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Sidonnaisuudet kaupalliseen yritykseen (ky) 
viimeisten 3 v aikana

Sidonnaisuuden laatu Yritykset

Saanut ky:lta apurahan ei

Omistan ky:n osakkeita ei

Saanut ky:lta palkkaa/palkkion Luennot ja asiantuntijatehtävät:  Boehringer-

Ingelheim, Chiesi, GSK, Mundipharma, 

Novartis 

Suunnitellut koulutustilaisuuden ja saanut 

ky:lta palkkion

ei

Osallistunut kongressiin tai 

koulutustilaisuuteen ky:n osittain tai kokonaan 

maksamana

Astra-Zeneca, Boehringer-Ingelheim, GSK, 

Novartis, Orion, Munidpharma

Osallistunut ky:n hallintoelinten toimintaan ei

Olen työsuhteessa ky:een ei

Vastaanottanut muuta tukea ei



Kielenalussiedätyshoito

 Milloin ja millä allergeenilla?

 Sublinguaalinen siedätyshoito

 Teho

 Kielenalussiedätys (SLIT) verrattuna
pistossiedätykseen (SCIT)

 Sivuvaikutukset

 Kielenalussiedätyshoidon toteuttaminen



Siedätyshoidon aiheet

 merkittävä oireita aiheuttava 

IgE-välitteinen allerginen sairaus
 IgE –välitteinen allergia varmistettu

 prick, spesfinen IgE, kohde-elimen altistus 

harvoin

 allerginen nuha, allerginen silmätulehdus, 

astma – oireet allergeenista

 pistiäisallergia

 ei pelkästään ristireaktiosta johtuvan ruoka-

allergian hoidoksi



Kielenalussiedätyshoidon 

aiheet allergisessa nuhassa

 WAO (World Allergy Organization) suosistus

 Lääkkeillä ei riittävää allergian hallintaa

 Lääkkeistä sivuvaikutuksia

 Lääkekäytön vähentäminen pitkäaikaisesti

 Potilas ei halua pistossiedätyshoitoa

Canonica et al. Sublingual immunotherapy: World Allergy
Organization position paper 2013 update. WAO journal 2014;7:6



Allergen and irritant avoidance may be appropriate

Diagnosis of allergic rhinitis

If conjunctivitis
Add
oral H1-blocker
or intraocular H1-blocker
or intraocular cromone
(or saline)

Consider specific immunotherapy

Not in preferred order
oral H1 blocker
or intranasal H1-blocker
and/or decongestant 

or LTRA*

Mild

Intermittent
symptoms

Persistent
symptoms

Not in preferred order
oral H1 blocker
or intranasal H1-blocker
and/or decongestant
or intranasal CS
or LTRA*

(or chromone)

In persistent rhinitis
review the patient

after 2-4 wks

If failure: step-up
If improved: continue
for 1 month

Mild
Moderate-

severe

Failure

referral to specialist

Moderate-
severe

Failure

Review diagnosis
Review compliance
Query infections
or other causes

Add or increase
intranasal CS

dose

Rhinorrhea
add ipratropium

Blockage
add

decongestant
or oral CS

(short term)

Improved

Step-down
and continue
treatment
for > 1 month

Review the patient
after 2-4 wks

In preferred order

intranasal CS

H1 blocker or LTRA*

Check for asthma

especially in patients with severe

and/or persistent rhinitis



SLIT saa aikaan toleranssia 

 Tehokasta oikein valitulla annoksella

 Lopettamisen jälkeen pitkäaikainen 

allergian remissio

 saattaa estää herkistymistä uusille 

allergeeneille

Canonica et al. Sublingual immunotherapy: World Allergy

Organization position paper 2013 update. WAO journal 2014;7:6



SLIT - vaikutuksia

 Antigeenispesfinen IgE pienenee

 Antigeenispesifinen IgG4 –vasta-

ainepitoisuus suurenee pitkäaikaisesti

 Eosinofiilien ja adheesiomolekyylien 

vähentyminen kohde-elimessä

 Regulatoristen T-solujen (Treg) 

