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Sammanfattning 

Prevalensen av allergisjukdomar har ökat kraftigt sedan mitten av 1900-talet. Allergenspecifik 

immunterapi är en immunmodulerande behandling som kan vara aktuell hos vissa individer med 

medelsvår till svår IgE-medierad allergi. Behandlingen kan administreras sublingualt eller subkutant. 

Syftet med detta litteraturarbete var att undersöka om sublingual immunterapi (SLIT) och subkutan 

immunterapi (SCIT) med husdammskvalsterallergen skiljer med avseende på förändring av symtom- 

och medicineringspoäng, specifika IgE- och IgG4-antikroppar, IL-10 och IFN-γ. Artiklar har sökts i 

databasen PubMed. Fem artiklar som undersökte effekten av både SLIT och SCIT valdes ut för att 

besvara syftet. SCIT gav en signifikant större minskning av symtompoängen för astma i studie 1 och 

2, men ej i studie 3. Även medicineringspoängen för astma minskade signifikant mer med SCIT än 

SLIT i studie 2, men ej i studie 1. Studie 4 visade att SCIT minskade symtompoängen signifikant mer 

än SLIT. Ingen statistiskt signifikant skillnad sågs mellan SLIT och SCIT vad gäller minskning av 

symtompoäng för rinit i studie 1-3, medicineringspoäng för rinit i studie 1 och 2 eller totala 

medicineringspoängen i studie 3. SCIT ökade halten specifika IgG4-antikroppar signifikant mer än 

SLIT i studie 1, 2 och 5. Ingen statistiskt signifikant skillnad sågs mellan SLIT och SCIT vad gäller 

förändring av specifika IgE-antikroppar, IL-10 och IFN-γ. Resultaten från studierna tyder på att SLIT 

och SCIT är lika effektiva vid minskning av symtom- och medicineringspoäng för rinit efter 1-2 års 

behandling. SCIT kan däremot tänkas vara effektivare efter 3 års behandling. Vad gäller minskning av 

symtom- och medicineringspoäng för astma verkar SCIT vara effektivare än SLIT. SCIT ökar halten 

specifika IgG4-antikroppar mer än SLIT. Ingen skillnad mellan SLIT och SCIT verkar finnas vad 

gäller förändring av halten specifika IgE-antikroppar, IL-10 och IFN-γ. Fler randomiserade 

kontrollerade studier som gör en direkt jämförelse mellan SLIT och SCIT skulle vara önskvärt för att 

fastställa om långtidseffekterna mellan SLIT och SCIT med husdammskvalsterallergen skiljer eller ej. 
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SUMMARY 
 

Background - The prevalence of allergic diseases has increased significantly since 

the middle of the 20th century. In Sweden, around 20 % of all adults and nearly 30 % 

of all children are believed to suffer from some form of allergic disease. 

Immunomodulation treatment, an allergen-specific form of immunotherapy, could be 

a relevant treatment option to individuals with e.g. moderate to severe house dust 

mite (HDM) allergy. Allergen-specific immunotherapy could be administered under 

the skin, using a method called SCIT, or under the tongue, through a method referred 

to as SLIT.  

Purpose - Primarily to investigate whether SLIT and SCIT with HDM allergen 

differs with respect to change in symptom and medication scores. Secondarily, to 

investigate whether the two methods of administration, differ in regards to specific 

IgE and IgG4 antibodies, IL-10 and IFN-γ. 

Method - This is an article study in which articles have been sought in the database 

PubMed. Five articles that studied the effect of both SLIT and SCIT were selected. 

Participants in the studies were children and/or adults, with HDM induced rhinitis 

and/or asthma. 

Results - SCIT reduced symptom scores for asthma in study 1 and 2, and also 

reduced symptom scores significantly more than SLIT, in study 4. In study 2, SCIT 

resulted in a greater reduction in medication scores for asthma than SLIT. No 

statistically significant difference between SLIT and SCIT was determined regarding 

symptom score for rhinitis in study 1-3, or symptom scores specifically for asthma in 

study 3. Differences regarding medication scores for rhinitis in study 1 and 2, 

medication scores for asthma in study 1 and total medication score in study 3, could 

also not be found. The level of specific IgG4 antibodies decreased noticeably more 

with SCIT than SLIT in study 1, 2 and 5. There was no notable difference between 

SLIT and SCIT in terms of change in levels of specific IgE antibodies, IL-10 and 

IFN-γ. 

Conclusions - The results from the studies indicate that SLIT and SCIT are equally 

effective in reducing symptom and medication scores for rhinitis after 1-2 years of 

treatment. However, SCIT might be more effective after 3 years of treatment. SCIT 

also appears to be more effective than SLIT in terms of reducing symptom and 

medication scores for asthma. Both methods of administration show similar results 

within the change in levels of specific IgE antibodies, IL-10 and IFN-γ. However, 

SCIT increases the level of specific IgG4 antibodies more than SLIT. More 

randomized controlled trials, focused on direct comparison between SLIT and SCIT, 

would be desirable to determine whether the long-term effects of SLIT and SCIT 

with HDM allergen differ or not.  
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FÖRKORTNINGAR 
 

ASIT Allergenspecifik immunterapi 

Der p Dermatophagoides pteronyssinus 

Der f Dermatophagoides farinae 

FcεRI Fcε-receptor 

FEV1 Forcerad exspiratorisk volym på 1 sekund 

HDM House dust mite 

IgA2 Immunoglobulin A2 

IgE Immunoglobulin E 

IgG Immunoglobulin G 

IgG4 Immunoglobulin G4 

IgM Immunoglobulin M 

IL Interleukin 

IR Index of reactivity 

IFN-γ Interferon γ 

PGD2 Prostaglandin D2 

RCT Randomized controlled trial  

SCIT Subkutan immunterapi 

SLIT Sublingual immunterapi 

TGF-β Transformerande tillväxtfaktor β 

TH-cell T-hjälparcell 

TH1-cell T-hjälparcell typ 1 

TH2-cell T-hjälparcell typ 2 

TNF Tumörnekrosfaktor 

Treg Regulatorisk T-cell 

TU Therapeutic units 
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INTRODUKTION 

 

 

Allergi 
 

Prevalensen av allergisjukdomar har ökat kraftigt sedan mitten av 1900-talet (1, 2). I 

Sverige beräknas runt 20 % av alla vuxna (1) och nästan 30 % av alla barn ha någon 

form av allergisjukdom. Allergi definieras som en överkänslighetsreaktion orsakad 

av immunologiska mekanismer i kroppen (1, 2). Allergin kan vara immunoglobulin 

(Ig) E-medierad (typ I) eller icke IgE-medierad (typ II-IV) (2). I folkmun är det ofta 

den IgE-medierade allergin som menas när termen allergi används. Den IgE-

medierade allergin kallas även omedelbar överkänslighet, då reaktionen ofta är 

väldigt snabb (3, 4). I detta arbete behandlas husdammskvalsterallergi, som är en 

IgE-medierad allergi. Husdammskvalster är den vanligaste allergin i många länder, 

men prevalensen ökar även i Sverige (1).  

 

Patofysiologi 

 

Immunförsvaret har som huvudsaklig uppgift att skydda kroppen mot infektioner av 

olika slag (1, 5). Vid allergi har immunförsvaret riktats fel och reagerar på främman-

de ämnen som normalt sett är ofarliga för de flesta människor (2, 6). Dessa allergi-

framkallande ämnen kallas allergen (3, 4, 6). Individer med benägenhet att producera 

IgE-antikroppar och därmed utveckla IgE-medierad allergi kallas atopiker (4, 7, 8).  

 

Första exponering för allergenet 

Dendritiska celler i epitelet tar upp allergenet och presentera det för naiva T-

hjälparceller (TH-celler) i lymfkörtlar. TH-cellerna differentierar till follikulära T-

hjälparceller och TH-celler typ 2 (TH2-celler) (7). TH2-cellerna utsöndrar bland annat 

interleukin (IL)-4 och IL-13 som får allergenspecifika B-celler att bli IgE-

producerande plasmaceller (4, 7). Hos friska individer produceras enbart små 

mängder IgE-antikroppar och större mängder av andra isotyper av Ig-antikroppar, 

såsom IgM och IgG. IL-13 stimulerar även ökad slemutsöndring från epitelceller (7).  

Plasmacellerna producerar och frisätter specifika IgE-antikroppar mot allergenet. 

IgE-antikropparna binder till Fcε-receptorer (FcεRI) på mastceller (4, 7, 8). 

Mastcellerna täcks av specifika IgE-antikroppar mot det eller de allergen som 

individen är allergisk mot. Hos friska individer kan mastcellerna vara täckta av IgE-

antikroppar mot många olika antigen. Ju fler IgE-antikroppar mot samma allergen, 

desto känsligare blir mastcellerna för aktivering av det specifika allergenet (4). 

