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SAMMANFATTNING 
Allergiska sjukdomar är kroniska tillstånd som tycks öka globalt och är vanligt förekommande i unga åldrar. 

Allergiska individer visar överkänslighet mot ofarliga allergiframkallande ämnen, allergener. 

Överkänslighetsreaktioner mot husdammskvalster -allergen (HDM) är en IgE-medierad reaktion och tycks 

vanligen förekomma i varma temperaturer med hög luftfuktighet. Utöver de vanliga behandlingsterapier som 

kan lindra de typiska allergiska symtomen: astma och rinit finns en behandling som kan modifiera 

immunsystemets överkänslighetsreaktioner, allergenspecifik immunterapi (ASIT). ASIT administreras 

subkutant eller sublingualt med upprepade doser av de specifika allergenerna som patienten visar överkänslighet 

mot och ökar därmed immuntolerans. Syftet med detta litteraturarbete var att undersöka ASITs effekter 

avseende symtomlindring, medicinering behov och lungfunktioner mätt med PEF och FEV1 hos barn med 

HDM-inducerad astma med eller utan rinit. Fem kliniska kontrollerande studier valdes från databasen PubMed 

och analyserades för att besvara arbetets syften. ASIT kontrollerades inte med placebogrupper i någon av de 

valda studierna, istället kontrollerades ASIT med enbart standardiserade läkemedelsbehandling av inhalerade 

glukokortikoider (ICS). Förbättrade symtompoäng för astma samt reducerade dygnsdoser av ICS uppnåddes 

med ASIT i studierna 1, 4 och 5. God astmakontroll bedömdes i studie 2 och 3 med signifikant reducerade ICS-

doser hos deltagare behandlade med ASIT. I studie 1 bedömdes 13 deltagare (28,9%) med ASIT kunna avsluta 

behandlingen av ICS för att erhålla god astmakontroll liksom nio deltagare (20,0%) som endast fick 

läkemedelsbehandling. I studie 2 bedömdes 52,4 % av deltagarna som behandlades med ASIT kunna avsluta 

behandlingen med ICS och liksom 9,1 % av deltagarna i kontrollgruppen. Förbättrade astmasymtom uppnåddes 

med ASIT enligt signifikant reducerad 10 cm VAS-skala efter tre år i studie 4. Deltagarnas lungfunktioner 

förbättrades med ASIT i studie 1, 2, 3 och 5 avseende signifikant ökade PEF- eller FEV1-värden. Studie 4 

redovisade en marginell förbättring av deltagarnas lungfunktioner med mätt FEV1 men visade ingen signifikant 

skillnad från start till efter tre års behandling med ASIT. Studie 4 och 5 som var de enda studierna i detta arbete 

som undersökte ASIT’s effekter på HDM-inducerad rinit visade signifikant reducera symtompoäng för rinit. De 

valda studiernas redovisade resultat stärks vid den översiktliga utvärdering då behandlingarna utgjordes på en 

specifik målgrupp på lika indikationer under lång tid. ASIT uppnår god symtomlindring, minskat 

medicineringsbehov samt förbättrade lungfunktion hos barn med mild till måttlig HDM-inducerad astma. För att 

öka övervägandet av ASIT som ett behandlingsalternativ till barn med HDM-inducerad astma och rinit bör fler 

större kontrollerade studier genomföras. Vidare undersökningar kan tänkas vara studier som jämför 

administreringsmetod av ASIT hos barn samt om ASIT kan motverka barns framtida överkänslighetsreaktioner.   
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ABSTRACT  
 

The prevalence of allergic diseases seems to increase globally and is common in 

childhood. Allergic individuals show hypersensitivity to harmless allergy-causing 

substances, allergens. Hypersensitivity to house dust mite is an IgE-mediated 

reaction that usually occurs in warm climates with high humidity. Common 

symptoms of allergy to house dust mites includes asthma and rhinitis. Treatment 

with allergen-specific immunotherapy can modify the immune system and thereby 

increase immune tolerance. ASIT (allergen-specific immunotherapy) is given in 

repeated doses and can be administrered subcutaneously or by sublingually drops 

and tablets.  

 

The purpose of this literature review was to investigate the effects of ASIT on 

symptomatic relief, use of medication needs and lung functions measured with 

PEF and FEV1 in children with HDM-induced asthma with or without rhinits.  

 

Five clinical randomized controlled studies available in full text were selected 

from the PubMed database and analyzed to answer the purpose of this work. All 

studies included children allergic to house dust mite-allergic and diagnosed with 

asthma. Studies 4 and 5 also included children with HDM induced rhinits. ASIT 

was not controlled whit placebo treatment in any of the selected studies. ASIT 

was controlled by standardized pharmacotherapy included inhaled glucocorticoids 

(ICS).  

 

Improved symptom points for asthma and reduced daily doses of ICS were 

achieved with ASIT in studies 1, 4 and 5 (P <0,05). Asthma control was assessed 

in studies 2 and 3 with significantly reduced ICS doses in patients treated with 

ASIT (P <0,05). In study 1, 13 participants (28,9 %) with ASIT were assessed to 

complete treatment of ICS to provide good asthma control, and similar results 

provide 9 participants (20%) who only received pharmacotherapy. Improved 

asthma symptoms were achieved with ASIT according to reduced 10 cm visual 

analog scale (VAS) after three years in study 4. In studies 1, 2, 3 and 5 childrens 

lungfunctions improved with ASIT regarding significantly increased PEF and 

FEV1 values (P<0,05). Study 4 presented a marginal improvement in participants 

lungfunctions but showed no significant difference from start to after three years 

of treatment with ASIT. ASIT in studies 4 and 5 showed significantly reducing 

symptom scores for rhinitis. 

 

The treatments consisted of a specific target group on equally indications during a 

long period of time. ASIT achieves good symptom relief, reduced medication 

needs, and improved lungfunctions in children with mild to moderate HDM 

induced asthma. Further large clinical controlled studies are needed, to evaluate 

ASIT as an alternative treatment of allergic reactions in children to house dust 

mit. Further studies that may be of interest would be comparing ASIT’s 

administration for children regarding safety and ASIT’s effect of being able to 

counteract new hypersensitivity reactions.   
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Förkortningar 

ASIT    Allergenspecifik immunterapi 

 

D. Farinae   Dermatophagoides farinae 

 

D. pteronyssinus  Dermatophagoides pteronyssinus 

 

FEV1   Forcerad Exspiratorisk Volym under 1 sek 

 

GINA   Global Initiative for Asthma Treatment 

 

HDM   House dust mite 

 

ICS   Inhalations glukokortikoider 

 

IFN-ɣ   Interferon gamma 

 

IgE   Immunoglobulin E 

 

IgG   Immunoglobulin G 

 

IL    Interleukin  

 

NO   Kvävemonoxid 

 

PEF   Peak Expiratory Flow 

 

PD20   Provokationskoncentrationer 

 

SCIT    Subkutan specifik immunterapi 

 

SLIT   Sublingual specifik immunterapi 

 

SPT   Specifik pricktest 

 

T-reg   T-regulatoriska lymfocyter 

 

TH1   T-hjälpar lymfocyter typ 1 

 

TH2   T-hjälpar lymfocyter typ 2 

 

VAS   Visuell analog skala  
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INTRODUKTION 

 

Allergi 

 

Förekomsten av allergiska sjukdomar ökar globalt, allergi är en av de 

vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn och unga vuxna (1). Pollen-, 

kvalster-, pälsdjurs- och födoämnesallergier är vanligt förekommande 

(2). Allergi kan förklaras som en reaktion då immunförsvaret reagerar 

mot allergiframkallande ämnen s.k. allergener, som i sig inte behöver 

vara farliga (3, 4). Utveckling av överkänslighet kan bero på många olika 

faktorer (1). Ärftlighet och miljöfaktorer är några av de faktorer som kan 

förklaras vara bakomomliggande orsaker till överkänslighetsutvecklingen 

(1, 3). På senare tid har det diskuterats om vår nuvarande livsstil kan vara 

orsaken till att allergier bland befolkningen ökar, vi har bättre hygien och 

immunsystemet utmanas inte såsom tidigare vilket kan leda till ett 

försvagat immunförsvar (1, 5). Ärftlighet för allergier är en kartlagd 

riskfaktor (1), om en förälder eller annan nära anhörig har allergi ökar 

risken för allergiutveckling (1, 6).  

 

 

IgE-medierad och icke-IgE-medierad allergi 

 

Den reaktion som uppstår då immunförsvaret reagerar mot ett visst 

allergen kan delas in i IgE-medierad- eller icke-IgE-medierad reaktion. 

IgE-medierade reaktioner sker snabbt och efter några minuter 

uppkommer allergiska symtom som till exempel allergisk rinit och astma 

(3). IgE-medierade reaktioner sker vanligen vid överkänslighet mot 

luftburna allergener som pollen-, pälsdjurs- och kvalster-allergen. 

Överkänslighet mot födoämnen, parfym och cigarettrök kan förklaras 

som icke-IgE-medierade allergier (2).   

 

 

Exponering av allergener med IgE-antikroppsproduktion 

 

Första gången ett allergen kommer i kontakt med kroppen kommer 

dendritiska celler vid epitelvävnaden plocka upp allergenet. Dendritiska 

celler med upplockat allergen transporteras till lymfnoder där processas 

allergenet ner till små peptider som sedan presenteras för naiva CD4+ T-

lymfocyter (7, 8). Därefter sker en celldifferentiering, CD4+ T-

lymfocyter differentieras till TH2-lymfocyter eller follikulära T-

lymfocyter. TH2-lymfocyter frisätter cytokinerna IL-4, IL-5 och IL-13 

som stimulerar aktivering och rekrytering av eosinofila granulocyter. 

Eosinofiler orsakar inflammation under den s.k. sena fasen i den 

allergiska reaktionen. Follikulära T-lymfocyter producerar cytokiner IL-4 



 

2 
 

och IL-13, IL-4 stimulerar B-lymfocyter till produktion av IgE-

antikroppar. Cirkulerande specifika IgE-antikroppar binds till mastceller 

och basofila granulocyter via Fc-receptorer. Aktiverade mastceller och 

basofiler med bundet specifikt IgE-antikroppar frisätter cytoplasmatiska 

granula innehållande histamin, cytokiner och proteoglykaner. De 

proinflammatoriska substanserna som frisätts från aktiverade mastceller 

och basofiler ger ökad vaskulär permeabilitet, vasodilation och 

bronkkonstriktion vilka kan vara kännetecken vid en allergisk reaktion 

(8).  

 

 

Husdammskvalster 

 

Husdammskvalster (HDM) är spindeldjur som trivs i varma 

temperaturer med hög luftfuktighet. De lever på döda hudceller och 

sängar är därför en gynnsam miljö för husdammskvalster. 

