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REZUMAT
Rinita alergică este o inflamaţie cronică produsă prin acţiunea anticorpilor de tip IgE faţă de aeroalergene 

la nivelul mucoasei nazale. Ea se caracterizează prin simptome de tip obstrucţie nazală şi/sau rinoree apoasă, 
strănut şi prurit intens.

Sarcina este o contraindicaţie temporară de testare. În timpul sarcinii, pentru depistarea alergenelor impli-
cate în simptomatologie sunt indicate doar teste in vitro.

Cea mai bună abordare de primă linie în managementul rinitei este evitarea alergenelor.
Pacientele cu rinită uşoară şi moderată pot controla simptomele doar cu soluţie salină administrată topic 

nazal.
Antihistaminicele pot fi utile în timpul sarcinii.
Imunoterapia nu s-a dovedit a fi teratogenă şi este utilă din punct de vedere clinic în ameliorarea simpto-

melor.
Utilizarea decongestionantelor orale şi/sau topice este controversată.
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ABSTRACT
Allergic rhinitis is a chronic inflammation produced by the action of IgE antibodies which fight against al-

lergens inside the mucosal nazale. It is characterized by symptoms such as nasal obstruction and/or watery 
rhinorrhea, sneezing and itching. 

Pregnancy is a temporary testing contraindication.
 During the pregnancy to detect the allergens involved in the symptoms we advise you to only take in vitro 

tests. 
The best approach in the management of rhinitis is to avoid allergens.
Patients with mild to moderate rhinitis can only control the symptoms using nasal saline solution admin-

istered topically. 
Antihistamines can be useful during the pregnancy.
Immunotherapy has not been found to be teratogenic and is clinically useful in relieving symptoms.
The usage of oral decongestans and/or topical is controversial.
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 Rinita alergică este o inflamaţie cronică pro-
dusă prin acţiunea anticorpilor de tip IgE faţă de 
aeroalergene la nivelul mucoasei nazale. Afec-

tează aproximativ 20% din populaţie, fiind din 
ce în ce mai des întâlnită și la femeile însărcina-
te. Poate fi considerată una dintre cele mai co-

Ref: Ro J Med Pract. 2017;12(1) 
DOI: 10.37897/RJMP.2017.1.7

REFERATE GENERALE

Article History: 
Received: 19 February 2017 

Accepted: 14 March 2017

Romanian JouRnal of medical PRactice – Vol. 12, no. 1(49), 201738



mune afecţiuni medicale care complică sarcina. 
Rinita alergică se caracterizează prin simptome 
de tip obstrucţie nazală și/sau rinoree apoasă, 
strănut și prurit intens.

Majoritatea femeilor însărcinate ce asociază 
rinita alergică se cunosc cu această afecţiune de 
mai mulţi ani. Este indicat ca pacientele să fie 
bine instruite anterior sarcinii cu privire la mă-
surile de profilaxie ce se impun și a tratamentu-
lui necesar, inclusiv a reacţiilor adverse asociate. 
Pe perioada sarcinii, femeile cu rinită alergică 
pot prezenta exacerbări sau ameliorări ale simp-
tomatologiei cunoscute până atunci. Pacientele 
cu rinită de novo instalată în timpul sarcinii au 
cel mai probabil o rinită nonalergică, caracteri-
zată în primul rând de congestie nazală. Rinita 
de sarcină se instalează de obicei în ultimul tri-
mestru de sarcină, nu răspunde la tratament, 
având legatură cu nivelul hormonilor. Simpto-
matologia dispare după naștere.

Regula generală privind managementul rini-
tei în sarcină este aceea de a utiliza medicaţia 
minimă necesară controlului simptomelor.

Dacă pacienta nu este diagnosticată anterior 
sarcinii, evaluarea alergologică va ţine cont de 
riscurile testării cutanate. Sarcina este o contra-
indicaţie temporară de testare. O reacţie cuta-
nată extinsă sau agravarea bolii de fond poate 
impune tratament specific cu risc asupra fătului. 
În timpul sarcinii, pentru depistarea alergenelor 
implicate în simptomatologie sunt indicate doar 
teste in vitro.

Alergene aeropurtate de interior – cele mai 
importante sunt alergenele acarienilor domes-
tici, artropode de dimensiuni mici invizibile cu 
ochiul liber, din familia Pyroglyphidae: Derma-
tophagoides pteronyssinus și Dermatophagoi-
des farinae. Alte alergene de interior sunt cele 
provenite din descuamaţiile epiteliale, secreţiile 
sebacee sau urina unor animale mamifere, cum 
ar fi pisica (Felis domesticus), câinele (Canis fa-
miliaris). Pot fi implicate și alergene provenite 
de la insecte precum gândacul roșu de bucătărie 
(Blatella germanica) și gândacul negru de bucă-
tărie (B. Orientalis).