Mastceller finns i de flesta vävnader, framför allt i huden samt luftvägarnas och GI-

kanalens slemhinnor. I blodet finns basofiler, som också uttrycker FcεRI (1), men 

deras roll i den IgE-medierade allergireaktionen är inte lika välkänd (4). 
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Upprepad exponering för allergenet 

Allergenet binder till de specifika IgE-antikropparna på mastcellernas yta i den 

aktuella vävnaden (4, 7, 8). Minst två IgE-antikroppar måste bindas för att 

mastcellerna ska aktiveras (4, 7). Aktiverade mastceller frisätter granula samt bildar 

och utsöndrar lipidmediatorer och cytokiner. Granulerna innehåller framför allt 

histamin, som ökar blodkärlspermeabiliteten, dilaterar små blodkärl och stimulerar 

glattmuskelkontraktion (4, 7, 8). Effekterna av histamin uppstår snabbt efter 

allergenexponering, men är kortvariga. Lipidmediatorer som bildas är bland annat 

prostaglandin D2 (PGD2) och leukotrien C4, D4 och E4. PGD2 dilaterar blodkärl och 

kontraherar bronkerna medan leukotrienerna orsakar långvarig bronkkonstriktion (7). 

Histamin och lipidmediatorerna ingår i den tidiga fasen av den allergiska reaktionen 

som uppstår inom minuter efter allergenexponering (8). 

Cytokinerna som de aktiverade mastcellerna bildar och utsöndrar inkluderar bland 

annat IL-1, IL-3, IL-5 och tumörnekrosfaktor (TNF). IL-1 och TNF uppreglerar 

framför allt uttrycket av adhesionsmolekyler på vävnadens endotelceller. 

Tillsammans ökar cytokinerna rekryteringen av eosinofiler, TH2-celler och 

neutrofiler till vävnaden. Antalet eosinofiler ökar ytterligare genom att IL-3 och IL-5 

bidrar till tillväxt och differentiering. Ansamlingen och aktiveringen av celler i 

vävnaden leder till en inflammationsprocess som utmärker den sena fasen av den 

allergiska reaktionen och uppstår några timmar efter allergenexponeringen (7, 8).  

 

Husdammskvalster 

 

Husdammskvalster (HDM) är små spindeldjur som framför allt förekommer i varma, 

fuktiga länder (1, 9). I Sverige är förekomsten högst i söder, där 80-90 % av 

bostäderna uppskattas ha kvalster. I Stockholmsområdet är motsvarande siffra ca 10 

% (1). Kvalstren trivs bäst vid en temperatur på 25-32°C och en relativ luftfuktighet 

på 70-80 % (1, 9). Kvalstren livnär sig på döda hudceller från människor (5, 9) eller 

husdjur (9). Förekomsten är därför vanligast i madrasser, sängkläder och heltäck-

ningsmattor (1, 9). Dermatophagoides pteronyssinus (Der p) och Dermatophagoides 

farinae (Der f) är de två vanligaste och viktigaste allergiframkallande husdamms-

kvalstren (1, 10, 11). Många HDM-allergen representerar matsmältningsenzymer, 

vilket gör kvalstrens avföring till den största allergenexponeringskällan (9, 10). 

 

Symtom vid husdammskvalsterallergi 

 

Symtomen vid allergi beror dels på hur allergenet kommer in i kroppen men också på 

allergenkoncentrationen (8). Eftersom HDM-allergenen lätt blir luftburna (1, 5) är 

symtom i luftvägarna vanligt. Det vanligaste symtomet vid HDM-allergi är astma, 

men även rinit, konjunktivit samt eksem förekommer (1). I detta arbete behandlas 

HDM-inducerad astma och rinit. Astmasymtom inkluderar andnöd, väsande andning, 

hosta och tryck över bröstet (5). Symtomen på rinit inkluderar rinnsnuva, nästäppa, 
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nysningar och kliande näsa (1, 2). Symtomen är oftast värre under hösten och vintern 

då mer tid tillbringas inomhus (1). HDM-allergi är i sin tur en vanlig orsak till 

allergisk rinit och allergisk astma (9, 10).  

 

Symtom- och medicineringspoäng 

Ett vanligt effektmått i många studier som undersöker effekten av allergenspecifik 

immunterapi är symtompoäng. Deltagarna graderar symtomens svårighetsgrad på en 

skala mellan 0-3, där 0=inga symtom, 1=lindriga symtom, 2=måttliga symtom och 

3= svåra symtom. Då symtomens svårighetsgrad beror på användningen av 

symtomlindrande läkemedel, ska även läkemedelsanvändningen dokumenteras när 

symtompoäng används som effektmått. Läkemedelsanvändningen kan redovisas som 

medicineringspoäng. Poängsättningen bör ta hänsyn till läkemedlets symtom-

lindrande effekt samt effektens varaktighet och storlek (12). 

 

Riskfaktorer för att utveckla allergi 

 

Arv, miljö och livsstil är faktorer som verkar spela in i utvecklingen av allergi (1, 

13). För att immunsystemet ska utvecklas på rätt sätt krävs stimulans. Forskare tror 

att grunden till allergiutveckling är understimulering av immunsystemet. Om ena 

eller båda föräldrarna har en allergi är risken två respektive tre gånger så stor att 

barnet också utvecklar allergin (1). Risken att utveckla kvalsterallergi är större vid 

förekomst av fukt och mögel (2) samt om allergenhalten är hög under barnets första 

levnadsår (1, 10). Tobaksrök, luftföroreningar från trafiken (1, 2) och vissa 

luftvägsinfektioner anses också öka risken för utveckling av allergisjukdomar. 

Modersmjölk, vissa fettsyror, vitaminer och antioxidanter är faktorer som i stället 

anses kunna minska utvecklingen av allergisjukdomar (1). 

 

Diagnostik vid IgE-medierad allergi 

 

Allergidiagnostiken består i de flesta fall av sjukdomshistoria, pricktest och/eller 

blodprov (1, 2). En noggrann sjukdomshistoria utgör grundstenen vid allergi-

diagnostik. Då utreds bland annat sjukdomsförloppet, samband mellan symtom och 

olika omgivningsfaktorer, hem- och arbetsmiljö samt om det finns allergi i släkten 

(1, 2, 13). För att ställa diagnosen astma krävs även påvisad variabel luftvägs-

obstruktion. Variabel luftvägsobstruktion kan påvisas med exempelvis spirometri 

eller peak expiratory flow (PEF)-mätare (1). 

 

Pricktest 

Förekomsten av specifika IgE-antikroppar i huden kan påvisas med pricktest. 

Standardiserade allergenextrakt, positiv kontroll med histamin samt negativ kontroll 

med natriumklorid droppas på underarmen (1, 2).  En speciell pricktestlancett trycks 
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in genom övre hudlagret vid respektive droppe för att allergenextraktet ska komma i 

kontakt med eventuella IgE-antikroppar (1). Efter 15 minuter avläses resultatet. Vid 

förekomst av mastcellsbundna specifika IgE-antikroppar mot allergenextraktet i 

huden uppstår en lokal reaktion. Testet bedöms positivt om medeldiametern på 

reaktionen är > 3 mm (1, 2).  

 

Blodprov 

Genom blodprov kan förekomsten av specifika IgE-antikroppar i serum bestämmas. 

De flesta metoder bygger på att ett allergen bundet till en fast fas inkuberas 

tillsammans med serumet. Eventuella IgE-antikroppar binder till allergenet och 

resten sköljs bort. Märkta anti-IgE-antikroppar tillsätts och binder till de allergen-

bundna IgE-antikropparna. Överskottet sköljs bort. Halten anti-IgE-antikroppar 

speglar halten specifika IgE-antikroppar. Halten IgE-antikroppar kan därefter 

bestämmas genom att jämföra halten anti-IgE-antikroppar med en standardkurva med 

kända IgE-antikroppskoncentrationer (1). Immuno-CAP är en vanlig metod som 

påvisar förekomsten av specifika IgE-antikroppar mot ett visst allergen, där klass II 

eller högre tolkas som positivt (2). I primärvården kan ett screeningtest, t.ex. 

Phadiatop, med fördel användas. Vid screeningtestet används en panel med vanliga 

inhalationsallergener i stället för ett enskilt allergen. Testet blir positivt om specifika 

IgE-antikroppar finns mot ett eller flera av allergenen i panelen, men säger inget om 

vilket eller vilka allergen IgE-antikropparna är specifika för (1, 2).  

 

Behandling vid husdammskvalsterallergi 

 

Miljöåtgärder 

För att minska förekomsten av kvalster bör sänkt inomhustemperatur och minskad 

luftfuktighet eftersträvas. Den relativa luftfuktigheten bör helst ligga under 45-50 % 

(1, 2, 11) och inomhusluften bör ha en temperatur på 18-20°C (1). Andra råd är att 

städa och tvätta sängkläderna ofta samt använda kvalstertäta bäddskydd (1, 2, 9, 11).  

Kvalstren dör vid nedkylning till -18°C i två dygn samt vid upphettning till 60°C i en 

timme (1).  