Överkänslighet mot husdammskvalster är vanligt och ökar världen 

över (9-11).  En förklaring till att husdammskvalsterallergier anses 

öka kan bero på att hus idag är bättre isolerade och därigenom mindre 

ventilerade vilket ger trivsamma miljöer för 

husdammskvalstersetablering. Överkänsligheten varierar i Sverige, i 

södra Sverige är det vanligare med allergi mot husdammskvalster än i 

norra Sverige där klimatet är kallt och torrt. Husdammskvalster har en 

lång livscykel och de allergiframkallande ämnena anses vara proteiner 

som återfinns i kvalstrens tarmar (9, 10). De två främsta arterna som 

är kopplade till IgE-medierade inflammationer är Dermatophagoides 

farinae och Dermatophagoides pteronyssinus (9, 12).  

 

Utredning 

 

Symtom från luftvägar som inte har konstaterade infektionsorsaker 

bör misstänkas som en eventuell överkänslighet. Patienter som 

upplever allergiska symtom året runt kan misstänkas vara 

överkänsliga mot kvalster (13, 14). En allergiutredning genomförs 

främst via pricktester (SPT) på hud och identifiering av specifika IgE-

antikroppar i blodserum kombinerad med patientens sammansatta 

symtombild (3, 13). SPT kan utföras i alla åldrar, vilket beskrivs vara 

en stor fördel vid allergiutredning hos barn (15). SPT mot specifika 

allergen genomförs med olika standardiserade allergenextrakt från D. 

farinae och D. pteronyssinu. Analys för överkänslighet mot specifikt 

allergen sker via positiva och negativa kontroller (3, 15). Positiv SPT 

identifieras som en rodnad, rodnaden i huden förklaras vara en 

histaminreaktion utlöst av specifikt allergen. Klinisk relevans mot 

specifikt allergen avläses > 3mm (3, 15).  
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Cirkulerande specifika IgE-antikroppar analyseras via blodprover, en 

metod som kan användas kallas Immuno-CAP. Tekniken bakom 

Immuno-CAP kan förklaras som en ”sandwich assay”. En blandning 

av inhalationsallergener sitter kovalent bundet till en fast massa 

uppbyggt av cellulosaderivat. Patientens serumprov tillsätts och 

specifika IgE-antikroppar kommer binda till allergener bundet till den 

fasta massan, efter en tvätt av alla plasmaproteiner inklusive icke-

specifika IgE återstår endast specifikt IgE. Därefter tillsätts 

fluorescensmärkta antikroppar mot de specifika IgE-antikropparna. 

Märkta antikroppar som inte bundit till specifikt IgE tvättas bort. 

Sedan görs mätningar av fluorescens, dvs mängden fluorescens 

reflekterar halten specifikt IgE. Mängden funna specifika IgE kan 

bekräfta vilka allergener patienten visar överkänslighet mot och hur 

uttalad överkänsligheten är. Resultat från Immuno-CAP delas in i 

klasser 0-6, där klass 2-6 betyder positivt resultat och kan konstatera 

en klinisk allergi (3, 16).  

 

Positiva SPT och IgE-antikroppar i serum brukar vara tillräckliga 

underlag för att fastställa typ av överkänslighet (3), men ibland utförs 

provokationstester för att fastställa luftvägskänslighet och bronkial 

hyperreaktivitet mot relevanta luftburna allergener (3, 17, 18). Vid 

bronkial provokation analyseras förändringen för FEV1 (maximal 

utandningsvolym i en sekund efter maximal inandning). Ökade doser 

ges med inhalationer och stoppas när en 20% minskning av FEV1 

uppnåtts. Provokationskoncentrationer (PD20) och FEV1 mäts från 

start till efter provokation och utvärderas därefter (17). Vid 

utvärderingen av bronkial hyperreaktivitet kan halten NO (kväveoxid) 

i utandningsluften mätas där mängden NO sägs spegla mängden 

eosinofila granulocyter. Ökad halt eosinofiler initierar en 

inflammatorisk process i luftvägarna vilket kan känneteckna en 

allergisk astma (18).    

 

 

Symtom 

 

Allergisk rinit och astma är vanligt förekommande vid överkänslighet 

mot husdammskvalster (10, 11). HDM-inducerad rinit är en IgE-

medierad inflammation i nässlemhinnan och kännetecknas som 

rinnsnuva, nysningar, viss nästäppa och klåda i näsan. Allergisk rinit 

och astma kan påverka livskvalitét negativt, trötthet och 

koncentrationssvårigheter är vanligt förekommande (19). 

Astma kan vara IgE-medierad eller icke-IgE-medierad, HDM-

inducerad astma är en IgE-medierad inflammation i luftvägarnas 

slemhinnor som kännetecknas som andnöd, väsande- eller pipande 
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andning och hosta (11, 20). 

Besvären uppkommer ofta på morgonen och kvällen eftersom kontakt 

med husdammskvalster troligast sker i sovrum (10). 

Överkänslighet mot HDM anses vara en riskfaktor för att utveckla 

astma hos barn, enligt flera studier observeras ett samband mellan 

HDM-inducerad rinit och astma  (11, 12).   

 

Behandling 

 

Vid konstaterad överkänslighet mot HDM rekommenderas patienter 

till att försöka minimera allergenexponeringen (21). Sängkläder bör 

bytas och tvättas regelbundet och svala temperaturer i hemmet 

rekommenderas och främst i sovrummen. Eventuellt användning av 

kvalsterskydd till madrass och sängkläder kan minimera exponeringen 

av allergener (2, 21). 

 

Farmakoterapi vid HDM-inducerad rinit 

 

Vid milda till måttliga besvär används främst perorala och nasala 

antihistaminer (19). Effekt fås efter en timme med perorala 

antihistaminer medan nasala antihistaminer ger effekt efter några 

minuter (13, 19). Eftersom överkänsligheten mot HDM inte är 

säsongsburet kan HDM-inducerad rinit därför behöva behandlas i 

förebyggande syfte. Vid svårare och långvarigare rinit rekommenderas 

en kombination med nasala glukokortikoider och antihistaminer (13, 

19, 22). Nasala glukokortikoider visar bättre effekt mot nästäppa än 

behandling med antihistaminer. Antihistaminer visar effekt mot övriga 

rinitsymtom som rinnsnuva, nysningar och klåda. Munsönderfallande 

tabletter eller orala lösningar av antihistaminer är att föredra till barn 

(19, 22).  

Systemiska glukokortikoider förskrivs restriktivt till barn vid 

behandling mot allergisk rinit, endast vid kortvariga och svåra fall 

behandlas barn med systemiska steroider (22). Lägsta optimala dos av 

glukokortikoider föreskrivs till barn (19, 22). Vid allergisk rinit med 

kombinerad astma kan antileukotriner användas som tilläggsterapi, vid 

enbart allergisk rinit visar antileukotriner liten effekt (22, 23) 

 

Farmakoterapi vid HDM-inducerad astma 

 

Vid allergisk astma används luftrörsvidgande och antiinflammatoriska 

inhalerade läkemedel. Val av behandling vid astma ska vara väl utredd 

och anpassad till patientens behov. Behandlingsmål vid astma är att 

minska besvär som andnöd, hosta, störd nattsömn samt astmaattacker 
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vilka kan påverka patienters vardagliga aktiviteter (18, 24). 

Behandlingen ska även förhindra och förebygga nya astmasymtom 

(24). Lägsta optimala behandlingsdoser till att kontrollera 

astmasymtom ska användas vilket minskar risken för 

behandlingsrelaterade biverkningar. Inhalations glukokortikoider 

verkar antiinflammatoriskt och dämpar inflammationen i luftvägarna 

och kan förebygga astmasymtom som andnöd. Vanliga biverkningar 

med inhalerade glukokortikoider är svampinfektion i munhålan samt 

heshet. Direkt luftrörsvidgande inhalationer är Beta-2-agonister. 

Luftrörsvidgande inhalationspreparat vidgar luftrören med en snabb 

insättande effekt. Korttidsverkande Beta-2-agonister ska användas vid 

behov medan långtidsverkande Beta-2-agonister brukar används i 

kombination med inhalerade glukokortikoider vid 

underhållsbehandling (24). Biverkningar som kan upplevas med beta-

2-agoinister är hjärtklappning och tremor. Astma hos barn under sex 

år behandlas med lägsta möjliga dos av beta-2-agonister (24), 

inhalations glukokortikoider används till barn vid svårare 

astmasymtom (18). Till barn rekommenderas andningsbehållare för att 

underlätta administreringen av inhalationspreparat då det är viktigt att 

läkemedlet når ända ner i luftvägarna (24).  

 

ASIT -  allergenspecifik immunterapi 

 

Allergenspecifik immunterapi (ASIT) bör övervägas då övrig 

behandlingsstrategier vid allergisk rinit och astma inte ger tillräcklig 

symtomlindring (25), ASIT övervägs hos barn med allergisk rinit där 

risken att utveckla astma anses vara stor (10, 25).  Positivt SPT och 

påvisade specifika IgE-antikroppar stärker övervägandet av 

behandling med ASIT (25). Syftet med ASIT är att öka toleransen mot 

de specifika allergenet som patienten visar överkänslighet mot och 

genom detta minska kliniska symtom och medicineringsbehov (25, 

26). ASIT är idag den enda immunomodulerande behandlingen som 

långsiktigt kan förebygga symtom vid HDM-inducerad rinit och astma 

(26). I Sverige sker behandling med ASIT vid två indikationer, vid 

luftvägsallergier inkluderade pollen, pälsdjur samt kvalster och den 

andra indikationen för ASIT är vid bi- och geting-allergier. 

Administrering av ASIT mot HDM kan ske via subkutana injektioner 

(Alutard SQ dermatophagoides pteronyssiuns) eller sublinguala 

tabletter (ACARIZAX 12 SQ HDM) (25, 27, 28). Alutard SQ är inte 

förmånsberättigade, däremot är sublinguala tabletter med HDM-

allergen subventionerade (28). Vanliga biverkningar vid ASIT är 

hudirritation vid injektionsstället, urtikaria, anafylaxi, konjunktivit och 

rinit (19). Anafylaxi är en allvarlig systemisk reaktion som kan 

uppträda vid behandling med ASIT, men anafylaxi vid ASIT är dock 

väldigt sällsynt. Med SCIT kan kontaktallergi mot aluminium 

uppträda, en lokal hudreaktion sker vid injektionsstället och i dessa 
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fall byts injektionslösningen ut till ett vattenburet extrakt som inte 

innehåller aluminium (27).  

