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Perinteinen pistossiedätyshoito ja 
kielenalussiedätyshoito siitepölyille 
parantavat sietokykyä allergeeneja 
kohtaan ja ovat suositeltavaa aller-
gioiden käypää hoitoa. Ruokasie-
dätys on toistaiseksi kokeellista, ja 
sitä toteutetaan tutkimuksellisesti 
eettisten toimikuntien hyväksymä-
nä. Vilkkaan tutkimustyön seurauk-
sena satavuotias siedätyshoito on 
uusien mahdollisuuksien edessä. 
Uudet annostelumuodot, muoka-
tut allergeenit ja adjuvantit, mah-
dollisesti kombinoituna, saattavat 
jo lähitulevaisuudessa uudistaa 
siedätyshoitoa merkittävästi. 

Allergiset sairaudet, atooppinen 
ihottuma, allerginen nuha ja 
astma, ovat viime vuosikym-
meninä yleistyneet, ja nykyi-

sin niistä kärsii nuorissa ikäluokissa 
jopa joka viides. Allergisia sairauksia 
pahentavat allergeenit, tavallisimmin 
ruoat, siitepölyt ja kotieläimet, ja perin-
teinen tapa hoitaa allergioita on ollut 
allergeenien välttäminen. Allergeenin 
välttäminen on edelleenkin keskei-
nen ja edullinen allergian hoitomuoto, 
mutta viime vuosina on kiinnitetty eri-
tyistä huomiota sietokyvyn eli tole-
ranssin parantamiseen allergeeneja 
kohtaan. Myös Kansallinen allergiaoh-
jelma 2008–2018 pitää tätä keskeisenä 
(1). Terveiden ihmisten immuunivas-
teeseen allergeeneja kohtaan kuuluu 
allergeenispesifinen toleranssi, joka 
allergikoilla on puutteellisesti kehit-
tynyt (2). Siedätyshoito korjaa puut-
teellista toleranssia allergeeneille ja on 
toistaiseksi ainoa allergeenispesifistä 
toleranssia parantava hoito, josta on 
tieteellistä näyttöä (2).

Aikuisten ja yli viisivuotiaiden las-
ten siitepöly-, eläin- ja pistiäismyrk-
kyallergioita hoidetaan siedätyshoi-
dolla. Aiemmin siedätyshoitoa on 
käytetty lähinnä vaikeassa allergiassa 
silloin, kun oireenmukainen lääkitys ei 
auta. Nykyisin siedätyshoito ja oireen-

mukainen lääkehoito nähdään yhä 
enemmän tasa-arvoisina hoitovaihto-
ehtoina. Siitepölyallergioita on hyvällä 
menestyksellä hoidettu pistossiedätys-
hoidolla jo yli sadan vuoden ajan (3).

Ihon alle tai kielen alle
Perinteinen siedätyshoito annetaan 
pistoksina olkavarren ihon alle. Aller-
geenipistokset annetaan hoitajan 
vastaanotolla lääkärin valvonnassa, 
ja seuranta-aika pistosten jälkeen on 
30 minuuttia. Lehtipuiden siitepölyal-
lergian hoidossa käytetään koivua ja 
heinäkasvien siitepölyallergian hoi-
dossa timoteita. Nämä hoitavat risti-
reagoinnin vuoksi kaikki lehtipuut tai 
kaikki heinät. Hoidon aloitusvaiheessa 
pistoksia annetaan kasvavin annoksin 
viikon välein noin kahden kuukauden 
ajan, kunnes päästään ylläpitoannok-
seen. Hoitoa jatketaan ylläpitoannok-
sella 4–10 viikon välein annettavin 
pistoksin yhteensä kolmen vuoden 
ajan. Hoito pitää aloittaa niin, että 
ylläpitoannokseen päästään ennen 
siitepölyaikaa. Tämän vuoksi koivu-
siedätys pitää aloittaa viimeistään 
tammikuussa ja timoteisiedätys helmi-
kuussa. Hoidon teho näkyy yleensä jo 
ensimmäisen vuoden hoidon jälkeen 
ja paranee toisen vuoden jälkeen. Kol-
mannen hoitovuoden aikana lähinnä 
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turvataan vaikutuksen mahdollisim-
man pitkää kestoa.

