochronnych prowadzi do uszko-
dzenia komórek, a w konsekwencji do zaburzenia funkcji 
narządów. Stan braku równowagi pomiędzy działaniem 

reaktywnych form tlenu a biologiczną zdolnością do szybkiej 
detoksykacji reaktywnych produktów pośrednich lub napra-
wy wyrządzonych szkód (tzw. stres oksydacyjny) towarzyszy 
patogenezie wielu chorób, m.in. całorocznego ANN czy CIU 
[4,44,45]. Niektóre LP hamują reakcje wolnorodnikowe [46]. 
Na przykład dithiaden obniża produkcję wolnych rodników 
w fagocytach [47]. Z kolei inny lek z tej grupy, difenhydra-
mina, wykazuje właściwości antyoksydacyjne [48]. Związki 
należące do grupy amin drugorzędowych, podobnie jak 
DCL, np. fenylenodiaminy i diarylaminy, są używane jako 
syntetyczne antyoksydanty, ponieważ wykazują właściwości 
redukujące [49]. 

W następstwie utleniania wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych (PUFA), takich jak kwas dokozaheksaenowy 
czy kwas eikozapentaenowy, które wchodzą w skład lipidów 
błon komórkowych, powstają nadtlenki tych związków (tzw. 
proces peroksydacji lipidów) [50]. Jednym z wielu związków 
wytwarzanych w procesie peroksydacji PUFA jest dialdehyd 
malonowy (MDA; COH-CH2-COH). MDA może powstawać 
na drodze nieenzymatycznej autooksydacji PUFA lub być 
ubocznym produktem ich utleniania enzymatycznego, co 
zachodzi np. w szlaku przemian eikozanoidów. Z miejsc, 
w których powstaje, MDA może zostać przetransportowa-
ny do odległych tkanek i tam, dzięki możliwości tworzenia 
wiązań kowalencyjnych z cząsteczkami, może modyfikować 
ich strukturę, a w konsekwencji zmieniać ich właściwości. 
W badaniach in vitro stwierdzono, że MDA uczestniczy w in-
aktywacji enzymów oraz pośrednio w syntezach białek DNA 
i RNA. Leży to u podstaw patogenezy wielu schorzeń [51]. 

W ostatnich badaniach in vitro inicjowano peroksydację 
lipidów termolabilnym generatorem wolnych rodników 
– AAPH (20, 50 mM) oraz TBHP (0,5 mM) w ludzkich ery-
trocytach [52]. DCL (7, 10, 26 µM), w zależności od stężenia 
normalizuje tworzenie się MDA w hemolizacie inkubowa-
nym przez 2 godziny w temperaturze 37o C z TBHP [52]. 
Co więcej, normalizację poziomu MDA obserwowano także 
w erytrocytach i osoczu dzieci chorych na całoroczny ANN, 
które były leczone DCL (w dawce 5 mg dziennie) przez dwa 
miesiące [1]. W stresie oksydacyjnym indukowanym AAPH, 
DCL (7, 10, 26 µM) zwiększa także aktywność dysmutazy 
ponadtlenkowej, natomiast nie wykazuje wpływu na aktyw-
ność katalazy [52]. Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej 
i katalazy w erytrocytach jest często obniżona u pacjentów 
z alergiami [1,53,54]. 2-miesięczne leczenie DCL (5 mg dzien-
nie) dzieci chorych na całoroczny ANN normalizuje aktyw-
ność tych enzymów [1]. 

Nasze badania wykazały również, że DCL istotnie obniża 
stężenie nadtlenków zarówno in vitro, jak i w osoczu pacjen-
tów w przedziale wiekowym 3-10 lat z całorocznym ANN 
[1,52]. Obniżenie poziomu nadtlenków we krwi dorosłych 
pacjentów z CIU po 4-tygodniowej terapii DCL (w dawce 5 
mg dziennie) wykazała Cassano i wsp. [4]. Być może DCL 
interreaguje z rodnikami nadtlenkowymi (ROO•), a w kon-
sekwencji je unieszkodliwia. Inne związki fenolowe także wy-
kazują zdolność unieszkodliwiania rodników nadtlenkowych 
[55]. Nettis i wsp. sugerują, że zdolność do inhibicji tworze-
nia rodników nadtlenkowych cechuje nowe LP [56].