 

ASIT anses påverka flera steg i den IgE-medierade processen. ASIT 

påverkar den akuta fasen där frisättning av proinflammatoriska 

substanser leder till ökad vaskulär permeabilitet, vasodilation samt 

glattmuskulatur kontraktioner. ASIT påverkar också senare 

mekanismer i den allergiska inflammationsprocessen (29). Minskade 

nivåer av mastceller, basofila och eosinofila granulocyter observeras i 

den tidiga fasen med ASIT, ökade nivåer av IgG4 samt anti-

inflammatoriska cytokiner IL-10 är också bakomliggande teorier till 

toleransutveckling (8, 26). Minskade nivåer av basofila granulocyter 

förklaras bero på uppreglerade H2-receptorer (Histamin-2-receptorer) 

(26, 29). Ökade halter av IgG4 är en vanlig observation under hela 

behandlingsperioden med ASIT (30). IgG4 hindrar interaktionen 

mellan IgE och ett specifikt allergen. IgG4 förhindrar även 

allergenpresentationen till T-lymfocyter (26, 30). Efter några 

månaders behandling med ASIT förekommer ofta skift från TH2-

lymfocyter till TH1-lymfocyter samt ökning av T-regulatoriska 

lymfocyter (T-reg) vilka medför hämmande effekt på 

inflammationsprocessen. I samtliga fall är detta kliniska mekanismer 

som eventuellt kan förklara toleransutvecklingen och den 

symtomlindring som uppnås med ASIT vid HDM-inducerad rinit och 

astma (25, 26, 29).  

 

Kontraindikationer för allergenspecifik immunterapi 

 

ASIT bör inte övervägas som behandling för patienter med svår och 

okontrollerad allergisk astma. Behandling med ASIT påbörjas inte 

heller under en graviditet. Patienter som blir gravida under pågående 

behandling med ASIT kan fortsätta behandlingen (27, 31). Övriga 

kontraindikationer för ASIT är behandling med beta-antagonister, 

förekomst av andra immunologiska sjukdomar och nedsatt 

allmäntillstånd (19).    

 

SCIT – subkutan immunterapi 

 

Behandling med SCIT (Alutard SQ ) mot HDM-inducerad rinit och 

astma inleds med veckovis upptitrering av koncentrationer med 

allergenextrakt från D. farinae och D. pteronyssinus. Uppbyggnadsfas 

sker vanligen i 8 till 24 veckor därefter ges underhållsdoser var 4-8e 

vecka. Administrering av underhållsdoser sker i tre eller fem år vid 

allergiklinik och given dos ska föras in i patientens journal. De 

standardiserade doserna ska kontrolleras noga och administreras av 
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utbildad personal för att minimera allvarliga systemiska biverkningar 

såsom anafylaxi (25). 

SCIT visar god symtomlindring vid mild till svårare HDM-inducerad 

rinit samt vid mild till måttlig HDM-inducerad astma (11, 27). Redan 

efter ett år med SCIT kan effekt uppnås men det är viktigt att 

behandlingen sker i minst tre år för att få långvarig och bestående 

effekt (27). 

 

SLIT- sublingual immunterapi 

 

Första behandlingen sker på klinik under observation och därefter får 

patienten fortsätta behandlingen på egen hand hemma. Med SLIT 

(ACARIZAX 12 SQ)  används samma dos under hela behandlingen. 

En tablett under tungan tas varje dag och behandlingen sker vanligen i 

tre års tid (25, 27). Behandling i tre år med SLIT kostar 30 000 kr 

(28). Patienter som behandlas med SLIT undersöks årligen på 

allergimottagning. Kontroll över patienters följsamheter för SLIT är 

svår eftersom patienten på eget ansvar tar sin behandling hemma. 

Minskad effekt samt ökade risker för biverkningar kan uppkomma om 

patienten inte följer behandlingen som föreskrivits, immuntolerans 

kan utebli och SLIT-förväntade effekter uppnås inte (25, 27).    
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SYFTE 

 
Syftet med detta arbete är att undersöka vilken symtomlindring som 

uppnås med ASIT hos barn med HDM-inducerad astma med eller utan 

rinit. Sekundära undersökningar i detta arbete är ASITs inverkan på 

medicineringsbehovet samt lungfunktionen mätt med PEF och FEV1.    
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METOD OCH MATERIAL 

 

Föreliggande arbete har genomförts som en litteraturstudie. 

Vetenskapliga randomiserade kontrollerade studier med tillgänglig 

fulltext valdes från sökningar via databasen PubMed. De sökningar 

som gjordes i detta arbete var ”immunotherapy AND mite AND 

children AND asthma” vilket resulterade i 32 träffar. Av dessa träffar 

genomlästes sammanfattningar (abstract) från 16 artiklar. Till detta 

arbete eftersträvades studier på allergenspecifik immunterapi hos 

HDM-allergiska barn med inducerad astma med eller utan rinit. Antal 

deltagare fick inte vara för få och studierna skulle även inkludera 

någon form av kontroll samt undersökas under en längre period. Med 

ovannämnda krav blev det fem artiklar, tabell I, dessa artiklar 

användes för att besvara arbetets syfte.   
 

Tabell I. Tabellen visar fem artiklar som användes för att besvara arbetets syfte. 

Titel   Syfte  Författare, tidskrift, år 

 

Efficacy analysis of three-year subcutaneous 

SQ-standardized specific immunotherapy in 

house dust mite-allergic children with 

asthma.  

 

Jämför läkemedelsbehandling 

med eller utan SCIT hos barn 

med HDM-inducerad astma.  

 

 Hui, Y. et al.  

Experimental And 

Therapeutic Medicin. 

2014 (32). 

 

Efficacy of long-term sublingual 

immunotherapy as an adjunct to 

pharmacotherapy in house dust mite-allergic 

children with asthma  

 

Undersöker SLIT som möjlig 

tilläggsterapi till barn med 

HDM-inducerad astma.   

 

Ozdemir, C. et al. 

Pediatric Allergy And 

Immunology.  2007 (33). 

 

Steroid-sparing effects with allergen-specific 

immunotherapy in children with asthma: A 

randomized 

controlled trial  

 

Undersöker SCIT som möjlig 

tilläggsterapi till barn med 

HDM-inducerad astma.   

 

Zielen, S. et al.  

Journal of Allergy And 

Clinical Immunology. 

2010 (34). 

 

Long-Term Effect of Sublingual and 

Subcutaneous Immunotherapy in Dust Mite–

Allergic Children With Asthma/Rhinitis: A 3-

Year Prospective Randomized 

Controlled Trial  

 

Mäter kliniska effekter, säkerhet, 

tolerans samt immunologiska 

parametrar efter tre års 

behandling med SCIT, SLIT 

eller enbart 

läkemedelsbehandling hos barn 

med HDM-inducerad astma och 

rinit.  

 

Karakoc-Aydiner, E. et 

al. 

Journal of Investigational 

Allergology And Clinical 

Immunology 2015(35). 

 

Two year follow-up of clinical and 

inflammation parameters in children 

monosensitized to mites undergoing 

subcutaneous and sublingual immunotherapy  

 

En uppföljnings studie från ett 

års placebokontrollerad, dubble-

dummy och dubbel-blindad 

studie (36). I denna studie mäts 

kliniska och immunologiska 

effekter hos barn med HDM-

inducerad astma och rinit med 

SCIT- eller SLIT-behandling.  

 

 

Yukselen, A. et al.  

Asian Pacific Journal of 

Allergy and 

Immunology. 2013(37) 
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RESULTAT 

 

Studie 1: Efficacy analysis of three-year subcutaneous 

SQ-standardized specific immunotherapy in house dust 

mite-allergic children with asthma (Hui, Y. et al 2014) 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att jämföra läkemedelsbehandling med eller 

utan SCIT hos barn med HDM-inducerad astma.  

 

Studiemetod 

 

Studien var randomiserad, dubbel-blindad samt kontrollerad och 

utfördes under tre år. Studien prövades på 90 deltagare, deltagarna var 

barn 10,1 + 2,2 år med mild till måttlig HDM-inducerad astma. 

Inklusionskriterierna för att få delta i denna studie var ålder 5–14 år, 

mild till måttlig allergisk astma med eller utan allergisk rinit samt 

FEV1> 70% av det normala värdet, positiv pricktest (SPT) och/eller 

detekterade IgE-antikroppar mot HDM. Deltagarna skulle krävt 

behandling med inhalations glukokortikoider (ICS) för att kontrollera 

astmasymtomen. Exklusionskriterierna i denna studie var barn med 

svårare astma, perorala administrering av >800 mg prednisolon eller 

beklometason samt andra läkemedel som antileukotriner och 

långtidsverkande B2-agonister. Patienter som inte fick delta i denna 

studie var också de som behandlats tidigare med allergenspecifik 

immunterapi mot HDM eller andra allergena terapier samt patienter 

med tidigare lung-, hjärt-, lever-, njur- eller blodsjukdomar.  

  

Deltagarna randomiserades till två grupper, en behandlingsgrupp 

(n=45) och en kontrollgrupp (n=45). Deltagarna i behandlingsgruppen 

tilldelades Alutard SQ (D pteronyssinus, ALK-Abelló, Horsholm, 

Denmark) subkutant kombinerat med standardbehandling av 

inhalations glukokortikoiderna budesonid och flutikason. Deltagarna i 

kontrollgruppen tilldelades enbart standardbehandling av budesonid 

och flutikason. Vårdnadshavarna till studiens deltagare blev 

informerade om studiebehandling och samtycke från vårdnadshavare 

samlades in innan studiestart. Denna studie genomfördes och 

accepterades enligt helsingforsdeklarationen.  

 

Deltagare genomgick intialt en upptitreingsfas med en startdos 20 

U/ml, därefter administrerades ökade doser 20–100 000 U/ml en gång 
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per vecka under 15 veckor. Efter upptriteringsfasen gavs en 

underhållsdos på 100 000 U/ml vecka 17, 21, 27, 33, 39, 45 och 51.  

Under studien mättes vilka doser av inhalations glukortikoder som 

gavs, symtompoäng för astma, PEF-värden, positiv SPT och specifika 

IgE-antikroppar. Astmasymtom bedömdes var tredje månad. Om 

astman var välkontrollerad sänktes ICS-dosen. Information om 

dagliga medicindoser samlades in var tredje månad. Behandling med 

ICS fick avslutas om inga astmasymtom hade noterades under sex 

månader. Bedömning av astmasymtom både dagtid och nattetid 

poängsattes. Poängsättningen på dagtid följande, 0-inga 

astmasymtom, 1-milda symtom, 2-mild till måttligt symtom som 

uppträde ofta och 3-ihållande svåra astmasymtom. Astmasymtom 

nattetid poängsattes enligt följande 0-inga astmasymtom, 1-vaknande 

med milda symtom en gång per natt, 2-vaknande med milda symtom 

flera gånger per natt, 3-vaknande med svårare symtom flera gånger 

per natt, 4-sömnlöshet. 

 

Mätningar för PEF gjordes med en PEF-mätare. PEF observerades 

under hela studieperioden. Vid varje mätning noterades det högsta 

PEF-värdet av tre försök. Histaminkvaddel >3mm vid test bedömdes 

som positiv SPT.  