 

Farmakologisk behandling av rinitsymtom 

Vid rinitsymtom är behandlingsmålen att individen ska vara symtomfri så gott det 

går och kunna leva som vanligt (1). Perorala antihistaminer och nasala steroider 

rekommenderas i huvudsak. Perorala antihistaminer har snabbare effekt och oftast 

färre biverkningar, medan nasala steroider är effektivare (1, 14). Även nasala 

antihistaminer kan vara ett alternativ, framför allt vid snabbt behov av 

symtomlindring (14).  
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Farmakologisk behandling av astmasymtom 

Målen vid astmabehandling är att individen ska vara symtomfri, ha normal 

lungfunktion och inte begränsas vid dagliga aktiviteter. Vidare ska individen ha 

fullgod livskvalitet och inga akutbesök eller allvarliga medicinbiverkningar. Det är 

viktigt att behandlingen individanpassas, då den rekommenderade behandlingen 

varierar beroende på individens ålder, symtom och svårighetsgrad (1). Vid lindriga, 

sporadiska besvär samt för att motverka akut astmaanfall rekommenderas 

snabbverkande β2-agonist. Vid återkommande astma består behandlingen av 

inhalerade kortikosteroider, eventuellt i kombination med långverkande β2-agonist 

eller antileukotrien beroende på astmans svårighetsgrad. Subkutana injektioner med 

monoklonala anti-IgE-antikroppar kan ges som tilläggsbehandling vid svår astma (1, 

15).  

 

 

Allergenspecifik immunterapi 
 

Allergenspecifik immunterapi (ASIT), tidigare benämnt hyposensibilisering, är en 

immunmodulerande behandling som kan vara aktuell hos vissa individer med 

medelsvår eller svår IgE-medierad allergi (13). Vid ASIT tillförs allergenextrakt 

subkutant eller sublingualt upprepade gånger för att utveckla tolerans för allergenet 

(16). Allergenextrakt för subkutan immunterapi (SCIT) godkändes och registrerades 

i Sverige för första gången år 1990 (13). I dag finns det registrerade extrakt för SCIT 

vid allergi mot HDM, hund, katt, häst, bi- och getingstick samt träd-, gräs- och 

gråbopollen (17). Vid sublingual immunterapi (SLIT) kan allergenextraktet vara i 

form av droppar eller lättsmälta tabletter (13). I Sverige är Grazax, en sublinugal 

tablett mot gräspollenallergi, det enda registrerade sublinguala alternativet (13, 18). 

Behandlingen vid SCIT består av en uppdoseringsfas och en underhållsfas (13). 

Uppdoseringsfasen pågår vanligtvis i 12-16 veckor. Individen får en injektion i 

veckan och dosen ökas successivt tills maxdos eller högsta dos som tolereras av 

individen uppnåtts (1, 13). Under underhållsfasen ges injektioner vanligtvis var 6-8:e 

vecka (13, 18). Den totala behandlingstiden är tre år vid HDM-allergi. Behandlings-

regimen för det i Sverige registrerade alternativet för SLIT är en tablett dagligen i tre 

år (18). En av de främsta fördelarna med SLIT är att behandlingen ges i hemmet, 

med undantag för den första tabletten, i motsats till SCIT som ges på en mottagning. 

Behandling i hemmet är möjligt då SLIT medför enklare administrering samt bättre 

säkerhetsprofil än SCIT (13, 18). Nackdelen är att följsamheten är svårare att 

kontrollera vid SLIT (18). 

Effekten av ASIT har visat sig vara bäst hos individer med allergi mot enbart ett eller 

ett fåtal ämnen samt som ej har hunnit utveckla kroniska allergisymtom (13). 

Behandlingsmålen med ASIT är att minska symtomen och användningen av 

symtomlindrande läkemedel samt förbättra individens livskvalitet  (12, 13). Det finns 
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studier som visat att behandling med ASIT även kan förebygga utveckling av astma 

(19, 20) respektive känslighet mot andra allergen (21-23).   

 

Verkningsmekanismer för ASIT 

 

Verkningsmekanismerna för ASIT är till stor del fortfarande oklara (13, 16). ASIT 

har visats minska såväl den tidiga som sena fasen av den allergiska reaktionen (13, 

16, 24). Den tidiga reaktionen minskar främst till följd av minskning av antalet 

mastceller och frisättning av dess mediatorer i vävnaden (13). Ansamlingen och 

aktiveringen av eosinofiler och T-celler i vävnaden minskar, vilket leder till 

minskning av den sena reaktionen (13, 16, 24). En hypotes från slutet av 80-talet är 

att T-celler byter från TH2- till TH typ 1 (TH1)-cellspopulation. Detta då en ökning av 

IL-12 och interferon γ (IFN-γ), som båda är typiska för av TH1-celler, setts hos 

individer behandlade med SCIT (13, 16). De allergiska symtomen minskar då 

eftersom TH2-cellers cytokiner antas styra och dominera det allergiska svaret (16). 

Initialt ses ofta en ökning av specifika IgE-antikroppar som sedan åter minskar. 

Halten specifika IgG-antikroppar, framför allt specifika IgG4-antikroppar, ökar vid 

ASIT. Likaså ökar halten specifika IgA2-antikroppar. Något samband mellan den 

kliniska förbättringen och halten specifika IgE- eller IgG-antikroppar har dock ej 

kunnat påvisas (1, 13, 16, 24). Regulatoriska T-celler (Treg) och deras produktion av 

IL-10 och transformerande tillväxtfaktor (TGF)-β verkar spela en central roll (1, 13, 

16). Treg inhiberar olika delar av immunsystemet som är aktivt (13) och dämpar bland 

annat TH2-celler (1). IL-10 och TGF-β reglerar vilken isotyp av Ig-antikroppar B-

celler ska producera och stimulerar produktionen av IgG4- och IgA2-antikroppar (24). 

Effekten av IL-10 är även hämning av antigenpresenterande celler, 

mastcellsaktivering och IL-5-medierad aktivering av eosinofiler (13, 16). De 

specifika IgG4- och IgA2-antikropparna antas ha en "blockerande" effekt på de 

specifika IgE-antikropparna. Detta genom att de tävlar om att binda till samma epitop 

på allergenet (24). Mekanismerna för SCIT och SLIT verkar likna varandra, men den 

påvisade effekten av SLIT är i många fall svagare (13, 16). 

 

Indikationer för ASIT 

 

Först och främst ska en IgE-medierad allergi vara påvisad via positivt pricktest 

och/eller förekomst av IgE-antikroppar i serum (13, 18, 25). Vid kvalsterallergi bör 

helst även nasalt provokationstest utförts för att verifiera och värdera allergins 

betydelse (1). ASIT bör övervägas hos individer som ej får tillräcklig effekt av 

miljöåtgärder och/eller farmakologisk behandling. Om farmakologisk behandling ger 

biverkningar (13, 25) eller systemiska steroider krävs för att kontrollera symtomen 

kan ASIT vara en möjlig behandlingsmetod. Vidare är rinokonjuktivit med 

begynnande astmasymtom och livskvalitet som är kraftigt försämrad trots lämplig 

behandling indikationer för ASIT (13). 



13 
 

Kontraindikationer för ASIT 

 

ASIT får ej påbörjas eller doseras upp vid graviditet. Underhållsbehandling kan ofta 

fortsätta vid graviditet om noggrann utvärdering har gjorts och behandlingen är 

komplikationsfri. ASIT får ej ges till individer med svår hjärt-kärlsjukdom, kronisk 

infektion, immunologisk eller malign sjukdom. Vidare är ASIT kontraindicerat hos 

individer med svår astma, där den forcerade expiratoriska volymen under 1 sekund 

(FEV1) är under 70 % av förväntat värde trots att den farmakologiska behandlingen 

är optimal. Vid behandling med angiotensin-converting enzyme (ACE)-hämmare 

eller β-blockare bör försiktighet iakttas. Detta då en eventuell chockreaktion av ASIT 

kan ge risk för förlängd blodtryckssänkning respektive försämrad adrenalineffekt 

(13). Svår atopisk dermatit är en möjlig kontraindikation då dermatiten kan 

försämras (1, 13). SCIT rekommenderas ej till barn under fem år. Detta då det anses 

kunna vara oetiskt att ge injektioner till barn om de är för små för att kunna ge sitt 

samtycke och förstå varför behandlingen ges. Vidare är det svårare att upptäcka 

biverkningar hos små barn, eftersom de kanske inte kan uttrycka eventuella symtom 

av behandlingen (13).  

 

Biverkningar vid ASIT 

 

Risken för överkänslighetsreaktioner föreligger under hela behandlingstiden, men är 

som störst under uppdoseringsfasen vid SCIT. Individer med astma har större risk att 

drabbas av oväntade reaktioner av ASIT än individer med rinit (13). Vid SCIT är 

lokala reaktioner vanligt vid injektionsstället, framför allt under uppdoseringsfasen. 

