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Wstêp

Immunoterapia alergenowa nie iniekcyjna wywo³uje
tolerancjê immunologiczn¹ na alergeny zawarte w szczepionce podawanej droga naluzówkow¹.
Obecnie najbardziej polecana jest droga podjêzykowa (ITA-s). W kontrolowanych badaniach ITA doustna
zosta³a oceniona jako nieskuteczna. ITA dooskrzelowa
mo¿e byæ niebezpieczna z powodu wywo³ywania stanów
bronchospastycznych. Donosowe podawanie szczepionek
mo¿e wywo³aæ krótkotrwa³¹ tolerancjê alergenów [2,7].
W dokumencie WHO z 1998 r. uznano, ¿e wyniki
badañ klinicznych dotycz¹ce skutecznoci i bezpieczeñstwa ITA-s s¹ zachêcaj¹ce, ale rekomendacja tej metody
leczenia do praktyki klinicznej wymaga dalszych badañ
[4]. Opublikowany w 2001 roku dokument ARIA (Allergic
Rhinitis and its Impact on Asthma) wskazuje na skutecznoæ ITA-s w dawkach przekraczaj¹cych stukrotnie
dawki podawane drog¹ podskórn¹ u doros³ych chorych
na alergiczny nie¿yt nosa uczulonych na py³ki traw i roztocze kurzu domowego [5].
Standardy EAACI opublikowane w 2006 roku [2] potwierdzaj¹ wartoæ ITA-s w leczeniu doros³ych chorych
na alergiczny nie¿yt nosa uczulonych na alergeny py³ków
rolin. Obecnie nadal trwa ustalanie pozycji ITA-s jako
alternatywy dla ITA iniekcyjnej.

Adres do korespondencji / Address for correspondence
Marek Jutel
Katedra i Klinika Chorób Wewnêtrznych i Alergologii AM
ul. Traugutta 57/59, 50-417 Wroc³aw
tel. (71) 344-21-64, e-mail: mjutel@ak.am.wroc.pl

Meta-analiza Wilsona i wsp. opublikowana w 2005
roku wskazuje na bezpieczeñstwo i skutecznoæ kliniczn¹
ITA-s u doros³ych pacjentów chorych na alergiczny nie¿yt nosa uczulonych na alergeny sezonowe [18].
Mechanizm dzia³ania ITA-s

Mechanizm dzia³ania ITA-s prawdopodobnie nie odbiega istotnie od ITA. Wa¿n¹ rolê w mechanizmach tolerancji wywo³ywanych przez ITA-s pe³ni¹ komórki dendrytyczne b³ony luzowej jamy ustnej, pe³ni¹ce funkcjê
komórek prezentuj¹cych alergen. Alergeny s¹ wychwytywane przez te komórki, które migruj¹ do obwodowych
wêz³ów ch³onnych okolicy szyjnej i podjêzykowej gdzie
nastêpuje stymulacja limfocytów T. Wiele wskazuje na
to, ¿e istotn¹ rolê odgrywaj¹ komórki regulacyjne Treg
i wydzielane przez nie cytokiny IL-10 i TGFb [1,8,14].
Wskazania

ITA-s mo¿e byæ stosowana u chorych na alergiczny
nie¿yt nosa wspó³istniej¹cy lub nie  z astm¹ oskrzelow¹
z udokumentowan¹ zale¿n¹ od IgE alergi¹ wziewn¹ i wykazuj¹cych cis³y zwi¹zek objawów klinicznych z ekspozycj¹ na alergeny wchodz¹ce w sk³ad szczepionki.
Metoda ta zalecana jest zw³aszcza u pacjentów, u których wyst¹pi³y reakcje systemowe w czasie immunote-
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rapii iniekcyjnej i/lub nie akceptuj¹cych niedogodnoci
zwi¹zanych iniekcjami [2,3].
Rodzaj szczepionki

Szczepionki alergenowe podaje siê w formie wodnego roztworu, op³atków lub tabletek podjêzykowych zawieraj¹cych naturalne ekstrakty alergenowe lub alergeny przetworzone w alergoidy. Pojedyncza dawka alergenu w szczepionce podjêzykowej jest do kilkudziesiêciokrotnie wiêksza od dawki podawanej podskórnie. Dawka
kumulacyjna mo¿e byæ nawet 500 razy wiêksza.
Nieliczne badania wskazuj¹ na zale¿n¹ od dawki skutecznoæ ITA-s, jednak nie okrelono dawki optymalnej.
W opublikowanych badaniach zarówno schemat dawkowania szczepionki jak i czas leczenia jest zró¿nicowany
[2,12].
Nadziejê na udoskonalenie ITA-s budzi perspektywa
zastosowania alergenów rekombinowanych [9,15].
Skutecznoæ ITA-s