lisääntyminen 4-12 viikon aikana  -

pitkäaikaisesti  Th1 –tyyppinen  

immuniteetti

Rutiinikäyttössä ei tehon seurantaan sopivia 

biomarkkereita



SLIT -teho
 Tutkimusten laatu vaihteleva

 Hyvin tutkitut tehokkaita allergisen nuhan 

ja astman hoidossa – eri allergeenien teho 

vaihtelee

 Tehon annosriippuvuus osoitettu parhaiten 

DBPC –tutkimuksissa heinätabletilla

 Joissakin avoimissa kontrolloiduissa 

tutkimuksissa kliininen teho yhtä hyvä kuin 

pistossiedätyshoidossa



Julkaistut SLIT-tutkimukset 2013



Meta-analyysi heinätablettien 

tehosta oireisiin
Bona ym. JAMA Intern Med. 2015;175(8):1301-1309.



Meta-analyysi heinätablettien 

vaikutuksesta lääkekäyttöön 
Bona ym. JAMA Intern Med. 2015;175(8):1301-1309.



Koivuliuos 300IR päivittäin allergisen 

rinokonjunktiviitin hoidossa(n=574)
Worm M ym Clinical and translational allergy 2014; 4:7



Tehon mittarina AAdSS= 

oireet+lääkekäyttö



Päivittäiset oirepisteet ja siitepölykausi







Sivuvaikutusten vuoksi 

keskeyttäneet

 22/570

 13 aktiivihoitoryhmässä

 9 plaseboryhmässä

 ei vaikeita allergisia reaktioita



Nenäoire- ja lääkityspisteet (TSRC) 

pöypunkkisiedätyksessä 44-58 

hoitoviikolla
Demoly et. al JACI 2015



Astman pahenemisvaiheiden ilmaantuminen :

pölypunkkisiedätys 7-12 kk, minkä jälkeen

inhalaatioglukokortikoidin vähennys
Virchow et. al JAMA. 2016;315(16):1715-1725.



Effect of Pollen-Specific Sublingual 

Immunotherapy on Oral Allergy 

Syndrome Bergmann ym. WAO Journal 2008;79Y84 



Kielenalussiedätys (SLIT) vs. 

pistossiedätys (SCIT)

Teho

 Kliininen teho

 Tehon kesto

Turvallisuus

Saatavuus ja potilaan toive



SCIT vai SLIT?

 Molemmat ovat tehokkaita lumelääkkeeseen 
verrattuna

 Kliininen teho on melko samanlainen

 Paikallinen saatavuus ja potilaan mieltymys 
ratkaisevat, valitaanko pistos- vai 
kielenalussiedätys

J Allergy Clin Immunol 2016;137:339-49



SLIT

SCIT

Tehovertailu useista heterogeenisista 

ja erisuuruisista tutkimuksista

Durham ym.J Allergy Clin Immunol 2016;137:339-49

SCIT jnkv tehokkaampi

Hoidon valintaan vaikuttavat myös yleisreaktioiden riski ja hoidon helppous / vaikeus



Kielenalustabletti:

Grazax®

Dahl ym. JACI 2006;118:434-40

Pistos:

Timotei Alutard 100 000 SQU

ylläpitoannos 

Frew ym. JACI 2006;117:319-25

1. hoitovuoden jälkeen kohtalaista – vaikeaa allergista nuhaa sairastavilla, 

joilla ei riittävää hoitovastetta lääkityksestä:

noin 30 – 40 % vähemmän oireita kuin placebohoidossa



SCIT vs. SLIT suorassa

vertailussa

 Neljä suoraa vertailututkimusta

 Kliininen teho lähes yhtä hyvä

 SLIT vähän pitkäaikaisseurantaa

 1 pölypunkkisiedätystutkimus (avoin) tehoa

ad 10-12 vuotta

 Immunologiset vaikutukset

 Hieman erilaiset verratuna SCIT?