Förhårdnader vid injektionsstället kan uppstå troligtvis till följd av överkänslighet 

mot aluminium i allergenextraktet (1, 13). Trötthet på behandlingsdagen kan också 

ses vid SCIT. SLIT medför färre och oftast lindrigare biverkningar (13). De 

vanligaste biverkningarna av SLIT är klåda (1, 26) och/eller svullnad i munnen samt 

besvär i mag-tarmkanalen, men de är oftast milda och går över av sig själv (26).   

 

 

SYFTE  
 

Syftet med detta arbete är att primärt undersöka om sublingual och subkutan 

immunterapi med HDM-allergen skiljer med avseende på förändring av symtom- och 

medicineringspoäng. Det sekundära syftet är att undersöka om de två 

administrationssätten skiljer med avseende på förändring av specifika IgE- och IgG4-

antikroppar, IL-10 och IFN-γ. Detta undersöks genom publicerade kliniska studier 

som undersöker effekten av både SLIT och SCIT.  

 



14 
 

METOD 
 

Detta arbete är en litteraturstudie där kliniska, vetenskapliga artiklar har granskats 

och analyserats för att ta reda på syftet. Artiklarna hittades via sökning i den 

medicinska och biovetenskapliga databasen PubMed. Sökorden som användes var 

"immunotherapy AND sublingual AND subcutaneous AND mite". Efter begränsning 

till artiklar med tillgänglig fulltext och randomiserade kliniska prövningar erhölls 16 

träffar. Sammanfattningarna till samtliga träffar lästes. Nio artiklar studerade enbart 

effekten av SLIT eller SCIT och valdes därför bort, då direkta jämförelser önskades. 

De sju kvarstående artiklarna valdes ut för vidare granskning. En artikel valdes bort 

då fokuset låg på en kombination av SLIT och SCIT. En av artiklarna undersökte 

varken symtom- eller medicineringspoäng och valdes därför bort. De fem 

kvarstående artiklarna, tabell I, valdes ut för att besvara syftet. 

 

Tabell I. Presentation av de fem utvalda artiklar som ligger till grund för att besvara arbetets syfte. 

Titel på artikeln Författare Syfte 

Studie 1 

Effect of one-year subcutaneous 

and sublingual immunotherapy in 

clinical and laboratory parameters 

in children with rhinitis and 

asthma: a randomized, placebo-

controlled, double-blind, double-

dummy study. 

Yukselen, A., Kendiril, 

SG., Yilmaz, M., Altintas, 

DU. och Karakoc, GB. 

Undersöka den kliniska och 

immunologiska effekten av 

SLIT och SCIT med HDM-

allergen hos barn med HDM-

inducerad rinit och astma. 

Studie 2 

Two year follow-up of clinical 

and inflammation parameters in 

children monosensitized to mites 

undergoing subcutaneous and 

sublingual immunotherapy. 

 

Yukselen, A., Kendiril, 

SG., Yilmaz, M., Altintas, 

DU. och Karakoc, GB. 

Göra en förlängd analys av den 

kliniska och immunologiska 

effekten av SLIT och SCIT med 

HDM-allergen hos barn med 

HDM-inducerad rinit och astma. 

Studie 3 

Clinical efficacy and 

immunological mechanisms of 

sublingual and subcutaneous 

immunotherapy in 

asthmatic/rhinitis children 

sensitized to house dust mite: an 

open randomized controlled trial. 

Eifan, AO., Akkoc, T., 

Yildiz, A., Keles, S., 

Ozdemir, C., Bahceciler, 

NN. och Barlan, IB. 

Bland annat jämföra SLIT och 

SCIT med HDM-allergen med 

avseende på den kliniska 

effekten och de immunologiska 

mekanismerna som styr 

effekten, hos barn med HDM-

inducerad rinit och/eller astma. 

Studie 4 

Comparison of the long-term 

efficacy of subcutaneous and 

sublingual immunotherapies in 

perennial rhinitis. 

Tahamiler, R., Saritzali, 

G., Canakcioglu, S., 

Özcora, E. och Dirican, A. 

Jämföra och utvärdera 

långtidseffekterna av SLIT och 

SCIT med HDM-allergen hos 

vuxna och barn från 12 år med 

HDM-inducerad rinit. 
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Studie 5 

Comparison of the efficacy of 

subcutaneous and sublingual 

immunotherapy in mite-sensitive 

patients with rhinitis and asthma ‒ 

a placebo controlled study. 

Mungan, D., Misirligil, Z. 

och Gürbüz, L. 

 

Utvärdera den kliniska och 

immunologiska effekten av 

SLIT och SCIT med HDM-

allergen hos vuxna med HDM-

inducerad rinit och astma. 

SLIT = sublingual immunterapi. 

SCIT = subkutan immunterapi. 

HDM = house dust mite. 

 

 

RESULTAT 
 

 

Studie 1 - Effect of one-year subcutaneous and sublingual 

immunotherapy on clinical and laboratory parameters in children with 

rhinitis and asthma: a randomized, placebo-controlled, double-blind, 

double-dummy study (27)   

 

Syfte 

 

Studiens syfte var att undersöka den kliniska och immunologiska effekten av SLIT 

och SCIT med HDM-allergen hos barn med HDM-inducerad rinit och astma. 

 

Studiedesign  
 

Studien var randomiserad, dubbelblind, dubbel-dummy och placebokontrollerad. 32 

barn med minst ett års klinisk historia av HDM-relaterad ihållande allergisk rinit och 

mild astma deltog. Deltagarna fick enbart ha allergi mot HDM och ej genomgått 

immunterapi tidigare. Positivt pricktest och förekomsten av specifika IgE-

antikroppar mot Der p och Der f verifierade allergin. Studien inleddes med en 

observationsperiod på ett år. Därefter randomiserades deltagarna till att få SLIT, 

SCIT eller placebo. En deltagare drog tillbaka sitt samtycke i slutet av 

observationsperioden och randomiserades därför ej till någon behandlingsgrupp. 

Behandlingstiden var ett år. Allergenextrakten som användes i studien var 

standardiserade Der p och Der f (1:1).  

Deltagarnas föräldrar förde daglig dagbok under observations- och behandlings-

perioden, över symtom- och medicineringspoäng för rinit samt astma. 

Symtompoängen erhölls genom gradering av varje rinitsymtoms (rinnsnuva, 

nästäppa, nysningar och kliande näsa) respektive astmasymtoms (dyspné, väsande 
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andning, hosta och tryck över bröstet) svårighetsgrad på en skala mellan 0-3. 

Antihistamin och intranasal glukokortikoid fick användas för att lindra 

rinitsymtomen. För att kontrollera astman rekommenderades inhalerad β2-agonist och 

inhalerad glukokortikoid. Användning och dosering av läkemedel ur nämnda 

läkemedelsgrupper utgjorde medicineringspoängen för rinit respektive astma. 

Användning av antihistamin respektive inhalerad β2-agonist gav 1 poäng vardera. 

Den dagliga dosen av intranasal glukokortikoid gav följande poäng: 0 µg=0 poäng, 

50 µg=1 poäng, 100 µg=2 poäng och 200 µg=3 poäng. På liknande sätt gav den 

dagliga dosen av inhalerad glukokortikoid följande poäng: 0 µg=0 poäng, 0-200 

µg=1 poäng, 200-400 µg=2 poäng, 400-800 µg=3 poäng och 800-1000 µg=4 poäng. 

Varje månad beräknades medianen för symtom- och medicineringspoängen. 

Innan och i slutet av ett års behandling bestämdes halten specifika IgE-antikroppar, 

specifika IgG4-antikroppar, IL-10 och IFN-γ i serum.  

 

Resultat  

 

30 deltagare fullföljde hela studien, tabell II. SLIT och SCIT minskade symtom-

poängen för både rinit och astma efter ett års behandling, tabell III. SCIT minskade 

även medicineringspoängen för rinit och astma statistiskt signifikant, men det gjorde 

ej SLIT. SCIT gav en statistiskt signifikant större minskning av symtompoängen för 

astma än SLIT efter ett års behandling. Det var ingen statistiskt signifikant skillnad 

mellan SLIT och SCIT när det gällde symtompoäng för rinit eller medicinerings-

poäng för rinit och astma, tabell III. I placebogruppen minskade varken symtom- 

eller medicineringspoängen för rinit och astma.  

SLIT och SCIT minskade halten specifika IgE-antikroppar och ökade halten IL-10, 

tabell III. Halten specifika IgG4-antikroppar ökade statistiskt signifikant i SCIT-

gruppen, både jämfört med innan behandling och jämfört med SLIT. Varken SLIT 

eller SCIT gav en förändring i halten IFN-γ. Det var ingen statistiskt signifikant 

skillnad mellan SLIT och SCIT gällande förändringen i specifika IgE-antikroppar, 

IL-10 och IFN-γ, tabell III. Ingen statistiskt signifikant skillnad i halten specifika 

IgE- eller IgG4-antikroppar, IL-10 eller IFN-γ sågs i placebogruppen. 