 

Resultat 

 

Det var 90 deltagare som påbörjade studien men av dessa var det 

endast 74 deltagare som fullföljde studien. Nio deltagare från 

behandlingsgruppen avslutade studiebehandlingen. Fem deltagare 

avbröt inom 12 månader, tre fick lokal irritation vid injektionsstället, 

en upplevde irritation i svalget samt hosta och en deltagare drabbades 

av en systemisk allergisk reaktion. Efter två år avbröt två deltagare 

behandlingen, på grund av urtikaria och hosta. Efter tre år var det två 

deltagare som avbröt studien. Från kontrollgruppen var det 7 deltagare 

som inte fullföljde studien. Fyra deltagare valde att avbryta efter ett år 

eftersom ingen av deltagarna fick någon symtomförbättring av sin 

astma. Efter två år avslutade tre deltagare studien av personliga skäl. 

Inga skillnader observerades innan studiestart mellan studiens 

behandlingsgrupper gällande ålder, kön, astmasymtom, ICS-dos, SPT, 

PEF eller specifik IgE-antikroppar i serum. 

 

Patienter behandlade med SCIT kunde minska användningen av 

inhalations glukokortikoider, tabell II. Den genomsnittliga 

dosminskningen mellan SCIT-gruppen och kontrollgruppen var cirka 

30 ug per dag, skillnaden mellan grupperna är statistiskt säkerställd. 

Efter tre år var det 13 deltagare (28,8 %) i behandlingsgruppen som 

inte behövde behandlas med ICS för att kontrollera sin astma och 

liksom nio deltagare (20,0%) i kontrollgruppen. 
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Tabell II. Deltagarnas dygnsdoser av budesonid från start till efter ett, två och tre års behandling med SCIT eller 

enbart läkemedelsbehandling.  

* = Statistisk signifikant skillnad (P <0,05 indikerar statistiskt signifikant skillnad). 

 

 

Symtompoäng för astma samlades in dagtid och nattetid. Studiens 

resultat av symtompoäng var att SCIT visade signifikant lägre 

symtompoäng för astma efter varje år jämfört med endast 

läkemedelsbehandling, tabell III. Från start till efter tre år hos 

deltagare behandlade med SCIT bedömdes astmapoäng för dagtid vara 

2,8 + 0,7 resp. 0,7 + 0,5 och nattetid 1,8 + 0,4 resp. 0,4 + 0,3. Från 

start har deltagare milda till måttliga astmasymtom och efter tre års 

behandling resulteras poäng som indikerar på inga till milda symtom.  

 
Tabell III. Förändring med P-värde mellan SCIT och enbart läkemedelsbehandling för symtompoäng för astma 

dagtid som nattetid. 

* =Statistisk signifikant skillnad (P <0,05 indikerar statistiskt signifikant skillnad). 

  

 

SCIT ökade PEF-värden signifikant från start efter två och tre års 

behandling, start 63,3 + 5,4 till 87,4 + 9,2 resp. 91,3 + 5,8 L/min. 

Studiens SPT visade ingen skillnad mellan SCIT och enbart 

läkemedelsbehandling. SCIT reducerade specifika IgE-antikroppar 

signifikant mer tre års behandling än enbart läkemedelsbehandling, 

start 91,4 + 29,1 till 77,6 + 26,4 kU/l.  

 

 

Totalt genomfördes 1735 injektioner, av dessa var det 203 som gav 

biverkningar. En injektion ledde till systemisk reaktion medan de 

övriga innebar lokala hudirritationer och hosta.   

 

 
 
 

 

 Start (µg)  År 1 (µg) År 2 (µg) År 3 (µg) 

SCIT (n= 36) 196,7 + 65,6 170,8 + 64,4 115,0 + 54,1 71,3 + 53,8 

ICS (n=38) 206,7 + 45,0 190,4 + 46,8 147,9 + 47,0 101,3 + 48,5 

P-värde 0,494 0,183 0,015* 0,027* 

 Start År 1 År 2 År 3 

P-värde Dag/Natt Dag / Natt Dag / Natt Dag / Natt 

SCIT vs ICS 0,925 / 0,259 0,013* / 0,024* 0,012* / 0,011* 0,009* / 0,007*  
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Studie 2: Efficacy of long-term sublingual immunotherapy 

as an adjunct to pharmacotherapy in house dust mite-

allergic children with asthma (Ozdemir, C. et al. 2007) 

 
 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att jämföra de kliniska effekterna av 

läkemedelsbehandling med eller utan SLIT hos barn med HDM-

inducerad astma.  

 

Studiemetod 

 

Studien var prospektiv, öppen samt kontrollerad och utfördes under tre 

år. Studiens deltagare var barn med initial ålder 8,3 + 3,0 år med mild 

till måttlig HDM-inducerad astma. 90 deltagare medverkade i denna 

studie efter en prövningsperiod på ett år. Prövningsperioden innebar 

kontroll över deltagarnas astmasymtom samt medicineringar. Barn 

med HDM-inducerad delades in i en behandlingsgrupp eller 

kontrollgrupp. I Behandlingsgruppen fick 62 deltagare 

standardbehandling av budesonid inhalationer kombinerat med SLIT 

(50% D. pteronyssiunus + 50% D. farinae, stallergenes, Antony 

Cedex, France) i tre år. Den andra gruppen med 28 deltagare blev 

studiens kontrollgrupp. De fick standardbehandling med budesonid för 

inhalation under de tre år som studien genomfördes.  

 

Deltagarna i behandlingsgruppen tilldelades en droppe 0,1 IR/ml 

(index of reactivity/ml) som start-dos, därefter ökade dosen till 10 

droppar dag sju. Dag 8–14 gavs 10 droppar 1 IR/ml dagligen, dag 15–

21 tilldelades 10 droppar 10 IR/ml dagligen och dag 22–28 ökades 

dosen ytterligare till 1–20 droppar 100 IR/ml dagligen. Därefter 

tilldelades 20 droppar 100 IR/ml dagligen i fyra veckor och för 

resterande studieperiod tilldelades 20 droppar 100 IR/ml två gånger 

per vecka  

 

Studien mätte ICS-dos, lungfunktion med FEV1 och PEF, SPT och 

specifika IgE-antikroppar. Vid klinikbesök bedömdes astmasymtom, 

lungfunktion samt medicineringsdos och eventuella dossänkningar av 

budesonid gjordes därefter då minimal dos för astmakontroll 

önskades. Om inga astmasymtom observerades under sex månader 

fick deltagarna avsluta ICS behandling.  

Vårdnadshavare till deltagarna noterade dygnsdoser under 

studieperioden. Noterade dygnsdoser och lungfunktion bedömdes på 

klinik var tredje månad, pricktest samt mätningar av specifika IgE-

antikroppar gjordes en gång per år under behandlingsperioden.  
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Resultat 

 

I behandlingsgruppen var det 19 deltagare som inte fullföljde studien 

samt 5 deltagare från studiens kontrollgrupp. Anledningar till att 24 

deltagare inte fullföljde studien var av personlig samt ekonomisk 

natur.  

 

Deltagare med SLIT visade lägre doser och årlig duration av ICS än 

kontrollgrupp efter ett, två och tre års behandling, tabell IV. Deltagare 

som tilldelades SLIT minskade signifikant duration och dygnsdoser av 

ICS från start till efter ett, två och tre års behandling (P=0,0001). 

Deltagare som behandlades med SLIT reducerade sina dygnsdoser av 

inhalations glukokortikoider från en genomsnittlig startdos på 330,3 

µg till 151 µg efter tre års behandling. Hos deltagare i kontrollgruppen 

där enbart läkemedelsbehandling erbjöds sågs en reducering av 

dygnsdoser av inhalations glukokortikoider från en genomsnittlig 

startdos på 290,6 ug till dosen 206,3 ug efter tre år. Enbart 

läkemedelsbehandling reducerade ICS dygnsdoser efter ett och två år 

(P=0,034 resp. P=0,022), men inte efter tre år (P=0,087). Ingen 

skillnad för ICS-duration observerads under behandlingsperioden för 

deltagare som endast fick läkemedel (P=0,231, P=0,264 resp. 

P=0,085). Efter tre år med SLIT bedömdes att 52,4 % av deltagarna 

kunna avsluta behandling med ICS för att kontrollera astmasymtom, 

motsvarande siffra var endast hos 9,1 % i kontrollgruppen där enbart 

läkemedelsbehandling tilldelats. 

 

Efter ett års behandling bedömdes förbättrade FEV1-värden med SLIT 

jämfört med enbart läkemedelsbehandling, tabell IV. Inom SLIT-

gruppen förbättrades FEV1 från start efter två och tre års behandling 

(P=0,017 resp. P=0,027).   

 

Från start till efter tre år visade varken SLIT eller enbart 

läkemedelsbehandling förändrade SPT mot HDM-allergen. Inom 

SLIT-gruppen sänktes specifika IgE-antikroppar efter tre år (P= 

0,021). Med enbart läkemedelsbehandling observerades ingen 

förändring av specifika IgE-antikroppar under behandlingsperioden 

(P=0,721, P=0,177 resp. P=0,708). Jämförande mellan SLIT och 

enbart läkemedelsbehandling bedömdes ingen signifikant skillnad 

avseende förändrade nivåer av specifika IgE, tabell IV.  

De behandlingsrelaterade biverkningar som noterades i denna studie 

var milda och ledde inte till några av studiens avhopp. De 

biverkningar som noterades hos fyra deltagare i SLIT-gruppen var 

metallsmak, klåda i hals, rinnsnuva och nysningar. 
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Tabell IV. Resultat på förändring med P-värde mellan SLIT (n=43) och enbart läkemedelsbehandling (n=23) 

efter ett (SLIT1 vs. ICS1), två (SLIT2 vs. ICS2) och tre års behandling (SLIT3 vs. ICS3). 

* = Statistiskt signifikant skillnad (P <0,05 indikerar statistiskt signifikant skillnad). 

- = ingen skillnad, P-värde redovisas ej  
 

 

Studie 3: Steroid-sparing effects with allergen-specific 

immunotherpay in children with asthma: A randomized 

controlled trial (Zielen, S. et al 2010) 
 

 

Syfte 

 

Syftet i denna studie var att jämföra läkemedelsbehandling med eller 

utan SCIT hos barn med HDM-inducerad astma.   

 

Studiemetod 

 

Studien var randomiserad samt kontrollerad och utfördes öppet under 

två år. I denna studie deltog 65 barn med mild till måttlig HDM-

allergisk astma. Inklusionskriterierna för deltagande utöver HDM-

allergisk astma var barn 6–17 år, positiv SPT och konjunktival 

provokation samt funna specifika IgE-antikroppar mot D. 

pteronyssinus. Deltagarna skulle också vara behandlade med minst 

100 µg flutikason eller 200 µg budesonid dagligen. Uppsamlade 

prover med husdammskvalster från deltagarnas hem kontrollerades 

också för anmälda personer till studien.  

Barn med FEV <80% av normalvärdet, genomgått immunterapi mot 

HDM eller andra allergener tidigare, positiv SPT som visat högre 

känslighet mot annat allergen än D. pteronyssiunus och svårare 

astmasymtom exkluderades från studie.  