Dintre fungii de interior trebuie amintiţi As-
pergillus fumigatus, Penicillium notatum, Alter-
naria alternata, Cladosporium cladosporioides, 
iar dintre cei de exterior, Alternaria și Cladospo-
rium.

Aeroalergenele de exterior cele mai impor-
tante sunt însă polenurile. Primăvara devreme 
este sezonul polenului de arbori sau arbuști tim-
purii din familia Betulaceae. Urmează sezonul 
polenului de graminee, sălbatice sau cultivate, 

desfăsurat de la sfârșitul primăverii până la mij-
locul verii. Vara târziu și început de toamnă este 
sezonul buruienilor pelinarita (Artemisia vulga-
ris) și ambrozia pitică (Ambrosia elatior).

Asteraceae sunt plante comune cu flori. Expu-
nerea la aceste plante este comună și greu de 
evitat. Polenul de plante Asteraceae poate fi o 
cauza importantă de rinită alergică și astm. Aces-
te plante sunt uneori utilizate ca medicamente 
pe bază de plante și pot exacerba sensibilizările. 

Plantele Asteraceae includ:
• PLANTE CU FLORI cum ar fi crizanteme,

dalii, floarea-soarelui, gălbenele, șofran și
margarete, echinacea, păpădie, mușeţel

• PLANTE COMESTIBILE cum ar fi salata ver-
de, șofranul, cicoarea și anghinarea

• BURUIENI cum ar fi speciile de Ambrosia
(ambrozie), specii de Artemisia (pelin),
parthenium (Estrogeni) – polenul de la
aceste plante este o importantă cauză a
rinitei alergice și astmului.

SINDROM DE ALERGIE ORALĂ 

Unele persoane care sunt alergice la polen 
pot dezvolta reactivitate încrucișată cu unele 
fructe și legume consumate crude sau semi-pre-
parate. Sindromul de alergie orală constă în 
apariţia de prurit, edem oral al buzelor, limbii, 
uneori faringe posterior, de obicei după consu-
mul de fructe crude sau semi-preparate. 

Sensibilizarea la polen Asteraceae a fost le-
gată de reacţii alergice la derivate din plante-
medicamente alternative, cum ar fi Echinacea, 
lăptișor de matcă, extracte de polen și mușeţel, 
precum și alimente cum ar fi ţelina, mierea, se-
minţe de floarea soarelui, morcov, salata verde, 
pepene verde și fructe cu coajă.

TRATAMENT 

Cea mai bună abordare de primă linie în ma-
nagementul rinitei este evitarea alergenelor. În 
cazul în care schimbarea mediului este inefici-
entă se poate recurge la tratament farmacolo-
gic, care, în cazul gravidelor, va fi în doză minimă 
posibilă.

Pacientele cu rinită ușoară și moderată pot 
controla simptomele doar cu soluţie salină ad-
ministrată topic nazal.

Antihistaminicele pot fi utile în timpul sarci-
nii pentru a trata simptomele nazale și oculare 
de rinită alergică intermitentă și persistentă, 
conjunctivită alergică, urticarie sau eczeme, și 
ca tratament adjuvant al reacţiilor alergice gra-
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ve, inclusiv anafilaxie. Cu excepţia anafilaxiei 
care pune viaţa în pericol, beneficiile legate de 
utilizarea acestora trebuie să fie puse în raport 
cu orice risc pentru făt. Simptomele care prezin-
tă afectare maternă, alterarea somnului sau a 
stărilor emoţionale din cauza pruritului, precum 
și faptul că rinita necontrolată poate duce la si-
nuzită sau poate agrava astmul, antihistaminice-
le pot oferi un beneficiu clar în timpul sarcinii.

Steroizii topici nazali pot fi adăugaţi ca trata-
ment de primă linie în special pentru obstrucţia 
nazală severă. Aceste medicamente previn simp-
tomele și reduc nevoia de medicamente pe cale 
orală. Există puţine date specifice în ceea ce pri-
vește siguranţa corticosteroizilor intranazali în 
timpul sarcinii. Pentru astm, corticosteroizii in-
halatori, budesonidul pot oferi un control efici-
ent în sarcină.

Imunoterapia nu s-a dovedit a fi teratogenă 
și este utilă din punct de vedere clinic în amelio-
rarea simptomelor. Imunoterapia alergen-speci-
fică poate controla eficient simptomele, fără a fi 
necesară farmacoterapie adiţională. Este reco-
mandat ca acest tratament să nu fie început în 
timpul sarcinii din cauza riscului de reacţii ad-
verse (mai frecvente la iniţiere) ce ar necesita 
tratament farmacologic. Pacientele cu imunote-
rapie în timpul sarcinii vor fi monitorizate atent 
cu evaluări alergologice mai frecvente. 

Utilizarea decongestionantelor orale și/sau 
topice este controversată. Ar trebui limitată 
doar la situaţiile de strictă necesitate, după eva-
luare obstreticală prealabilă. 
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