Terapeutyczny efekt DCL nie ogranicza się zatem wyłącz-
nie do działania przeciwhistaminowego, ale także przeciw-
zapalnego i antyoksydacyjnego. Szersze spektrum działania 
tego leku z pewnością tłumaczy skuteczność DCL w leczeniu 
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przewlekłego ANN i CIU. Możliwe, że DCL znajdzie zastoso-
wanie także w terapii chorób, których patogeneza związana 
jest z występowaniem stresu oksydacyjnego. 

5. Skuteczność dezloratadyny w leczeniu 
pokrzywki 

Pokrzywka należy do najczęstszych chorób skóry. Stwier-
dza się ją u około 15-20% populacji. Ze względu na etiologię 
pokrzywkę dzieli się na: alergiczną, niealergiczną, objawową 
oraz idiopatyczną [57]. Natomiast podział kliniczny obejmuje 
pokrzywkę spontaniczną (przewlekłą i ostrą), fizykalną i inne 
zaburzenia pokrzywkowe [58]. Porównując dynamikę hamo-
wania pohistaminowej reaktywności skóry u osób zdrowych 
po podaniu jednorazowej dawki LP drugiej generacji (10 mg 
cetyryzyny, 5 mg DCL, 120 i 180 mg feksofenadyny, 5 mg 
lewocetyryzyny i 10 mg loratadyny) wykazano, że pod 
względem siły działania badane LP można uszeregować 
w ciąg, począwszy od najsilniej hamującego reakcje skóry 
na histaminę: lewocetyryzyna > cetyryzyna > feksofena-
dyna 180 = feksofenadyna 120 > loratadyna = DCL. Po 
zaprzestaniu podawania badanym LP ich wpływ na reakcje 
skórną ustępuje najszybciej w przypadku loratadyny i DCL, 
nieco wolniej w przypadku obu dawek feksofenadyny, 
a najwolniej w przypadku cetyryzyny i lewocetyryzyny [59]. 
Denham i wsp. porównali hamujące działanie DCL (5 mg), 
lewocetyryzyny (5 mg) i placebo na wielkość bąbla, rumie-
nia i uczucie świądu. Leki i placebo stosowano na 4 godziny 
przed śródskórnym podaniem histaminy w stężeniu (20 ml, 
100 ml) [60]. Stwierdzono, że w porównaniu z placebo DCL 
zmniejszała bąbel i rumień średnio o odpowiednio 17 i 12%, 
a lewocetyryzyna o 51 i 67%. Jeszcze bardziej różnice te do-
tyczyły zmniejszenia uczucia świądu, które było istotne tylko 
w przypadku lewocetyryzyny (o 78%), bowiem zmniejszenie 
uczucia świądu w przypadku DCL było zbliżone do placebo. 
Purohita i wsp. zanotowali podobne wnioski odnośnie dzia-
łania lewocetyryzyny i DCL [61]. Działanie hamujące rozwój 
bąbla wywołany podaniem histaminy w stężeniu 100 mg/ml 
w teście punktowym, w przypadku DCL tylko w niewielkim 
stopniu różniło się od placebo (odpowiednio 42 i 55%), pod-
czas gdy lewocetyryzyna hamowała rozwój bąbla w 100%. 
Natomiast ostatnie badania wykazały, że DCL (20 mg na 
dobę) podawana przez tydzień pacjentom z pokrzywką fizy-
kalną kontaktową z zimna jest dobrze tolerowana i redukuje 
średnicę bąbla indukowanego zimnem [62]. 

CIU stwarza największy problem terapeutyczny, ponieważ 
jest ona najczęstszą odmianą pokrzywki przewlekłej. Rozpo-
znaje się ją dopiero po wykluczeniu wszystkich możliwych 
czynników sprawczych. Dodatkowym elementem prowoku-
jącym powstawanie zmian skórnych w tym typie pokrzywki 
może być czynnik emocjonalny. W CIU swędzące bąble utrzy-
mują się ponad 6 tygodni. Powstanie bąbli pokrzywkowych 
i obrzęku naczynioruchowego jest uwarunkowane aktywacją 
mastocytów, które zlokalizowane są wokół małych naczyń 
krwionośnych w skórze właściwej oraz błonach śluzowych. 
Podczas procesu degranulacji mastocytu wydzielane są róż-
norodne mediatory, których głównym przedstawicielem jest 
histamina. Równocześnie dochodzi do aktywacji innych szla-
ków enzymatycznych. W rezultacie uwalniane są leukotrieny, 
prostaglandyny, a także cytokininy i chemokiny. Rozszerzenie 
naczyń krwionośnych i rozwój obrzęku w wyniku groma-
dzenia się osocza w skórze właściwej oraz śluzówkach, nie 

jest wyłącznie wynikiem działania histaminy, ale również 
TNF-α, serotoniny, proteaz, proteoglikanów [63]. Uwolnione 
z mastocytów IL-1 i  TNF-α wpływają na aktywację komórek 
śródbłonka, rekrutację leukocytów do miejsca toczącego się 
stanu zapalnego oraz produkcję wielu cytokin przez inne 
komórki. W wyniku tych reakcji utrzymuje się stan zapalny 
[64]. 