 

 SLIT1 vs. ICS 1 SLIT2 vs. ICS 2  SLIT3 vs. ICS 3 

ICS dos  - P=0,003* P=0,002* 

ICS duration P=0,048* P=0,001* P=0,003* 

FEV1 P=0,003* - - 

SPT - - - 

Specifik IgE - - - 
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Innan studien började gjordes bedömningar av deltagarna under fem 

månader. Deltagare vars astma ansågs vara kontrollerad enligt GINA 

(Global Initiative for Asthma Treatment) tilldelades randomiserat med 

SCIT eller enbart läkemedelsbehandling. I två år behandlades 33 

deltagare med SCIT (Acaroid, Allergopharma, D. pteronyssinus) 

kombinerat med läkemedelsbehandling och 32 deltagare behandlades 

enbart läkemedel. Läkemedelsbehandlingen som tilldelades under 

studieperioden till samtliga deltagare var flutikason 50–500 µg två 

gånger dagligen. SCIT administrerades individuellt med ökade doser 

TU/ml (therapeutic unit/ml) tills maximala toleranta dos uppnåddes, 

därefter gavs injektioner var 6:e vecka resterande behandlingsperiod.   

 

Det primära som mättes i denna studie var förändring av 

medicineringsdoser av flutikason för att tillhandahålla god 

astmakontroll enligt kriterier från GINA (Global Initiative for Asthma 

Treatment). Detta bedömdes enligt förändrade dos steg där -3, -2 och -

1 visade förbättring, 0 indikerade på oförändrat och +3, +2 och +1 

visade försämring. Studiens sekundära mått var PEF före och efter 

behandlingsperiod, bronkial hyperreaktivitet med 

metakolinprovokationer och specifika IgE-, IgG1- och IgG4-

antikroppar.  

 

Deltagares vårdnadshavare förde dagliga noteringar över 

astmasymtom, medicineringsdos av flutikason samt PEF-värden 

morgon och kväll i två år. Under september till februari varje studieår 

undersöktes astmasymtom då högsta allergenexponering av HDM 

ansågs föreligga under dessa perioder.  

 

Resultat 

 

Innan studien startade screenades 111 barn med HDM-inducerad 

astma men endast 65 deltagare fick inleda behandling. Samtliga 

deltagare fullföljde studien.  

SCIT reducerade flutikason doser med signifikant fler förbättrade steg 

jämfört med enbart läkemedelsbehandling (P <0,05), tabell V. Efter 

två år med SCIT reducerades medelvärdet av flutikasons dygnsdos 

330,3 µg till 151 µg medan deltagare behandlade med enbart 

läkemedel reducerade flutikason 290,6 µg till 206,3 µg. SCIT ökade 

PEF-värden signifikant mer än enbart läkemedelsbehandlingen under 

behandlingsperioden (P <0,05), tabell VI. Lungfunktioner 

förbättrades med 55 + 49 l/min hos deltagare som fått SCIT.  Resultat 

för bronkial hyperreaktivitet med metakolinprovokation visade inga 

skillnader mellan SCIT eller enbart läkemedelsbehandling efter två år.  

 

Efter två år ökade SCIT nivåer av IgG1- , IgG4-antikroppar signifikant 

mer än läkemedelsbehandling (P=0,0001), tabell VI. Behandling med 
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SCIT minskade nivån av specifik IgE-antikroppar signifikant mer än 

enbart läkemedelsbehandling efter två år (P=0,0217), tabell VI.  

 

Behandlingsrealterade biverkningar som noterades i denna studie 

uppkom hos 12 deltagare behandlade med SCIT. Lokala 

hudirritationer som svullnad, klåda och smärta vid injektionsstället 

beskrivs som milda biverkningar. Hosta och rinit förekom också hos 

deltagare behandlade med SCIT och behandling mot biverkningarna 

ansågs inte störa studiebehandlingen. Astmasymtom hos två deltagare 

i SCIT-gruppen och en deltagare i kontrollgruppen försämrades under 

studien och behandlades med orala glukokortikoider till att astman var 

kontrollerad, därefter bedömdes deltagarna till att kunna fortsätta 

studiebehandlingarna. 

 

Tabell V. Förändring av flutikason dos steg med behandling av SCIT eller endast läkemedelsbehandling efter ett 

(SCIT1, ICS1) och två år (SCIT2, ICS2).   

 

 

 
Tabell VI. Förändring av IgE, IgG1, IgG4 och PEF med behandling av SCIT eller endast läkemedelsbehandling 

från start (SCIT0, ICS0) till efter två år (SCIT2, ICS2). 

* = Statistisk signifikant skillnad (P <0,05 indikerar statistiskt signifikant skillnad). 

 

 

 

Gradering Dos steg  SCIT1           SCIT2    

  n=33            n=33     

    ICS1 

    n= 32  

     ICS2 

      n=32 

 

Förbättring 

-3 3 10 2 5 

-2 9 6 - 1 

-1 11 9 8 12 

Oförändrad  0 6  3 11 9 

 

Försämring 

+1 4 2 8 3 

+2 - 3 2 1 

+3 - - 1 1 

 SCIT0             SCIT2 Förändring    ICS0            ICS2 Förändring 

IgE (kU/L)   15,4              11,87   -22,9 %*   14,46          14,76 +2,0 % 

IgG1 (µg/L)  548,8             1016,3  +85,2 %*   488,4          412,7 -15,0 % 

IgG4 (µg/L)  104,7             1305,5 +1146,9 %*   88,3            91,7 

 

+3,8 % 

PEF (L/min) 296 +101 351+116   55 + 49* 315 + 93 345 + 95    30 + 44 
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Studie 4: Long-Term Effect of Sublingual and 

Subcutaneous Immunotherpay in Dust Mite-Allergic 

Children with Asthma/Rhinitis: A 3-Year Prospective 

Randomized Controlled Trial (Karakoc-Aydiner, E. et 

al. 2015) 

 
 

Syfte 

 

Studiens syfte var att undersöka kliniska effekter, tolerans samt 

immunologiska parametrar med SCIT, SLIT eller enbart 

läkemedelsbehandling hos barn med HDM-inducerad astma med eller 

utan rinit.  

 

Studiemetod 

 

Denna studie utfördes öppet under tre år och var prospektiv, 

randomiserad samt kontrollerad. 48 barn med mild till måttlig HDM-

inducerad astma med eller utan rinit randomiserades till SCIT-, SLIT- 

eller läkemedelsbehandling. Information om studiebehandling delades 

ut till deltagarnas vårdnadshavare, samtycke samlades in innan studien 

startade.  

 

De standardiserade allergenextrakten som användes i denna studie 

bestod av D. pteronyssinus och D. farinae via subkutana injektioner 

(Alutard SQ, ALK-ABELLO, S.A) eller sublinguala droppar (SLIT: 

ALK-ABELLO, S.A). SCIT gavs en gång per vecka vid klinik med en 

upptitreringsfas på 16 veckor. Efter upptitreringsfasen administrerades 

SCIT var 4:e vecka resterande studietid. Behandling med SLIT 

gjordes hemifrån, i en månad tillfördes dagliga droppar på morgonen 

därefter behandlades deltagarna med fem droppar tre gånger per 

vecka. Samtliga deltagare i denna studie fick använda inhalerade B2-

agonister, inhalerad- och intranasala glukokortikoider och orala 

glukokortikoider. 

 

Primära mått som undersöktes i denna studie var medicinering- och 

symtompoäng för astma och rinit under tre år med SCIT-, SLIT- eller 

enbart läkemedelsbehandling. Deltagarnas astmasymtom (hosta, 

dyspné, väsande andning och andfåddhet) och rinitsymtom 

(rinnsnuva, nysningar, klåda och nästäppa) graderades efter en 

fyraskalig bedömning 0-inga symtom, 1-milda symtom, 2-milda till 

måttliga symtom och 3-svårare symtom. Deltagarnas dagliga 

medicineringar mättes enligt poäng, 1-inhalation-B2-agonister 2-
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inhalation- och intranasala glukokortikoider och 3-orala 

glukokortikoider. Vid klinikbesök var tredje månad bedömdes de 

totala dagliga medicinering- och symtompoäng. Astma- och 

rinitsymtoms svårighetsgrad mättes även i denna studie, mätningen 

gjordes via en 10 cm visuell analog skala (VAS), 0 cm indikerade inga 

symtom och 10 cm svåra symtom.  

 

Sekundära mått som studien undersökte var FEV1 och nasal- och 

bronkial hyperreaktivitet med provokationsdoser, specifika IgE- och 

IgG4-antikroppar samt cytokiner som IL-5, IL-10 och IFN-ɣ.  

 

Resultat 

 

Det var 31 deltagare som fullföljde denna studie, 12 deltagare 

tilldelade SCIT, 9 deltagare tilldelade SLIT och 10 deltagare med 

enbart läkemedelsbehandling. Inga behandlingsrealterade biverkningar 

observerades under underhållsbehandlingen med ASIT. Två deltagare 

behandlade med SCIT drabbades av systemiska reaktioner under 

upptitreringsfasen vilket ledde till att deltagarna bedömdes avsluta 

behandling och inte fullfölja resterande behandlingsperiod. Deltagare 

som inte närvarade vid klinik kontrollerna samt hade ofullständiga 

poängsättningar av dagliga symtom och medicinering exkluderades 

från studien.  

Inom SCIT- och SLIT-gruppen reducerades VAS från start till efter 

tre års behandling (SCIT: 5 resp. 1,66 cm, SLIT: 4,8 resp. 2,5 cm), 

tabell VII. Efter tre år noterades en signifikant reducering av VAS 

med SCIT jämfört med enbart läkemedelsbehandling (4,5 resp. 1,66 

cm), tabell VII.  

 

Totala astma- och rinitsymtom förbättrades med reducerade 

symtompoäng hos deltagarna tilldelade SCIT eller SLIT (0,6 resp. 

0,5p) efter tre år jämfört med kontrollgrupp (3p). Inom SCIT-gruppen 

visades signifikant förbättrade rinitsymtom från start till efter tre år, 

tabell VII. Efter tre år hos deltagare behandlade med SLIT och endast 

läkemedel observerades ingen förbättring av symtompoäng för rinit 

från start.  

Efter tre års behandling med SCIT och SLIT reducerades 

medicineringspoängen från start och jämfört med studiens 

kontrollgrupp, tabell VII. Från start reducerade SCIT medelvärdet av 

medicineringspoäng 2,5 till 0,3 efter tre år, SLIT reducerade 2,7 till 

0,6 medicineringspoäng.  

 

Inga skillnader för Nasala- och bronkiala hyperreaktivitet 

observerades hos deltagarna som tilldelades SCIT, SLIT eller endast 

läkemedel efter tre år. Med SCIT och SLIT mättes en marginell 
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ökning av FEV1 men redovisades inte som en signifikant skillnad från 

start. SPT mot HDM-allergen redovisades som en signifikant skillnad 

inom SCIT- och SLIT-gruppern från start till efter tre år, tabell VII.  