 

Tabell II. Behandlingsgruppernas sammansättning i slutet av behandlingen.  

 SLIT SCIT Placebo 

Antal deltagare 10 10 10 

Medelålder 9,2 år
 

10,9 år 10,1 år 

Kumulativ dos, 1 år Ca 173 733 TU Ca 43 770 TU 0 TU 

TU = therapeutic units. 
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Tabell III. P-värden för förändringen innan och efter ett års sublingual immunterapi (SLIT0 vs. 

SLIT1), innan och efter ett års subkutan immunterapi (SCIT0 vs. SCIT1) samt efter tre års sublingual 

respektive subkutan immunterapi (SLIT1 vs. SCIT1).  

 SLIT0 vs. SLIT1 SCIT0 vs. SCIT1 SLIT1 vs. SCIT1 

Symtompoäng, rinit P=0,008* P=0,005* P=0,28 

Symtompoäng, astma P=0,012* P=0,005* P=0,01* 

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

Medicineringspoäng, astma P=0,16 P=0,02* P=0,31 

Specifika IgE-antikroppar P=0,02* P=0,01* - 

Specifika IgG4-antikroppar - -* P=0,003* 

IL-10 P=0,02* P=0,01* - 

IFN-γ - - - 

* = statistiskt signifikant skillnad. 

- = p-värde ej redovisat men skillnaden var ej statistiskt signifikant.  

-* = p-värde ej redovisat men skillnaden var statistiskt signifikant. 

 

 

Studie 2 - Two year follow-up of clinical and inflammation parameters 

in children monosensitized to mites undergoing subcutaneous and 

sublingual immunotherapy (28) 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att göra en förlängd analys av den kliniska och 

immunologiska effekten av SLIT och SCIT med HDM-allergen hos barn med HDM-

inducerad rinit och astma.  

 

Studiedesign 

 

Studien var en förlängning på studie 1 i detta arbete (Effect of one-year subcutaneous 

and sublingual immunotherapy on clinical and laboratory parameters in children 

with rhinitis and asthma: a randomized, placebo-controlled, double-blind, double-

dummy study). Den randomiserade och dubbelblinda kodningen bröts. Samtliga 30 

deltagare som fullföljde föregående studie inkluderades i denna öppna, 

randomiserade studie. Deltagarna som tidigare fått SLIT respektive SCIT fick samma 

behandling i ytterligare ett år. Deltagarna som tidigare ingick i placebogruppen 

randomiserades till SLIT- eller SCIT-gruppen för ett års behandling. I detta arbete 

kommer enbart resultatet för de deltagare som fick två års aktiv behandling att 

redovisas. Sammansättningen hos de två behandlingsgrupperna i slutet av 

behandlingen ses i tabell IV. 
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Deltagarnas föräldrar fortsatte föra daglig dagbok över symtom- och medicinerings-

poäng för rinit samt astma. Genom gradering av varje rinitsymtoms (rinnsnuva, 

nästäppa, nysningar och kliande näsa) respektive astmasymtoms (dyspné, väsnande 

andning, hosta och tryck över bröstet) svårighetsgrad på en skala mellan 0-3 erhölls 

symtompoängen. Antihistamin och intranasal glukokortikoid fick användas för att 

lindra rinitsymtomen. För att kontrollera astman rekommenderades inhalerad β2-

agonist och inhalerad glukokortikoid. Medicineringspoängen för rinit respektive 

astma utgjordes av användning och dosering av läkemedel ur nämnda 

läkemedelsgrupper. Poängsättningen var densamma som i den föregående studien. 

Varje månad beräknades medianen för symtom- och medicineringspoängen. 

I slutet av behandlingen bestämdes halten specifika IgE-antikroppar, specifika IgG4-

antikroppar, IL-10 och IFN-γ i serum. 

 

 Tabell IV. Behandlingsgruppernas sammansättning i slutet av behandlingen. 

 SLIT SCIT 

Antal deltagare 15 15 

Medelålder 11,5 år 11,8 år 

Kumulativ dos, 2 år Ca 347 466 TU Ca 87 540 TU 

TU = therapeutic units. 

 

Resultat 

 

Minskningen i symtompoäng för rinit samt astma bibehölls i både SLIT- och SCIT-

gruppen. Även minskningen i medicineringspoäng för rinit samt astma i SCIT-

gruppen bibehölls. Två års behandling med SLIT gav en mer framträdande 

minskning i symtompoäng för rinit och astma, jämfört med ett års behandling. SLIT 

gav en statistiskt signifikant minskning i medicineringspoäng för både rinit och 

astma efter två års behandling, tabell V. SCIT gav en statistiskt signifikant större 

minskning av symtompoängen samt medicineringspoängen för astma än SLIT. Det 

var ingen statistiskt signifikant skillnad mellan SLIT och SCIT när det gällde 

minskning av symtompoäng samt medicineringspoäng för rinit efter två års 

behandling, tabell V. 

SLIT och SCIT minskade halten specifika IgE-antikroppar och ökade halten IL-10, 

tabell V. Halten specifika IgG4-antikroppar ökade i både SLIT- och SCIT-gruppen 

efter två års behandling. SCIT ökade halten specifika IgG4-antikroppar statistiskt 

signifikant mer än SLIT. Varken SLIT eller SCIT förändrade halten IFN-γ. Det var 

ingen statistiskt signifikant skillnad mellan SLIT och SCIT gällande förändringen i 

halten specifika IgE-antikroppar, IL-10 och IFN-γ, tabell V. 
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Tabell V. P-värden för förändringen innan och efter två års sublingual immunterapi (SLIT0 vs. 

SLIT2), innan och efter två års subkutan immunterapi (SCIT0 vs. SCIT2) samt efter två års sublingual 

respektive subkutan immunterapi (SLIT2 vs. SCIT2). 

 SLIT0 vs. SLIT2 SCIT0 vs. SCIT2 SLIT2 vs. SCIT2 

Symtompoäng, rinit P=0,005* P=0,005* P=0,25 

Symtompoäng, astma P=0,005* P=0,005* P=0,03* 

Medicineringspoäng, rinit P=0,012* P=0,005* P=0,19 

Medicineringspoäng, astma P=0,012* P=0,005* P=0,04* 

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

Specifika IgG4-antikroppar P=0,005* P=0,005* P=0,02* 

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

IFN-γ P=0,42 P=0,28 - 

* = statistiskt signifikant skillnad. 

- = p-värde ej redovisat men skillnaden var ej statistiskt signifikant. 

 

 

Studie 3 - Clinical efficacy and immunological mechanisms of 

sublingual and subcutaneous immunotherapy in asthmatic/rhinitis 

children sensitized to house dust mite: an open randomized controlled 

trial (29)  

 

Syfte 

 

Studien syftade till att bland annat jämföra SLIT och SCIT med HDM-allergen med 

avseende på den kliniska effekten och de immunologiska mekanismerna som styr 

effekten, hos barn med HDM-inducerad rinit och/eller astma.  

 

Studiedesign 

 

Studien var randomiserad, öppen, prospektiv och kontrollerad. 48 barn med HDM-

relaterad lindrig kronisk astma och/eller rinit, vars symtom ej förbättrats efter två år 

med intranasala och/eller inhalerade steroider deltog. Allergin verifierades genom 

positivt pricktest och specifika IgE-antikroppar mot Der p och/eller Der f. Deltagarna 

fick enbart ha allergi mot HDM. Exklusionskriterierna var tidigare immunterapi, 

systemisk immunologisk sjukdom, svår atopisk dermatit och svår astma. Studien 

startade med en åtta veckors observationsperiod. Deltagarna randomiserades därefter 

till SLIT-, SCIT- eller kontrollgruppen, tabell VI. Kontrollgruppen fick enbart 

läkemedelsbehandling. Behandlingen pågick i ett år. Allergenextrakten som 

användes i studien var standardiserade Der p. och Der f. (1:1).  
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Dagbok över symtom- och medicineringspoäng fördes dagligen av deltagarna. 

Symtompoängen erhölls genom att gradera svårighetsgraden av varje rinitsymtom 

(rinnsnuva, nästäppa, nysningar och klåda i näsan) respektive astmasymtom (dyspné, 

väsnande andning, hosta och anfåddhet) på en skala mellan 0-3. Deltagarna fick 

använda antihistaminer, β2-agonister, intranasala, inhalerade och/eller orala 

kortikosteroider vid behov för att lindra symtomen. Användning av läkemedel ur 

nämnda läkemedelsgrupper utgjorde den totala medicineringspoängen. Användning 

av antihistaminer respektive β2-agonister gav 1 poäng vardera, intranasala respektive 

inhalerade steroider gav 2 poäng vardera och en kortikosteroidtablett gav 3 poäng. 

Var tredje månad beräknades medelvärdet för symtom- och medicineringspoängen. 

Under observationsperioden samt efter ett års behandling bestämdes halten specifika 

IgE-antikroppar, IL-10 och IFN-γ. 