Podstawą leczenia pokrzywek jest eliminacja czynnika 
przyczynowego. Jak już wspomniano powyżej głównym 
mediatorem wyzwalającym bąble pokrzywkowe jest hista-
mina, dlatego też w leczeniu pokrzywek stosuje się przede 
wszystkim LP drugiej generacji. Należy zaznaczyć, że działają 
one objawowo, łagodząc przebieg choroby, natomiast nie 
mają działania przyczynowego [65]. W piśmiennictwie nie-
wiele jest doniesień porównujących skuteczność LP drugiej 
generacji. Wiele wyników jest sprzecznych. Wykazano, że 
10 mg cetyryzyny ma lepszy efekt terapeutyczny (poprawa 
u 52% chorych) niż 180 mg feksofenadyny (odpowiedź u 4% 
chorych) po 1 miesiącu leczenia CIU [66]. Jednak w bada-
niach randomizowanych wykazano dobry efekt leczenia CIU 
feksofenadyną [67]. W kolejnym badaniu porównawczym 
stwierdzono wyższą skuteczność terapeutyczną 180 mg 
feksofenadyny niż 5 mg DCL [68]. Z kolei lewocetyryzyna 
wykazywała stosunkowo najlepszy efekt przeciwświądowy 
oraz najwyższą zdolność do supresji indukcji bąbla [69]. 
W badaniach klinicznych wykazano mniejszy efekt sedatyw-
ny po stosowaniu DCL, loratydyny lub feksofenadyny niż 
cetyryzyny [70]. 

CIU stanowi kliniczny model zaburzeń o charakterze po-
krzywki. Biorąc pod uwagę fakt, że uwalnianie histaminy 
jest czynnikiem, który powoduje wystąpienie wszystkich 
chorób pokrzywkowych, można oczekiwać, że DCL będzie 
wykazywała skuteczne działanie w łagodzeniu objawów 
nie tylko CIU, ale także innych podobnych zaburzeń [71]. 
U chorych na CIU, DCL w dawce 25 mg dziennie skutecznie 
zmniejszyła w porównaniu z plecebo nasilenie świądu oraz 
liczbę i wielkość bąbli, poprawiła sen i codzienną sprawność 
fizyczną. Stosowanie DCL nie powodowało objawów ubocz-
nych. DCL łagodziła objawy CIU już po pierwszej dawce, 
a efekt utrzymywał się do końca okresu leczenia [70]. Są to 
wyniki bardzo zachęcające. W ich świetle DCL można zalecać 
wszystkim chorym na CIU oporną na inne metody leczenia. 
Pozytywne działanie kliniczne DCL w leczeniu CIU zostało 
potwierdzone również w pracy DuBuske’a [6]. Jak już wspo-
mniano powyżej, wykazano także antyoksydacyjne działanie 
DCL w CIU [4].

6. Skuteczność dezloratadyny w leczeniu 
alergicznego nieżytu nosa (ANN)

Przewlekły ANN to choroba coraz częściej występująca 
w populacji krajów o wysokim statusie społeczno-ekono-
micznym. ANN w istotny sposób wpływa na jakość życia 
pacjentów. Objawy, takie jak: obrzęk i przekrwienie błony 
śluzowej nosa, odczuwalne jako blokada nosa, kichanie czy 
wyciek śluzowatego lub surowiczego kataru i świąd, bywają 
szczególnie uciążliwe. Często współwystępują z zapaleniem 
spojówek. Niektórzy chorzy dodatkowo cierpią z powodu 
astmy. ANN wywołane jest IgE-zależną reakcją zapalną w od-
powiedzi na ekspozycję błony śluzowej nosa na alergen [72]. 
Zgodnie z podziałem ANN według EAACI można podzielić 
ANN na: okresowy (objawy występują przez mniej niż 4 dni 
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w tygodniu lub krócej niż 4 tygodnie), przewlekły (objawy 
występują więcej niż 4 dni w tygodniu i ponad 4 tygodnie), 
łagodny (nie jest spełnione żadne z kryteriów, tj. zaburzenie 
snu, utrudnienie wykonywania czynności codziennych, trud-
ności w pracy i nauce, uciążliwe objawy) oraz umiarkowany 
lub ciężki (spełnione jest przynajmniej jedno z podanych po-
wyżej kryteriów) [73]. 