 

Efter tre år observerades en signifikant ökning av specifika IgG4-

antikroppar hos deltagare behandlade med SCIT från start och jämfört 

med kontrollgrupp, tabell VII. Inga skillnader noterades med SLIT 

eller enbart läkemedelsbehandling. Mätningar under studien av 

specifika IgE-antikroppar gav oförändrat resultat för samtliga 

behandlingsgrupper. Inga skillnader av mätta IL-5, IL-10 samt IFN-ɣ 

observerades inom eller mellan studiens behandlingsgrupper efter tre 

år. 

 

Tabell VII. Förändring med P-värde inom och mellan SCIT (n=12), SLIT (n=9) och enbart 

läkemedelsbehandling. (n=10) från start till efter 3 års behandling: (SCIT0 vs SCIT3), (SCIT3 vs ICS3), (SLIT0 

vs. SLIT3), (SLIT3 vs. ICS3). 

* = Statistisk signifikant skillnad (P <0,05 indikerar statistiskt signifikant skillnad). 

- = Ingen skillnad, P-värde redovisas ej 

 

 

 

Studie 5: Two year follow-up of clinical and 

inflammation parameters in children monosensitized to 

mites undergouing subcutaneous and sublingual 

immunotherapy (Yukselen, A. et al. 2013) 
 

Syfte 

 

Syftet i denna studie var att undersöka kliniska effekter samt 

immunologiska parametrar med SCIT eller SLIT hos barn med HDM-

inducerad astma och rinit. 

 

 SCIT3 vs. 

ICS3 

SCIT0 vs.  

SCIT3 

SLIT3 vs. 

ICS3 

SLIT0  vs. 

SLIT3 

VAS P= 0,009* P<0,01* - P= 0,03* 

Symtompoäng, astma P= 0,03* P= 0,03* P= 0,03* P= 0,03* 

Symtompoäng, rinit P= 0,01* P= 0,007* P= 0,01* - 

Totala symtompoäng, astma och rinit  P <0,01* P=0,007* P <0,01* P=0,04* 

Medicineringspoäng P=0,01* P= 0,01* P=0,01* P=0,01* 

SPT P= 0,01* P<0,01* - P=0,02* 

Specifika IgG4 P= <0,0001* P=0,002* - - 

Specifika IgE - - - - 
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Studiemetod 

 

Denna studie var en uppföljningsstudie till en tidigare studie som var 

placebokontrollerad, dubble-dummy och dubbel-blindad (Yukselen, 

A. et al 2012). Deltagarna i denna studie var barn som haft HDM-

inducerad astma med eller utan rinit i minst ett år. 32 deltagare 

tilldelades randomiserat SCIT, SLIT eller placebo i den tidigare 

studien (36). 

I första behandlingsåret fick 10 deltagare aktiva SCIT-injektioner och 

placebo SLIT-droppar, 11 deltagare fick aktiva SLIT-droppar och 

placebo SCIT-injektioner och 10 deltagare fick placebo SLIT-droppar 

samt placebo SCIT-injektioner. Efter första året bröts studiemetoden, 

placebokontroll avslutades och studiens behandlingar gavs istället 

öppet. Deltagare som tidigare tilldelats placebo i den tidigare studien 

tilldelades randomiserat SCIT eller SLIT. Uppföljningsstudien 

analyserade deltagare som behandlats aktivt med SCIT och SLIT i ett 

eller två år.  

 

Studien mätte medicineringsdoser av budesonid och mometason, 

symtompoäng för astma och rinit, SPT, nasal- och bronkial 

hyperreaktivitet med provokationsdoser, FEV1, specifika IgE- och 

IgG4-antikroppar samt cytokiner IL-10 och IFN-ɣ.  

 

Samtliga deltagare ordinerades 100 – 800 µg budesonid dagligen. Vid 

behov fick deltagarna använda salbutamol, mometason nasalt och 

antihistaminer. Antileukotriner och orala glukokortikoider fick inte 

användas i denna studie.  

 

Standardiserade allergenextrakt av D. pteronyssiunus och D farinae 

(50/50, Allergopharma) gavs subkutant eller sublingualt. 

Administreringen av SCIT inledes med en startdos 0,2–0,8 ml av 50 

TU/ml (therapeutic units/ml). SCIT tilldelades på klinik med ökade 

doser under 12 veckor tills att maximala toleranta dos uppnåddes, 

därefter gavs 0,2–0,8 ml av 5000 TU/ml var fjärde vecka.  

SLIT inledde en startdos på 1-28 droppar 10 TU/ml till dag 28, 

därefter ökades doserna till 1-28 droppar 1000 TU/ml dag 29-84. 

Därefter tilldelades 28 droppar 1000 TU/ml tre gånger per vecka som 

underhållsbehandling under resterande behandlingsperiod.  

 

Vårdnadshavare till deltagarna förde dagliga symtompoäng för astma 

och rinit samt medicineringspoäng för doser utav budesonid och nasalt 

mometason. 

Astmasymtom (hosta, andnöd, tryck över bröstet, väsande andning) 

och rinitsymtom (rinnsnuva, nästäppa, kliande näsa, nysningar) 

graderades enligt följande poäng, 0-inga symtom, 1-milda symtom, 2-

måttliga symtom, 3-svårare symtom. Beta2-agonist salbutamol som 

användas vid behov noterades också, 0-vid intag och 1-inget intag. 
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Enligt den tidigare studiemetod bedömdes studiens dygnsdoser av 

budesonid och mometason enligt poängen 0–0 µg, 1–0–200 µg, 2–

200–400 µg, 3–400–800 µg, 4–800–1000 µg budesonid. Dygnsdoser 

av mometason poängsattes 0–0 µg, 1–50 µg, 2–100 µg, 3–200 µg 

(36).    

 

 

 

Resultat 

 

Av de deltagare som inledde studien var det 30 barn med medelålder 

11,5 + 3,0 resp. 11,8 + 2,5 år som fullföljde två års behandling med 

SCIT eller SLIT. En deltagare hoppade av i slutet av 

inkörningsperioden, den andra deltagaren tilldelades aktiva SLIT-

droppar och hoppade av under första behandlingsåret. Studiens 

avhopp bedömdes inte bero på studiebehandlingarna.  

  

Enligt tidigare resultat från jämförelse mellan SCIT och placebo efter 

ett år observeras signifikanta reduceringar avseende medicinering- och 

symtompoäng för astma och rinit för SCIT (36).  

 

SCIT och SLIT reducerade medicinering- och symtompoäng för astma 

och rinit signifikant efter två år, tabell VIII. Med SLIT mättes ingen 

signifikant reducering av medicineringspoäng för astma samt rinit 

efter ett år men efter andra behandlingsåret observerades en 

signifikant reducering, tabell VIII.  

 

Resultat för medicinering- och symtompoäng för astma visade en 

signifikant skillnad mellan deltagare tilldelade SCIT och SLIT ( 

P=0,03, P=0,04). SCIT reducerade poäng för medicineringsdos och 

astmasymtom signifikant mer än SLIT efter två år.   

Resultat för medicinering- och symtompoäng för rinit visade ingen 

signifikant skillnad mellan behandlingarna efter två år (P=0,25. 

P=0,19).  

FEV1 ökade signifikant med både SCIT och SLIT efter två år, tabell 

VIII. Medelvärdet av FEV1 för SCIT och SLIT efter två år var 105,2 

+ 13,0 resp. 101,9 + 6,6 L/min. Efter två år visade SCIT en 

genomsnittlig ökning av FEV1 på 11,4 % och 10,7 % ökning för 

deltagare behandlade med SLIT från start. Känslighet mot HDM-

allergener mätt via SPT på hud minskades signifikant med både SCIT 

och SLIT efter två år, tabell VIII.  
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Behandling med SCIT och SLIT visade signifikant ökade HDM-

provokationdoser för bronkial hyperreaktivitet efter två år, tabell 

VIII. SCIT och SLIT ökade signifikant även HDM-provokationsdoser 

för nasal hyperreaktivitet från start till efter två års behandling, tabell 

VIII, ingen skillnad observerades mellan behandlingarna (P=0,53).  

 

SCIT och SLIT minskade specifika IgE-antikroppar signifikant efter 

två år, tabell VIII. SCIT och SLIT ökade signifikant specifika IgG4-

antikroppar efter två års behandling. Inom SCIT-gruppen ökades 

mängden IgG4 signifikant under hela behandlingsperioden, med SLIT 

observerades en signifikant ökning av IgG4 efter två år men inte efter 

ett år, tabell VIII. Mätt IL-10 ökade signifikant efter två år med både 

SCIT och SLIT. Ingen skillnad för IFN-ɣ observerades hos studiens 

behandlingar, tabell VIII. 

 

 

Tabell VIII. Förändring med P-värde av SCIT (n=15) och SLIT (n=15) från start till efter ett- och två års 

behandling.  

* = Statistisk signifikant skillnad (P <0,05 indikerar statistiskt signifikant skillnad). 

- = ingen skillnad, P-värde redovisas ej  

 

 

 

 

 SCIT0 vs. 

SCIT1 

SCIT0 vs. 

SCIT2  

SLIT0 vs. 

SLIT1 

SLIT0 vs.  

SLIT2  

Symtompoäng, astma P=0,005* P=0,005* P=0,008* P=0,005* 

Symtompoäng, rinit P=0,005* P=0,005* - P=0,005* 

Medicineringspoäng, astma P=0,005* P=0,005* P=0,16 P=0,012* 

Medicineringspoäng, rinit  P=0,005* P=0,005* P=0,18 P=0,012* 

FEV1 - P=0,007* - P=0,007* 

Bronkial hyperreaktivitet - P=0,02* P=0,56 P=0,02* 

Nasal hyperreaktivitet - P=0,01* - P=0,02* 

SPT - P=0,007* - P=0,01* 

Specifika IgG4 P=0,007* P=0,005* - P=0,005* 

Specifika IgE - P=0,009* - P=0,01* 

IL-10 - P=0,005* - P=0,005* 

IFN-ɣ - P=0,25 - P=0,42 



 

24 
 

DISKUSSION 

 
Allergen-specifik immunterapi är idag den enda behandlingen som 

kan modifiera immunsystemets överkänslighetsreaktioner och öka 

toleransen mot HDM-allergener (26, 29). Syftet med detta 

litteraturarbete var att undersöka behandlingseffekter av ASIT hos 

barn med HDM-inducerad astma med eller utan rinit avseende på 

symtomlindring, medicineringsbehov och lungfunktion. Artiklarna 

som valdes för att besvara arbetets syfte var randomiserade kliniska 

studier. I detta arbete analyserades effekter av ASIT oavsett 

administreringsmetod. I Studie 1 och 3 analyserades SCIT, studie 2 

analyserade SLIT och studie 4 samt 5 jämförde SCIT och SLIT. 