 

Tabell VI. Behandlingsgruppernas sammansättning innan påbörjad behandling. De kumulativa 

doserna är efter behandling. 

 SLIT SCIT Kontroll 

Antal deltagare 16 16 16 

Medelålder 6,5 år 7,0 år 7,6 år 

Antal deltagare med: 

   - rinit och astma 

   - enbart rinit 

   - enbart astma 

 

10 

2 

4 

 

11 

3 

2 

 

10 

2 

4 

Kumulativ dos, 1 år  

Der p/Der f 
Ca 295,5/295,5 µg Ca 111/156 µg - 

 

 

Resultat 

 

43 deltagare fullföljde studien. SLIT och SCIT minskade symtompoängen för rinit 

och astma jämfört med kontrollgruppen, tabell VII. SLIT gav en statistiskt 

signifikant minskning i den totala medicineringspoängen jämfört med 

kontrollgruppen, vilket SCIT inte gjorde. Det fanns ingen statistiskt signifikant 

skillnad mellan SLIT och SCIT, varken i minskningen av symtompoäng för rinit och 

astma eller den totala medicineringspoängen, tabell VII. I kontrollgruppen ökade 

symtompoängen för rinit och astma, och även den totala medicineringspoängen 

ökade något. 

Halten specifika IgE-antikroppar mot Der f minskade i både SLIT- och SCIT-

gruppen. Jämfört med kontrollgruppen minskade SCIT även halten specifika IgE-

antikroppar mot Der p. I SCIT- och kontrollgruppen minskade halten IL-10 

statistiskt signifikant, men ej i SLIT-gruppen. Ingen statistiskt signifikant skillnad i 

halten IFN-γ såg med varken SLIT eller SCIT, tabell VII. I kontrollgruppen sågs 

ingen statistiskt signifikant skillnad i halten specifika IgE-antikroppar eller IFN-γ. 
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Tabell VII. P-värden för förändringen efter ett års sublingual immunterapi jämfört med ett års 

läkemedelsbehandling (SLIT1 vs. K1), efter ett års subkutan immunterapi jämfört med ett års 

läkemedelsbehandling (SCIT1 vs. K1) samt efter ett års sublingual respektive subkutan immunterapi 

(SLIT1 vs. SCIT1). 

 SLIT1 vs. K1 SCIT1 vs. K1 SLIT1 vs. SCIT1 

Symtompoäng, rinit P=0,03* P=0,01* - 

Symtompoäng, astma P=0,02* P=0,04* - 

Medicineringspoäng, totala P=0,03* P=0,26 - 

Specifika IgE-antikroppar 

   - mot Der p 

   - mot Der f 

 

/ 

P=0,04*∆  

 

P=0,03* 

P=0,03*∆ 

 

/ 

/ 

IL-10 P=0,43 P=0,01* / 

IFN-γ - - - 

* = statistiskt signifikant skillnad. 

- = p-värde ej redovisat men skillnaden var ej statistiskt signifikant. 

/ = ej redovisat. 

∆ = jämfört med innan behandling och ej jämfört med kontrollgruppen.  

 

 

Studie 4 - Comparison of the long-term efficacy of subcutaneous and 

sublingual immunotherapies in perennial rhinitis (30)  

 

Syfte 

 

Studiens syfte var att jämföra och utvärdera långtidseffekterna av SLIT och SCIT 

med HDM-allergen hos vuxna och barn från 12 år med HDM-inducerad rinit. 

 

Studiedesign 

 

Studien var randomiserad och prospektiv. 230 personer med enbart HDM-allergi och 

minst två års HDM-relaterad allergisk rinit deltog. Positivt pricktest och specifika 

IgE-antikroppar mot Der p och Der f verifierade allergin. Exklusionskriterierna var 

annan allergi, astma, aktiv immunologisk eller systemisk sjukdom, graviditet, 

tidigare immunterapi, behandlats med läkemedel senaste veckan, vilja att ta 

symtomlindrande läkemedel, nöjd med tidigare läkemedelsbehandling samt ASITs 

kontraindikationer. Deltagarna fick SLIT eller SCIT i tre år och följdes därefter upp i 

tre år. Allergenextrakten som användes i studien var standardiserade Der p och Der f. 

Deltagarna förde dagbok över symtompoängen dagligen i en månad innan varje 

klinisk bedömning. Den kliniska bedömningen inkluderade bland annat bedömning 

av symtompoängen och gjordes i början av behandlingen, efter ett, två respektive tre 

års behandling och efter ett respektive tre års uppföljning. Svårighetsgraden av varje 
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symtom (rinnsnuva, nästäppa, nysningar, kliande näsa och ögonbesvär) bedömdes på 

en skala mellan 0-3. Medelvärdet av de fem symtomen utgjorde symtompoängen och 

redovisades som ett medelvärde. Vid behov fick antihistaminer användas, men max 

en gång i veckan. 

 

Resultat 

 

193 deltagare fullföljde hela studien, tabell VIII. SLIT och SCIT minskade 

symtompoängen efter tre års behandling, tabell IX. SCIT gav en statistiskt 

signifikant större minskning i symtompoäng än SLIT efter tre års behandling. Tre år 

efter avslutad behandling hade symtompoängen i SLIT-gruppen ökat statistiskt 

signifikant sedan behandlingen avslutades. I SCIT-gruppen var motsvarande ökning 

ej statistiskt signifikant. Ökningen i symtompoäng under uppföljningstiden var 

statistiskt signifikant högre i SLIT-gruppen jämfört med SCIT-gruppen. 

Symtompoängen i slutet av studien jämfört med i början av studien minskade i båda 

grupperna, tabell IX. Minskningen var dock statistiskt signifikant större i SCIT-

gruppen jämfört med i SLIT-gruppen.   

 

Tabell VIII. Behandlingsgruppernas sammansättning i slutet av studien (dvs. efter 3 års behandling + 

3 års uppföljning).  

 SLIT SCIT 

Antal deltagare 97 96 

Medelålder 26,5 år 24,9 år 

Kumulativ dos, 3 år - - 

- = ej redovisat. 

 

 

Tabell IX. P-värden för förändringen innan och efter tre års sublingual immunterapi (SLIT0 vs. 

SLIT3), innan och efter tre års subkutan immunterapi (SCIT0 vs. SCIT3), efter tre års sublingual 

respektive subkutan immunterapi (SLIT3 vs. SCIT3) samt mellan sublingual respektive subkutan 

immunterapi efter tre års behandling och tre års uppföljning (SLIT6 vs. SCIT6). 

 SLIT0 vs. SLIT3 SCIT0 vs. SCIT3 SLIT3 vs. SCIT3 SLIT6 vs. SCIT6 

Symtompoäng -* -* P=0,000* P=0,000* 

-* = p-värde ej redovisat men skillnaden var statistiskt signifikant. 

* = statistiskt signifikant skillnad. 
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Studie 5 - Comparison of the efficacy of subcutaneous and sublingual 

immunotherapy in mite-sensitive patients with rhinitis and asthma - a 

placebo controlled study (31) 

 

Syfte 

 

Studien syftade till att utvärdera den kliniska och immunologiska effekten av SLIT 

och SCIT med HDM-allergen hos vuxna med HDM-inducerad rinit och astma.  

 

Studiedesign 

 

Studien var randomiserad, enkelblind, prospektiv och placebokontrollerad. 36 vuxna 

med minst 3 års klinisk historia av rinit och astma orsakat av HDM-allergi, vars 

symtom ej blivit bra trots miljöåtgärder och optimal behandling deltog. 

Exklusionskriterierna var allergi mot pollen, gräs, mögel, hund eller katt, tidigare 

immunterapi, FEV1<70% av förväntat värde och aktiv systemisk eller immunologisk 

sjukdom. Allergin verifierades genom positivt pricktest och specifika IgE-

antikroppar mot Der p och Der f. Deltagarna randomiserades till att få SLIT, SCIT 

eller placebo, tabell X. Studien inkluderade en månads observationsperiod och 

därefter ett års behandling. Allergenextrakten som användes i studien var Der p och 

Der f.   

Deltagarna förde daglig dagbok över symtompoäng för rinit och astma samt 

medicineringspoäng. Inhalerade kortikosteroider användes av alla deltagare utom tre. 

Vid behov fick deltagarna använda antihistamin och nasala steroider för att lindra 

rinitsymtomen. För att linda astmasymtomen fick β2-agonister användas. 

Användning och dosering av läkemedel ur nämnda läkemedelsgrupper utgjorde den 

totala medicineringspoängen. Användningen av antihistamin poängsattes enligt 

följande: <2 gånger/vecka=1 poäng, >2 gånger/vecka=2 poäng och varje dag=3 

poäng. Nasala steroider gav 4 poäng. β2-agonisters användning gav följande poäng: 

<2 gånger/vecka=1 poäng, >2 gånger/vecka=2 poäng, varje dag=3 poäng och 

långverkande β2-agonister=4 poäng. Den dagliga doseringen av kortikosteroider gav 

följande poäng: 400 µg=1 poäng, 400-800 µg=2 poäng, 800-1500 µg=3 poäng och 

>1500 µg=4 poäng. Varje månad beräknades medelvärdet för symtom- och 

medicineringspoängen. 