 Hieman heikommat verrattuna SCIT



Timoteitabl vs. timoteipistos

Aasbjerg K ym. Clin Exp Allergy 2013

 40 potilasta, 15 kk seuranta

 ei SIT / SCIT / SLIT

 Allerginen rinokonjunktiviitti

 20%:lla astma



SCIT vaikuttaa eniten 

immunologisiin mittareihin

 Immunologisissa parametreissä SCIT n. 2 

kertaa tehokkaampi kuin SLIT

 IgG4, IgE blocking factor, basofiilien 

aktivaatiotesti, spec. IgE

 Lääkehoidolla ei vaikutusta 

immunologiaan

 SCIT hoidetuilla vähiten oireita 

allergeenialtistuksessa

 Vaikutus 3 kuukauden kuluttua 

aloituksesta



SLIT vaikutukset allergisen 

taudin luonnolliseen kulkuun

 Estää uusia herkistymisiä (2 avointa 

tutkimusta)

 Estää rinokonjuktiviitin muuttumista 

astmaksi (2 avointa tutkimusta)



Moniherkistyneen hoito?

 Teho yhdelle tai usealle allergeenille 

herkistyneillä 

 Yhtä tehokas mono- ja moniallergisilla

pölypunkkisiedätyksessä

Lee JE, Choi YS, Kim MS, Han DH, Rhee CS, Lee CH, Kim DY: Efficacy of

sublingual immunotherapy with house dust mite extract in polyallergen

sensitized patients with allergic rhinitis. Ann Allergy Asthma Immunol 2011,

107:79–84.



Uudet allergeenimuodot

BetV1 rekombinantti-siedätys
Nony ym. Allergy 2015; 70: 795–804



BetV1 teho
Nony ym. Allergy 2015; 70: 795–804



SLIT turvallisuus (WAO 2013)

 SLIT paremmin siedetty kuin SCIT

 Allergiaan perehtynyt lääkäri voi aloittaa

 Suun kutina/turvotus hoidon alussa päiviä

- viikkoja

 Vain yksittäisiä anafylaksioita julkaistu

 Saattavat olla yleisempia, jos SCIT 

anafylaksia



SLIT on turvallisempi kuin

SCIT

 0,1-3,5% injektioista vakava sivuvaikutus

 SLIT 0,056%:ssa annoksista

 SLIT ei raportoituja kuolemantapauksia

Lin ym. Expert review of clinical immunology 

2016;12:801-3.

Grazax@ postmarketing surveillance

Bachert. Alllergy 2011; 66 (Suppl. 95): 57–59. 

 17 000 käyttövuotta, 12 vakavaa

sivuvaikutusta = 0.7/1000 käyttövuotta





SCIT vs. SLIT



Allergeenin valinta Suomessa

SLIT (sublinguaalinen IT)  

 lehtipuut (koivu, leppä, pähkinäpensas)

 Koivu -kielenalusliuos (Staloral®)tai koivupistokset

 Kehityksessä rekombinanttiallergeenit: BetV1

 heinäkasvit

 Timoteitabletti (Grazax®) tai timotei –pistoksin

 huonepölypunkki (D.pteronyssinus)

 Agarizax® tabletit, huonepölypunkki pistoksin



Vain SCIT 

 Siitepölyistä pujo

 Eläimet

 Kissa, koira, hevonen

 Pistiäiset

 Mehililäis- ja ampiaismyrkky



Annostelu sublinguaalisesti, 

erilaiset annosohjelmat

 Timoteitabletti (Grazax®) 
 Ensimmäisellä kerralla tabletti valvotusti 

 Päivittäin kotona 3 vuotta

 Peruskorvattava

 Staloral® koivu –kielenalusliuos
 Annosnosto kotona 11 päivää 

 2-3kk ennen siitepölykautta ja kauden ajan = 
5-6 kuukautta

 B-lausunto peruskorvattavuudesta ja Fimean 
erityislupa



Timotei (Phleum pratense) 75.000 SQ
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Kielenalusliuos (koivu)

 Kielenalusliuos

 Liuos annostellaan pumppupullosta 

painalluksina (ei tippoina) kielen alle 

 Yksi painallus pumppupullosta annostelee 

0,1 ml liuosta

 Pidetään 2 min kielen alla ja niellään 

 Hoito koostuu aloitus- ja ylläpitovaiheesta 



Annostelu pumppupullosta



Koivuliuos - aloitus