 

ASIT kontrollerades inte med placebogrupper i någon av de valda 

studierna, istället kontrollerades ASIT med enbart 

läkemedelsbehandling. Hos samtliga deltagare i studierna 

administrerades standardiserad läkemedelsbehandling med 

inhalations-glukokortikoider. I Studie 1–4 kontrollerades ASIT med 

enbart läkemedelsbehandling. I studie 5 användes ingen 

kontrollgrupp, i denna studie jämfördes behandlingseffekter mellan 

SCIT och SLIT kombinerat med läkemedelsbehandling. Studie 5 var 

en uppföljningsstudie till en tidigare studie (Yukselen, A. et al 2013), 

den tidigare studien var en dubbel-dummy, placebokontrollerad samt 

dubbel-blindad, därefter bröts studiemetoden och behandlingarna 

tilldelades istället öppet utan placebokontroll. Studie 2 – 5 utfördes 

öppna, studie 1 var den enda studien som var dubbel-blindad. 

Eftersom större delen av de valda studierna utfördes öppet och utan 

placebokontroll finns en risk till att kunna felbedöma de 

behandlingseffekter av ASIT som redovisades i detta arbetet.  

Behandlingsgrupperna från samtliga studier är små vilket kan öka 

risken till svårtolkade behandlingsresultat för ASITs verkliga effekter. 

Studie 4 och 5 har betydligt färre deltagare jämfört med övriga studier 

i detta arbetet. Trots att samtliga studiers behandlingsgrupper anses 

vara små redovisas signifikanta resultat. Signifikanta resultat kanske 

inte betyder något för deltagarna om ASIT prövats på få deltagare. De 

deltagare som stått enbart på läkemedelsbehandling i studie 1–4 visar 

inga försämrade resultat avseende symtom, medicinering samt 

lungfunktion vilket kanske kan motverka behandlingsvalet att 

överväga ASIT hos barn. I samtliga studier fördes dagliga noteringar 

för medicinering och symtom hemifrån, det kan innebära en risk för 

att dagliga noteringar missas och feltolkas vid den slutliga 

utvärderingen.  

 

 

Studie 3 hade inga bortfall, dvs samtliga deltagare som inledde studien 

fullföljde hela behandlingsperioden. Studie 1, 2, 4 och 5 hade 
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deltagare som avbröt studiebehandlingarna. Studiernas bortfall ansågs 

inte påverka de slutliga resultaten. Från samtliga studiers deltagare var 

det sammanlagt tre individer som drabbades av systemisk allergisk 

reaktion under upptitreringsfasen med SCIT. Hos deltagarna som 

behandlades med SLIT observerades ingen systemisk reaktion, SLIT 

kan kanske därför vara ett rimligare behandlingsalternativ till barn då 

administreringen med sublinguala droppar också kan vara mer 

accepterande för barn än upprepande subkutana injektioner.   

 

Studiernas aktiva doser för ASIT angivs i olika dosenheter (U/ml, 

IR/ml, TU/ml), vilket gör det svårt att direkt kunna jämföra vilken dos 

som ger den mest effektiva behandlingseffekten avseende 

medicineringreducering, symtomlindring samt förbättrade 

lungfunktioner. Doseringen av ASIT i samtliga studier doserades upp 

till att maximala toleranta dos uppnåddes.   

 

Direkta jämförelser är svårt att genomföra mellan arbetets studier. De 

undersökta studierna skiljer sig åt angående hur undersökningen 

genomfördes på symtomlindring av HDM-inducerad astma och rinit 

samt deltagarnas medicineringsbehov med ASIT. Det kan bli svårt att 

avgöra huruvida undersökningsmetoderna är säkra eller inte då 

studierna använder olika metoder för att utvärdera ASITs effekter.     

 

Studie 1 analyserade symtompoäng för astma dagtid och nattetid. 

Studie 4 och 5 undersökte symtompoäng för både astma och rinit 

enligt poäng 0–3, 0-inga symtom och 3-svåra symtom. I studie 4 

undersöktes även astma- och rinitsymtoms svårighetsgrad enligt 10 

cm VAS. Studie 2 och 3 redovisade inte poängsättningar för 

astmasymtom. I studie 2 kontrollerades deltagarnas astmasymtom var 

tredje månad och eventuella dossänkningar av budesonid genomfördes 

enligt förskrivna rekommendationer för att tillhandahålla god 

astmakontroll. Studie 3 analyserade också astmasymtom var tredje 

månad och utförde eventuella dossänkningar av flutikason som 

därefter redovisades via förändrade dos steg under studiebehandling.     

 

Studie 1 och 2 mäter medelvärdet för dygnsdoser av budesonid och 

redovisade resultaten efter ett, två och tre år. Studie 2 redovisade även 

deltagarnas duration av budesonid, hur länge deltagarna behövde 

behandlas med ICS för att hålla god astma kontroll. Studie 3 mäter 

förändrade dossteg med flutikason där -1,-2 och -3 steg bedömdes 

vara sänkta doser av flutikason och indikerade på förbättrade resultat. 

I studie 4 analyserades den dagliga medicineringanvändningen enligt 

poäng 1–3 från start till efter ett och tre år, 1-vid användning av beta-

2-agonist, 2-inhalation eller nasala glukokortikoider och 3-användning 

av orala glukokortikoider. Studie 5 mäter även medicineringspoäng, 

dygnsdoser av budesonid poängsattes enligt 0–0 µg, 1–0–200 µg, 2–



 

26 
 

200–400 µg, 3–400–800 µg och 4–800–1000 µg.  

 

Studiernas resultat avseende symtomlindring, medicinering och 

lungfunktion 

 

I studie 1 bedömdes att både SCIT och enbart läkemedelsbehandling 

förbättrade astmasymtom dagtid såväl nattid efter tre år. Jämförelse 

mellan studiegrupperna visades signifikant förbättrade astmasymtom 

med SCIT än med enbart läkemedelsbehandling efter tre år. Dagliga 

medicineringsdoser av ICS sänktes hos deltagare som fick SCIT och 

liksom deltagare som fick enbart läkemedelsbehandling. SCIT visade 

signifikant reducera medicineringsdoser av ICS efter två och tre år. 

Liknande resultat gavs för deltagarnas mätta PEF-värden. Behandling 

med SCIT gav fler deltagare som kunde avsluta sina behandlingar 

med ICS. Behandling med SCIT resulterade i att 13 deltagare (28,9%) 

kunde avsluta sin behandling med ICS. I denna studien visar ASIT 

reducerade symtom- och medicineringspoäng för astma. Deltagarnas 

lungfunktioner förbättrades även med ASIT enligt signifikant ökade 

PEF-värden. ASIT skulle därför kunna vara en möjlig tilläggsterapi 

för barn med HDM-inducerad astma.    

 

I studie 2 visade både SLIT och enbart läkemedelsbehandling 

reducerade dygnsdoser av ICS efter tre år. SLIT visade en signifikant 

skillnad efter tre år jämfört med enbart läkemedelsbehandling. Inom 

kontrollgruppen observerades en signifikant reducering av ICS doser 

från start till efter ett och två år men inte efter tre år. 

Duration av ICS reducerades signifikant med SLIT efter tre år jämfört 

med enbart läkemedelsbehandling. Efter tre års behandling kunde 52,4 

% av deltagarna som tilldelats SLIT avsluta sin behandling med ICS 

och för kontrollgruppen var det 9,1 % av deltagarna som kunde 

avsluta behandlingen med ICS. SLIT gav signifikant ökade FEV1-

värden efter två och tre års behandling från start. Jämförande mellan 

SLIT och enbart läkemedelsbehandling observerades en signifikant 

förbättring efter ett år, efter två och tre års behandling mättes ingen 

signifikant skillnad för deltagarnas FEV1-värden. Studiens resultat 

redovisades utifrån 43 deltagare med SLIT och 23 deltagare med 

enbart läkemedelsbehandling. Antalet deltagare i studiens 

behandlingsgrupper kan tyckas vara ojämnt fördelade men enligt 

författarna observerades inga skillnader för ålder, kön samt kliniska- 

och immunologiska parametrar. Tre års behandling med ASIT visar 

goda behandlingseffekter enligt signifikanta resultat hos barn med 

HDM-inducerad astma avseende symtomlindring, 

medicineringsbehov samt lungfunktioner.  
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I studie 3 redovisades att inhalerade dygnsdoser av flutikason 

reducerades signifikant mer med SCIT än enbart 

läkemedelsbehandling enligt fler förbättrade dos steg. Medelvärdet för 

flutikason dygnsdoser reducerades från start 330,3 µg till 151 µg efter 

två år med SCIT. Enbart läkemedelsbehandling i två år reducerade 

flutikason dygndoser 290,6 µg till 206,3 µg. Läkemedelsbehandling 

reducerade dygnsdos av flutikason men ansågs inte vara tillräcklig 

stor reducering för att kunna redovisas signifikant efter två år. SCIT 

förbättrade lungfunktionen signifikant avseende på ökade PEF-värden 

efter två år. Eftersom deltagarnas astmasymtom kontrollerades under 

perioder där den högsta allergenexponeringen mot HDM mättes kan 

noggranna och faktiska behandlingseffekter undersökas. De 

biverkningar som observerades med SCIT i denna studie ansågs inte 

vara allvarliga och detta kan därför styrka behandlingens säkerhet och 

administrering till barn. Något som kan motsäga detta var de tre 

deltagare vars astma bedömdes försämras och fick därmed behandlas 

med orala glukokortikoider tills förbättring, därefter fick deltagarna 

fortsätta studien. Studien använde endast flutikason med varierade 

doser vilket kan ge tydligare svar då inga andra läkemedel kan 

påverka behandlingsresultaten. Men studien redovisar inte vilken dos 

av flutikason som representerar studiens uppsatta dos steg, detta ger 

därför ingen exakt siffra på hur mycket flutikasons dygnsdoser 

reducerades. Trots ovannämnda nackdelar uppnås signifikanta resultat 

för ASIT hos barn med HDM-inducerad astma. Deltagare som fick 

ASIT reducerade medicineringsdoser av flutikason med signifikant 

fler förbättrade dos steg än enbart läkemedelsbehandling.  

 

Studie 4 redovisade signifikanta förbättrade symtompoäng för astma 

och rinit inom SCIT- och SLIT-gruppen efter tre år. Liknande resultat 

redovisades för medicineringspoäng, efter tre år reducerades 

medicineringspoäng för astma och rinit signifikant både hos deltagare 

behandlade med SCIT och SLIT. Jämfört med enbart 

läkemedelsbehandling efter tre år visade SCIT och SLIT signifikanta 

skillnader avseende medicineringspoäng. Astma- och rinitsymtoms 

svårighetsgrad bedömdes via 10 cm VAS där både SCIT och SLIT 

från start resulterade i en signifikant minskning efter tre år. Jämfört 

mellan enbart läkemedelsbehandling och SCIT efter tre år redovisades 

en signifikant skillnad av VAS för deltagare behandlade med SCIT. 