ANN stanowi wskazanie do stosowania LP drugiej ge-
neracji. DCL zmniejsza objawy okresowego ANN, redukuje 
uczucie zatkania nosa, a także zmniejsza objawy współwy-
stępującej sezonowej astmy oskrzelowej [74-76]. Zalecana 
dawka 5 mg nie wpływa na aktywność psychoruchową, nie 
powoduje senności ani nie upośledza czynności prowadze-
nia pojazdów. Blokada nosa jest jednym z najbardziej uciąż-
liwych objawów ANN. Wpływ DCL na blokadę nosa stanowi 
ważny kliniczny wykładnik działania przeciwzapalnego DCL. 
Jak wspomniano powyżej, DCL blokuje uwalnianie wielu me-
diatorów procesu zapalnego (np. histaminy, prostaglandyn, 
cytokin), które wywołują blokadę nosa. Badania wykonane 
przez Horaka i wsp. przy użyciu komory bezalergenowej 
(Vienna Challenge Chamber) wykazały, że po 160 minutach 
od podania 5 mg DCL nastąpiło zmniejszenie blokady nosa 
o 25% u pacjentów z okresowym ANN [77]. DCL podawana 
w dawkach 5; 7,5; 10 i 20 mg dziennie pacjentom z okreso-
wym ANN przez okres 2 tygodni redukowała m.in. blokadę 
nosa. Skuteczność leku opisano po 24 godzinach od podania 
pierwszej dawki, przy czym na efektywność działania nie 
wpływała wysokość dawki DCL [78]. DCL zmniejsza również 
natężenie kaszlu i duszności, a w konsekwencji – także za-
potrzebowanie na leki rozkurczające oskrzela [74]. Niewiele 
jest danych z badań klinicznych odnośnie różnic działania 
LP, takich jak: cetyryzyna, DCL, feksofenadyna, loratydyna 

i mizolastyna. Program badań prowadzony od lutego 2001 
do marca 2002 w Niemczech objął 77 880 pacjentów cho-
rych na okresowy ANN lub CIU w wieku ≥ 12 lat, którzy 
przyjmowali DCL w dawce 5 mg dziennie średnio przez 40,4 
dnia [79]. Skuteczność DCL oszacowano jako lepszą u 59,4-
88,0% badanych, którzy wcześniej poddani byli monoterapii 
cetyryzyną, feksofenadyną, loratydyną lub mizolastyną. 
W przedziale od 51,6% do 82,4% badanych DCL szybciej 
łagodziła objawy choroby [79].

Polscy badacze przedstawili wyniki potwierdzające, że 
DCL w dawce 5 mg dziennie przyjmowana 28 dni przez pa-
cjentów, średnio w wieku 34 lat, działa skutecznie w zakresie 
wszystkich parametrów klinicznych przewlekłego ANN, 
tj. hamuje wyciek, kichanie, świąd i usuwa blokadę nosa 
[80]. Liczba objawów niepożądanych była niewielka. Żaden 
z chorych nie zgłaszał napadów bicia lub kołatania serca. 
Liczba osób, u których wystąpił ból głowy, odpowiadała 
oczekiwanemu efektowi placebo [80]. Bousquet i wsp. rów-
nież wykazali, że DCL jest skutecznym i bezpiecznym lekiem 
w terapii przewlekłego ANN u 12-letnich i starszych pacjen-
tów [81]. 85-dniowe przyjmowanie DCL w dawce 5 mg dzien-
nie w porównaniu z placebo przyniosło znaczne złagodzenie 
symptomów choroby [81]. Chorzy oceniali skuteczność DCL 
jako dobrą lub bardzo dobrą. Istotnemu zmniejszeniu uległa 
liczba objawów ciężkich i umiarkowanie ciężkich. 

Wielu innych autorów potwierdziło w swoich pracach sku-
teczność DCL w dawce 5 mg na dobę w rozmaitych choro-
bach alergicznych. W oparciu o zamieszczone powyżej dane 
z wielu prac badawczych można stwierdzić, że DCL to lek 
bezpieczny, który pozytywnie oddziałuje na wszystkie objawy 
ANN i dodatkowo wykazuje działanie antyoksydacyjne [1].
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