Halten specifika IgE-antikroppar och specifika IgG4-antikroppar bestämdes i början 

av behandlingen och efter sex samt 12 månaders behandling. 
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Tabell X. Behandlingsgruppernas sammansättning innan påbörjad behandling. De kumulativa doserna 

är efter behandling.   

 SLIT SCIT Placebo 

Antal deltagare 15 10 11 

Medelålder 31,7 år 28,7 år 33,3 år 

Kumulativ dos, 1 år 11 316 IR 131 IR 0 IR 

IR = index of reactivity. 

 

Resultat 

 

SLIT och SCIT minskade symtompoängen för rinit efter ett års behandling, tabell 

XI. Symtompoängen för astma var högre i SCIT-gruppen än i SLIT-gruppen innan 

behandling (p=0,049). SCIT minskade symtompoängen för astma statistiskt 

signifikant jämfört med innan behandling, men det gjorde ej SLIT. SLIT och SCIT 

minskade den totala medicineringspoängen efter ett års behandling, tabell XI. I 

placebogruppen sågs ingen statistiskt signifikant skillnad i symtompoängen för rinit 

och astma eller den totala medicineringspoängen.  

Efter ett års behandling sågs ingen statistiskt signifikant skillnad i halten specifika 

IgE-antikroppar varken i SLIT- eller SCIT-gruppen eller mellan grupperna, tabell 

XI. Halten specifika IgG4-antikroppar ökade i både SLIT- och SCIT-gruppen efter 

ett års behandling. Ökningen var dock statistiskt signifikant högre i SCIT-gruppen 

jämfört med i SLIT-gruppen. Varken halten specifika IgE- eller IgG4-antikroppar 

förändrades statistiskt signifikant i placebogruppen.  

 

Tabell XI. P-värden för förändringen innan och efter ett års sublingual immunterapi (SLIT0 vs. 

SLIT1), innan och efter ett års subkutan immunterapi (SCIT0 vs. SCIT1) samt efter ett års sublingual 

respektive subkutan immunterapi (SLIT1 vs. SCIT1). 

 SLIT0 vs. SLIT1 SCIT0 vs. SCIT1 SLIT1 vs. SCIT1 

Symtompoäng, rinit P < 0,01* P < 0,05* / 

Symtompoäng, astma P > 0,05 P < 0,01* / 

Medicineringspoäng, totala P <0,01* P < 0,01* / 

Specifika IgE-antikroppar - - - 

Specifika IgG4-antikroppar -* P < 0,05* P<0,05 

* = statistiskt signifikant skillnad. 

/ = ej redovisat. 

- = p-värde redovisades ej men skillnaden var ej statistiskt signifikant. 

-* = p-värde redovisades ej men skillnaden var statistiskt signifikant.  
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DISKUSSION 

 

ASIT är den enda immunmodulerande behandlingen vid allergi. Syftet med detta 

litteraturarbete var att undersöka om sublingual och subkutan immunterapi skiljer 

med avseende på förändring av symtom- och medicineringspoäng, specifika IgE- och 

IgG4-antikroppar, IL-10 och IFN-γ. För att besvara syftet valdes randomiserade 

kontrollerade studier (RCT), då de har högt bevisvärde (32).   

En korrekt jämförelse mellan studierna är svår att göra då de kumulativa doserna 

redovisades i olika enheter (TU, µg respektive IR). Dosen i SLIT-gruppen jämfört 

med i SCIT-gruppen var ca två gånger högre i studie 3, fyra gånger högre i studie 1 

och 2 och ca 86 gånger högre i studie 5. De kumulativa doserna i studie 4 

redovisades ej. Det finns ingen dokumenterad "maximal tolererad dos" vid SLIT 

(25), men 50-100 gånger högre dos kan krävas för att SLIT ska ge liknande effekt 

som SCIT (33). Studie 1-3 berörde barn medan studie 4 och 5 berörde vuxna och 

barn från 12 år respektive enbart vuxna. Deltagarnas ålder kan vara orsaken till 

varför en betydligt högre kumulativ dos med SLIT i förhållande till SCIT tolererades 

i studie 5 jämfört med studie 1-3. Vidare kan det vara svårt att direkt jämföra 

immunförsvaret hos barn och vuxna, vilket försvårar den korrekta jämförelsen 

ytterligare.  

Studie 1 var den enda studie som var dubbelblind och dessutom dubbel-dummy. 

Både studie 1 och 5 hade en placebogrupp, men studie 5 var enbart enkelblind. 

Studie 2-4 hade en öppen design, vilket ger större risk för bedömningsbias än en 

enkel- eller dubbelblind design (34). I stället för en placebogrupp innehöll studie 3 en 

kontrollgrupp, då en placebogrupp kunde ha fått etiska problem enligt forskarna till 

studien. Gemensamt för alla studier var att deltagarna enbart fick ha allergi mot 

HDM, med undantag för studie 5 som tillät allergi mot andra ej luftburna allergen. 

Alla deltagare hade minst ett till tre års klinisk historia av rinit och/eller astma och 

ingen hade genomgått immunterapi tidigare. Samtliga analyserade studier var gjorda 

i Turkiet. Eftersom klimatet inte är detsamma i Sverige som i Turkiet, är det svår att 

dra slutsatsen att resultatet skulle bli detsamma om studierna gjordes i Sverige. Alla 

fem studier hade etiskt tillstånd.  

Antalet deltagare angavs vara lågt i studie 1-3 och 5, vilket gav en risk för statistiskt 

fel typ II. Statistisk fel typ II innebär att nollhypotesen accepteras trots att den är 

falsk (32). Kontroll- respektive placebogrupperna kan ha varit en bidragande faktor 

till de låga deltagarantalen. Likaså inklusionskravet att deltagarna enbart fick ha 

HDM-allergi, då många allergiska individer är känsliga mot flera allergengrupper 

(12). Att genomgå SCIT medför många injektioner vilket gör oövervinnlig 

spruträdsla till en kontraindikation (13). Forskarna till studie 1 och 2 trodde att det 

låga deltagarantalet i deras studier berodde på första studiens placebogrupp och 

dubbel-dummy-design. 
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I studie 1, 3 och 5 var den totala behandlingstiden ett år och i studie 2 två år. 

Behandlingstiden i studie 4 var tre år och inkluderade dessutom tre års 

uppföljningstid. Det gör studie 4 till den enda av de fem utvalda studierna som hade 

en realistisk behandlingstid och som jämförde långtidseffekterna. Studie 4 var även 

den studie med flest antal deltagare, både totalt och i varje behandlingsgrupp. 

Observationsperioden innan behandling var ett år i studie 1, åtta veckor i studie 3 och 

en månad i studie 5. Studie 4 hade ingen observationsperiod innan behandlingen 

startade. Då studie 2 var en förlängd analys av studie 1 innehöll den ingen egen 

observationsperiod innan det andra behandlingsåret.   

Alla deltagare i studie 2 och 5 fullföljde studien. Bortfallet i övriga studier 

redovisades, vilket minskar risken för bias (34). Störst bortfall var det i studie 4 där 

37 deltagare (16,1 %) ej fullföljde hela studien, men det var också den studie med 

längst studietid. Att enbart antihistamin fick användas för att lindra symtomen i 

studie 4 kan ha varit en bidragande faktor till bortfallet. I studie 1 och 3 var bortfallet 

2 (6,3 %) respektive 5 (10,4 %) deltagare. Allergenextrakten i studierna kom från 

företagen Allergopharma (studie 1 och 2), ALK-Abello (studie 3 och 4) respektive 

Stallergènes (studie 5).  

 

 

Förändring av symtom- och medicineringspoäng 
 

Studie 1-3 visade att det ej var någon statistiskt signifikant skillnad i minskningen av 

symtompoäng för rinit mellan SLIT och SCIT efter ett respektive två års behandling. 

SCIT minskade symtompoängen för astma statistiskt signifikant mer än SLIT efter 

ett respektive två års behandling enligt studie 1 och 2. Studie 3 visade dock att denna 

skillnaden ej var statistiskt signifikant efter ett år. Enligt studie 4 var det en statistiskt 

signifikant större minskning av symtompoängen i SCIT-gruppen än i SLIT-gruppen 

efter tre års behandling. Andra RCT-studier har visat att SLIT minskar 

symtompoängen för rinit (35-37) respektive astma (38) efter 1-3 års behandling. 

Även SCIT har visats minska symtompoängen för rinit (39, 40) respektive astma (41, 

42) efter samma behandlingstid. Det finns även RCT-studier där SLIT inte gett 

någon statistiskt signifikant minskning av symtompoäng för rinit (41, 43, 44) och 

varken SLIT (41, 45) eller SCIT (46) minskat symtompoängen för astma efter 1-3 års 

behandling.  