Från studiens mätningar avseende FEV1 observerades en liten ökning 

för både SCIT och SLIT efter tre år men bedömdes inte vara en 

tillräcklig ökning för att kunna redovisas signifikant.   

I denna studie observeras effekter av SCIT och SLIT efter tre år, vilka 

effekter som uppnås efter första och andra behandlingsåren 

redovisades inte. Om liknande effekter uppnåddes efter första och 

andra året med ASIT skulle behandlingen kanske vara mer tilltalande 

för barn med HDM-inducerad astma och rinit. Det skulle kanske 
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betyda att barn behandlade med ASIT uppnår snabba 

behandlingseffekter och förklaras då bli en mer tilltalad 

behandlingsstrategi för just barn. Både SCIT och SLIT reducerade 

dygnsdoser av ICS efter tre år. Studien redovisar inte vilka doser som 

tilldelats och inte heller preparatnamn. Detta gör resultaten av ASITs 

inverkan på deltagarnas medicineringsbehov svårtolkade. Men enligt 

studiens poänggradering efter tre år med SCIT och SLIT bedömdes 

flertalet deltagare kunna stå på beta-2-agonister (0,3 resp. 0,6) vilket 

studiens författare tolkat som goda resultat. Mätta FEV1-värden 

indikerade på en marginell ökning efter tre år med ASIT, studien visar 

därför inga tydliga effekter för deltagarnas lungfunktioner efter tre år 

även om medicinering av ICS reducerades signifikant. Enligt studiens 

redovisade resultat visar ASIT kunna reducera symtom- och 

medicineringspoäng hos barn med HDM-inducerad astma och rinit 

efter tre år. 

 

I studie 5 redovisades signifikant reducerade symtompoäng för astma 

och rinit efter två år för med både SCIT och SLIT. Dygnsdoser av 

budesonid reducerades signifikant enligt reducerade 

medicineringspoäng efter två år med både SCIT och SLIT. Ingen 

signifikant reducering för medicineringspoäng för astma och rinit 

mättes efter ett år inom SLIT-gruppen (Yukselen, A. et al 2013), men 

däremot redovisades en signifikant reducering efter två år.  

 

Mellan behandlingarna observerades inga skillnader avseende 

reducerade medicinerings- och symtompoäng för rinit efter två år. 

Men däremot visade SCIT en signifikant reducering av medicinering- 

och symtompoäng för astma efter två år jämfört med SLIT. SCIT och 

SLIT ökade FEV1-värden signifikant efter två år.  

 

Efter två år visar ASIT goda resultat avseende medicinering- och 

symtompoäng hos barn med HDM-inducerad astma och rinit. Vid 

jämförelse med den tidigare studien som utgjordes under ett år 

observerades reduceringen vara ihållande för medicinering- och 

symtompoäng för astma och rinit med ASIT efter två år (Yukselen, A. 

et al 2013). Enligt studiens redovisade resultat visar SLIT signifikant 

reducera medicineringsdoser av ICS efter två år, efter ett år mättes inte 

samma reducering. Det kan betyda att SCIT skulle kunna ge bättre 

behandlingseffekter avseende medicineringsreducering betydligt 

snabbare än vad SLIT uppnår. Efter första året med placebokontroll 

visas resultat som signifikant förbättrat medicinering- samt 

symtompoäng med SCIT än för placebobehandling (Yukselen, A. et al 

2013). Detta kan kanske styrka uppföljningsstudiens resultat och 

kunna fastställa de effekter som uppnås med SCIT efter två år trots att 

kontrollgrupper i denna studie saknas. Denna studie visar liknande 

effekter avseende medicineringsdoser och symtompoäng för astma 
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mellan de båda administreringsmetoderna efter två år. Studiens ASIT 

gav signifikant förbättrade mätningar för FEV1 efter två år. Studiens 

redovisade resultat visar goda behandlingseffekter hos barn med 

HDM-inducerad astma med eller utan rinit.    

 

Signifikant förbättrade astmasymtom och reducerade dygnsdoser av 

ICS uppnåddes med ASIT i studie 1, 4 och 5. Studie 2 och 3 

redovisade god astma kontroll med signifikant reducerade 

medicineringsdoser av ICS under och efter pågående ASIT-

behandling. Studie 4 visade förbättrade astmasymtom med ASIT 

enligt minskad VAS-skala efter tre år. Deltagarna i studierna 1, 2, 3 

och 5 visar förbättrade lungfunktioner avseende signifikant ökade 

värden för PEF och FEV1 efter två och tre års behandling med ASIT. 

Studie 4 redovisar en marginell ökning för deltagarnas FEV1-värden 

men bedömdes inte vara signifikant. Resultat som visar förbättrade 

lungfunktioner hos deltagare kan även förklaras som en fysiologisk 

effekt, då barnen blir äldre och längre under studiernas tid och dess 

lungkapacitet ökar med tiden. Endast studie 4 och 5 undersökte ASITs 

effekter på HDM-inducerade rinitsymtom. Goda resultat visas då 

ASIT reducerar symtompoäng för HDM-inducerad rinit men eftersom 

detta endast undersöks i två av de valda studierna blir det svårt att dra 

en slutgiltig bedömning av ASITs inverkan på rinitsymtom i detta 

arbetet.  

 

Faktorer som anses styrka arbetets redovisade resultat är att samtliga 

studiers målgrupper var barn med mild till måttlig HDM-inducerad 

astma. Studierna utfördes långsiktigt, där studie 1, 2 och 4 undersökte 

ASIT effekter efter tre år. Studie 3 och 5 redovisade 

behandlingseffekter med ASIT efter två år. Deltagarna som 

inkluderades i samtliga studier visade endast överkänslighet mot 

HDM. Studiernas behandlingar görs därför på en specifik målgrupp på 

lika indikationer under lång tid vilket kanske kan bevisa trovärdiga 

behandlingseffekter för ASIT.    

 

Övriga observationer med ASIT 

 

Förutom ASITs effekter på deltagarnas symtomlindring, 

medicineringsbehov och lungfunktionen mätt med FEV1 och PEF 

visar de valda studierna resultat för SPT, IgE, IgG1, IgG4, IFN-ɣ, IL-

10, IL-5 och nasal- och bronkial  

hyperreaktivitet. 

Studie 1, 2, 4, och 5 kontrollerade SPT-tester mot HDM under 

behandlingsperioden. Studie 4 och 5 visade minskad känslighet mot 

HDM med ASIT. I studie 4 där SCIT, SLIT och enbart 

läkemedelsbehandling jämförs visar SCIT signifikant skillnad under 
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hela behandlingsperioden än enbart läkemedelsbehandling. SLIT 

redovisar en signifikant skillnad efter tre år för behandlingens 

deltagare men jämfört med deltagare som enbart fick läkemedel 

redovisades ingen signifikant skillnad av förändrat SPT. Studie 5 visar 

signifikant minskad känslighet mot HDM efter två år med både SCIT 

och SLIT, efter ett års behandling uppnåddes ingen skillnad från start. 

 

Studie 1, 2, 3 och 5 observerade signifikant reducerade nivåer av 

specifika IgE efter två och tre års behandling med ASIT. I studie 4 

uppnås ingen skillnad för studiens deltagare avseende detekterade IgE. 

Studiernas deltagare som endast fick läkemedelsbehandling visade 

oförändrade nivåer av specifika IgE-antikroppar under 

studieperioderna. 

 

Studie 3, 4, och 5 visar signifikant ökade nivåer av IgG4 med ASIT 

efter två och tre år, i studie 3 visar även behandling med ASIT 

signifikant kunna öka nivåer för IgG1. SLIT i studie 4 visade ingen 

signifikant skillnad avseende IgG4 efter tre år samt jämfört med enbart 

läkemedelsbehandling. ASIT i studierna 4 och 5 visade inga 

förändring avseende nivåer för IFN-ɣ efter två och tre år.  

Nivåer av IL-10 ökades signifikant med ASIT efter två år i studie 5, 

medan ASIT gav oförändrade nivåer av IL-10 samt IL- 5 efter tre år i 

studie 4. 

  

Studierna 3 och 5 genomförde mätningar för bronkial hyperreaktivitet, 

studie 5 undersökte även nasal hyperreaktivitet med provokation 

doser.  I studie 3 mättes inga skillnader med ASIT för bronkial 

hyperreaktivitet efter två år även om ICS-doser reducerades 

signifikant. I studie 5 ökade ASIT provokation doser för bronkial 

hyperreaktivitet signifikant efter två år, SLIT uppnådde inte samma 

resultat efter ett år som efter två år. ASIT visades kunna öka 

provokation doser för nasal hyperreaktivitet signifikant från start till 

efter två år.  

 

Utöver arbetets uppsatta frågeställningar visar även ASIT effekter på 

ett immunologiskt perspektiv med förändrade nivåer av specifika 

immunsubstanser från start till efter behandling. Ökade nivåer av IgG 

samt minskade nivåer av IgE med ASIT redovisades från de 

analyserade studierna. Detta kan bevisa en del av den immunologiska 

toleransen mot HDM-allergener som byggs upp med ASIT (30). Detta 

kan kanske också förklara deltagarnas reducerade symtompoäng, 

medicineringdoser samt förbättrade lungfunktioner med ASIT.   
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SLUTSATSER 
 

De analyserade studierna undersöker ASITs effekter hos barn med 

HDM-inducerad astma med eller utan rinit. Redovisade resultat visar 

effekter såsom god symtomlindring, minskat medicineringsbehov av 

ICS samt bättre lungfunktion hos barn med milda till måttliga 

astmasymtom. Effekter av ASIT för HDM-inducerad rinit undersöktes 

endast i två av arbetets valda studier, studierna visade goda resultat för 

symtomlindring avseende rinit med signifikant reducerade 

symtompoäng. Trots dessa resultat blir slutsatsen för ASITs effekter 

på rinitsymtom att flera studier skulle behövts för att kunna stärka 

dessa effekter hos barn med HDM-inducerad rinit.  

 

Förbättrade lungfunktioner mätt med ökade PEF- eller FEV1-värden 

uppnåddes hos barn som fick ASIT. Generellt sett upptäcktes ingen 

försämring för samtliga barns symtombild, medicineringar och 

lungfunktioner, hos barn som endast fick läkemedelsbehandling 

uppnådde oförändrade resultat. 

 

De slutsatser som gjorts i detta arbete är att barn med enbart 

känslighet mot husdammskvalster med milda till måttliga 

astmasymtom kan uppnå symtomlindring, medicineringsreducering 

samt en bättre lungfunktion med allergenspecifik immunterapi. Fler 

större kontrollerade studier skulle behövts där ASITs 

behandlingseffekter undersöks, detta för att öka övervägandet av 

ASIT som ett behandlingsalternativ hos barn. Vidare undersökningar 

som kan tänkas vara intressant är studier som jämför 

administreringsmetod av ASIT hos barn med kvalsterallergi samt om 

ASIT kan motverka barns framtida överkänslighetsreaktioner.   
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