Wykazano skutecznoæ ITA-s wyra¿aj¹c¹ siê z³agodzeniem objawów i/lub zmniejszeniem zu¿ycia leków
u chorych na alergiczny nie¿yt nosa uczulonych na py³ki
traw, brzozy, oliwki, Parieteria. Kontrowersje budzi skutecznoæ SLIT u pacjentów uczulonych na roztocze kurzu domowego [13]. Potwierdzenie skutecznoci ITA-s
u dzieci wymaga dalszych badañ. Oko³o 40% badañ randomizowanych, z podwójnie lep¹ prób¹ nie wykaza³o zadawalaj¹cej skutecznoci leczenia wyra¿aj¹cej siê dostateczn¹ popraw¹ wskanika objawy/leki. Dowody na prewencyjne dzia³anie ITA-s (zapobieganie rozwojowi astmy u chorych na alergiczny nie¿yt nosa, rozwój nowych
uczuleñ) s¹ nadal sk¹pe i wymagaj¹ dalszych badañ.
Dostêpne dane nie pozwalaj¹ na bezporednie porównanie skutecznoci immunoterapii podskórnej z podjêzykow¹ [11,16].
Bezpieczeñstwo

Objawy uboczne ITA-s obejmuj¹ obrzêk okolicy ust,
dolegliwoci ¿o³¹dkowo-jelitowe, nie¿yt nosa i spojówek,
pokrzywkê. Dotychczas nie obserwowano reakcji zagra¿aj¹cych ¿yciu w przebiegu leczenia. Nie opublikowane
dane z badañ klinicznych wskazuj¹, ¿e mog¹ wyst¹piæ
tak¿e ciê¿kie reakcje ogólnoustrojowe, co mo¿e byæ szczególnie niebezpieczne wobec stosowania szczepionki bez
bezporedniego nadzoru lekarza [2,10,18].
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Zalecenia praktyczne

Ze wzglêdu na stosowanie terapii w warunkach domowych konieczne jest przestrzeganie nastêpuj¹cych zaleceñ:
 Pacjent powinien otrzymaæ pisemn¹ instrukcjê postêpowania na wypadek wyst¹pienia dzia³añ niepo¿¹danych, a zw³aszcza reakcji uogólnionej.
 Konieczne jest przestrzeganie schematu dawkowania
oraz unikanie nara¿enia na dzia³anie alergenowów
w trakcie leczenia.
 Chory powinien prowadziæ kartê objawów ubocznych
w trakcie leczenia.
 Szczepionkê nale¿y stosowaæ na czczo.
 Nale¿y wstrzymaæ siê od stosowania leków doustnych
na 2 godziny przed i 2 godz. po zastosowaniu szczepionki.
 Nie nale¿y stosowaæ szczepionki w czasie infekcji jamy
ustnej i gard³a, po usuniêciu zêbów, w razie podejrzenia podczas dolegliwoci ¿o³¹dkowo-jelitowych.
Pozosta³e zalecenia, stwierdzaj¹ce koniecznoæ
wstrzymania lub przesuniêcia terminu podania szczepionki s¹ analogiczne do zasad obowi¹zuj¹cych w czasie stosowania ITA iniekcyjnej.
ITA-s u dzieci

Wskazania do ITA-s u dzieci s¹ takie same, jak u doros³ych. Ze wzglêdu na ma³¹ liczbê badañ potwierdzaj¹cych skutecznoæ i bezpieczeñstwo ITA-s w tej grupie
wiekowej leczenie to powinno byæ podejmowane z du¿¹
ostro¿noci¹ [6,17].
Uwagi koñcowe

1. Mechanizmy immunologiczne ITA-s nie s¹ dobrze
poznane.
2. W ka¿dym przypadku decyzja o zastosowaniu ITA-s
powinna zostaæ podjêta przez specjalistê alergologa.
3. Immunoterapia podjêzykowa nie powinna byæ rekomendowana jako jednoznaczna alternatywa dla immunoterapii podskórnej.
4. ITA-s jest zalecana u chorych, u których wyst¹pi³y
reakcje systemowe w czasie immunoterapii iniekcyjnej.
5. Dotychczasowe wyniki badañ klinicznych s¹ zachêcaj¹ce. Wykazano skutecznoæ ITA-s u chorych na
alergiczny nie¿yt nosa uczulonych na py³ki traw, brzozy, oliwki, Parietaria. Potwierdzenia wymaga skutecznoæ ITA-s u pacjentów uczulonych na alergeny ca³oroczne, u dzieci oraz pacjentów z astm¹.
6. Nadzieje wzbudza zastosowanie alergenów rekombinowanych oraz adjuwantów zapewniaj¹cych optymalnie d³ugi kontakt alergenu z b³on¹ luzow¹ oraz
moduluj¹cych odpowiedz immunologiczn¹.
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