Studie 1 och 2 visade att det ej var någon statistiskt signifikant skillnad i 

minskningen av medicineringspoäng för rinit mellan SLIT och SCIT efter ett 

respektive två års behandling. Minskningen i medicineringspoäng för astma var 

heller ej statistiskt signifikant mellan SLIT och SCIT efter ett års behandling enligt 

studie 1, men däremot efter två års behandling enligt studie 2. En längre 

behandlingstid än ett år skulle därmed kunna tala för att SCIT är effektivare än SLIT 

vad gäller minskning av medicineringspoäng för astma. Studie 3 visade att det inte 

fanns någon statistiskt signifikant skillnad i minskningen av den totala 
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medicineringspoängen mellan SLIT och SCIT. Andra RCT-studier har visat att 

medicineringspoängen för rinit (36) respektive astma (41) minskar med SLIT. Även 

SCIT har visats minska medicineringspoängen för rinit (39-41) respektive astma (41, 

42). Det finns också studier som visat att SLIT inte minskar medicineringspoängen 

för rinit (35, 37, 44) respektive astma (47) statistiskt signifikant. I tabell XII ses en 

sammanfattning av studiernas resultat vad gäller förändring av symtom- och 

medicineringspoäng. 

I studie 5 redovisades det ej om det var någon statistiskt signifikant skillnad i 

minskningen av symtom- och medicineringspoäng mellan SLIT och SCIT. Resultatet 

för SLIT respektive SCIT i studie 3 jämfördes med kontrollgruppens resultat, medan 

övriga studier jämförde resultaten med innan behandling. Poängsättningen för 

läkemedelsanvändningen under behandlingstiden varierade mellan studierna. Det gör 

att förändringen av medicineringspoängen är svår att jämföra mellan studierna. I 

studie 4 tilläts enbart antihistamin en gång per vecka för att lindra rinitsymtomen, 

medan övriga studier tillät antihistamin såväl som nasal steroid dagligen vid behov. 

Att undersöka förändringen av symtompoäng utan att titta på medicineringspoängen, 

som studie 4 gjorde, kan vara missvisande. Detta då symtomen beror på 

användningen av symtomlindrande läkemedel. Läkemedelsanvändningen kan dölja 

symtomen och förändringen av symtompoäng, varför det är viktigt att både 

symtomen och medicineringen undersöks.  

Förändringen av symtompoängen är lättare att jämföra mellan studierna, då 

symtomen poängsattes på liknande sätt i alla studier. Hur symtompoängen 

poängsattes i studie 5 redovisades dock ej direkt i studien. Forskarna till studien 

hänvisade till en tidigare studie där poängsättningen redogjorts, men fulltext till den 

aktuella studien har inte hittats. Både symtom- och medicineringspoäng 

dokumenterades av deltagarna själva, vilket medför viss skillnad i den individuella 

bedömningen av symtomens svårighetsgrad och behovet av läkemedel. Det kan 

också vara svårt för deltagarna eller deras föräldrar att komma ihåg att anteckna 

symtom och medicinering varje dag. Sannolikheten är stor att det glömts bort några 

dagar varje månad och poängen då får uppskattats i efterhand.  

 

Tabell XII. Sammanfattning över resultaten från studierna, som visar om det var en statistiskt 

signifikant skillnad mellan sublingual och subkutan immunterapi vad gäller förändring av symtom- 

och medicineringspoäng. 

      Symtompoäng               Medicineringspoäng 

 Rinit Astma Rinit Astma Totala 

Studie 1 Nej Ja Nej Nej - 

Studie 2 Nej Ja Nej Ja - 

Studie 3 Nej Nej - - Nej 

Studie 4 Ja - - - - 

Studie 5 - - - - - 

- = ej redovisat eller ej undersökt. 
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Förändring av specifika IgE- och IgG4-antikroppar, IL-10 och IFN-γ  
 

Studie 1 och 5 visade att det inte var någon statistiskt signifikant skillnad i 

minskningen av specifika IgE-antikroppar mellan SLIT och SCIT efter ett års 

behandling. Studie 2 visade att det inte heller var någon statistiskt signifikant skillnad 

efter två år. Det redovisades ej om det fanns någon statistiskt signifikant skillnad 

mellan SLIT och SCIT i studie 3 vad gäller halten specifika IgE-antikroppar. 

Däremot visade studie 1-3 att halten specifika IgE-antikroppar minskade med både 

SLIT och SCIT. Flertalet andra RCT-studier stödjer dock resultatet i studie 5, att 

SLIT (35, 38) respektive SCIT (39, 40) ej ger en statistiskt signifikant skillnad i 

halten specifika IgE-antikroppar. Ökningen av specifika IgG4-antikroppar var 

statistiskt signifikant högre i SCIT-gruppen än SLIT-gruppen efter ett år enligt studie 

1 och 5 och efter två år enligt studie 2. Att SLIT (45, 48, 49) respektive SCIT (39, 

40, 42) ökar halten specifika IgG4-antikroppar stöds även av andra RCT-studier. Det 

finns även RCT-studier som visat att SLIT inte ger en statistiskt signifikant skillnad i 

halten specifika IgG4-antikroppar (38, 50, 51). Inget samband mellan den kliniska 

förbättringen och halten specifika IgE- eller IgG4-antikroppar har kunnat påvisas (13, 

16). Att SCIT ökar halten specifika IgG4-antikroppar mer än SLIT säger därmed i 

dagsläget inget om att SCIT är effektivare än SLIT. SCIT borde dock ge bättre effekt 

än SLIT om teorin stämmer att de specifika IgG4-antikropparna har en blockerande 

effekt på de specifika IgE-antikropparna. 

Studie 1 och 2 visade att det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan 

SLIT och SCIT i ökningen av IL-10 efter ett respektive två år. I studie 3 redovisades 

det ej om det var någon statistiskt signifikant skillnad mellan administrationssätten. 

Att både SLIT och SCIT ökar halten IL-10 jämfört med enbart läkemedelsbehandling 

stöds även av en annan RCT-studie (41). Ingen statistiskt signifikant skillnad av 

halten IFN-γ sågs med SLIT eller SCIT efter ett respektive två års behandling enligt 

studie 1-3. Resultatet stöds av andra RCT-studier (41, 50, 52). Det var heller ingen 

statistiskt signifikant skillnad mellan SLIT- och SCIT-gruppen enligt studie 1-3. I 

tabell XIII ses en sammanfattning av studiernas resultat vad gäller förändring av 

halten specifika IgE- och IgG4-antikroppar, IL-10 och IFN-γ. 

Fler parametrar hade kunnat tagits med i detta arbete för att stärka om det finns 

någon statistiskt signifikant skillnad i effekten mellan SLIT och SCIT. För att arbetet 

skulle bli mer översiktligt valdes enbart symtom- och medicineringspoäng ut samt de 

parametrar som mättes i blodet och var gemensamma för minst tre av studierna.  
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Tabell XIII. Sammanfattning över resultaten från studierna, som visar om det var en statistiskt 

signifikant skillnad mellan sublingual och subkutan immunterapi vad gäller förändring av halten 

specifika IgE- och IgG4-antikroppar, IL-10 och IFN-γ. 

 IgE-antikroppar IgG4-antikroppar IL-10 IFN-γ 

Studie 1 Nej Ja Nej Nej 

Studie 2 Nej Ja Nej Nej 

Studie 3 - - - Nej 

Studie 4 - - - - 

Studie 5 Nej Ja - - 

- = ej redovisat eller ej undersökt.  

 

 

SLUTSATSER 
 

De analyserade studierna är svåra att jämföra med varandra på ett korrekt sätt av 

flera anledningar såsom olika dosenheter, behandlingstider och ålder på deltagarna. 

Resultaten från studierna tyder på att SLIT och SCIT är lika effektiva vad gäller 

minskning av symtom- och medicineringspoäng för rinit efter 1-2 års behandling. 

SCIT kan däremot tänkas vara effektivare efter 3 års behandling. Vad gäller 

minskning av symtom- och medicineringspoäng för astma verkar SCIT vara 

effektivare än SLIT. Förändringen av halten specifika IgE-antikroppar är liknande 

hos båda administrationssätten, medan SCIT ökar halten specifika IgG4-antikroppar 

mer än SLIT. Ingen skillnad mellan SLIT och SCIT verkar finnas vad gäller 

förändring av halten IL-10 och IFN-γ, där IL-10 ökar och IFN-γ är oförändrat.  

Studierna hade generellt sett väldigt små behandlingsgrupper och kort behandlings-

tid, vilket ger ett relativt dåligt bevisvärde på resultaten. Eftersom SLIT medför 

lättare administrering samt färre och mildare biverkningar, vore det intressant att veta 

om samma effekt kan förväntas av SLIT som med SCIT. Fler RCT-studier som gör 

en direkt jämförelse mellan SLIT och SCIT skulle därmed vara önskvärt för att 

fastställa om långtidseffekterna mellan SLIT och SCIT med HDM-allergen skiljer. 
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