Kolme vuotta kestävä ja noin 50 pis-
tosta käsittävä pistossiedätyshoito on 
työläs. Käytetyt allergeenimäärät ovat 
suuria, ja hoitoon liittyy haittavaiku-
tuksina allergisia reaktioita. Siedätys-
hoitoa kehitetäänkin nopeammaksi, 
tehokkaammaksi ja paremmin sie-
detyksi käyttämällä uusia annostelu-
muotoja, adjuvantteja ja muokattuja 
allergeeneja.

Uusista siedätyshoidon annostelu-
muodoista annostelua kielen alle on 
käytetty jo vuosia, ja Etelä- ja Keski-
Euroopassa se on nykyisin yleisin 
annostelumuoto. Suomessa on hei-
näallergian hoidossa ollut käytössä 
timoteitabletti vuodesta 2006 lähtien. 
Ensimmäinen tabletti otetaan vas-
taanotolla, ja potilasta seurataan 30 
minuuttia. Tämän jälkeen hoito toteu-
tetaan kotona ottamalla tabletti kielen 
alle kerran päivässä joka päivä kolmen 
vuoden ajan. Hoitomuoto on turval-
linen ja tehokas, mutta allergeenin 
kulutus on noin 20-kertainen pistos-
siedätykseen verrattuna.

Lähivuosina on kielenalustablette-
ja odotettavissa myös koivu- ja kissa-
allergian hoitoon. Uudempia annos-
telureittejä ovat imusolmukkeeseen 
pistoksena annettava intralymfaat-
tinen siedätys ja ihon päältä annos-
teltava epikutaaninen siedätys (4, 5). 
Nämä hoitomuodot ovat alustavissa 
tutkimuksissa olleet hyvin siedettyjä 
ja yhtä tehokkaita kuin pistossiedätys. 

Molemmissa ovat etuna vain muuta-
mat annostelukerrat ja pienet annos-
määrät verrattuna pistossiedätykseen. 
Esimerkiksi imusolmukesiedätys kä-
sittää vain kolme pistosta ja käytetty 
allergeenimäärä on alle tuhannesosa 
pistossiedätyksessä käytetystä.

Siedätyshoidon tulevaisuus
Siedätyshoitoon on perinteisen alu-
miinihydroksidin lisäksi kehitetty 
adjuvantteja, jotka allergeenin kanssa 
annosteltuna tehostavat T-solujen toi-
mintaa. Tutkituimmat adjuvantit ovat 
immunostimuloivat DNA-jaksot ja 
monofosforyloitu lipidi A (6, 7). Näitä 
käytetään allergeeniin konjugoituina 
neljästä kuuteen pistoksena, ja ne 
vähentävät allergeenin kulutusta.

Puhtaita ja vakioituja allergeeneja 
voidaan nykyisin tuottaa yhdistelmä-
DNA-tekniikoin. Allergeenia voidaan 
näin muokata siten, että allergeeni-
pistoksesta aiheutuvan allergisen re-
aktion todennäköisyys pienenee. Al-
lergeenin kolmiulotteista rakennetta 
muokkaamalla IgE:n sitoutuminen 
estyy samalla, kun T-soluvaste säilyy. 
Tällainen hypoallergeeninen koivu-
allergeeni on edennyt kliinisissä tut-
kimuksissa faasi III:een asti (8). Myös 
muokattujen allergeenien etuna on 
annosten vähäisyys ja käytetyn aller-
geenimäärän pienuus. 

Yli kuusivuotiaille maito-, kanan-
muna- ja vehnäallergisille lapsille, 
joiden allergia ei ole itsestään rauhoit-
tunut, on mahdollista toteuttaa siedä-

tystä kokeellisesti. Hoito on puhtaasti 
tutkimuksellista ja tapahtuu Suomes-
sa yliopistosairaaloissa käynnissä ole-
vissa tutkimuksissa. Hoidettuja lapsia 
on satoja, ja tulokset näistä hoidoista 
ovat lupaavia. Tulevina vuosina myös 
nämä hoidot voivat olla osa sietoky-
kyä eli toleranssia parantavaa käypää 
hoitoa. 
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