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Samtlig AIT (injektions- samt tablettbehandling)

Antal patienter som behandlas med AIT 2022: 20 3301

• Subkutana injektioner ca 8600 patienter

• Sublinguala tabletter ca 11730 patienter

Genomsnitt Sverige: 21 behandlade patienter/10 000 invånare

Allergivaccination (AIT)* i Sverige 2022

1. Socialstyrelsen 2021 + ALK försäljningsdata 2021
*          Allergen Immunterapi



Historik

Leonard Noon (1878-1913)



Noon antog att en del människor var överkänsliga mot ett 

pollentoxin. Termen hyposensibilisering föreslogs sedan på 1920-

talet. 
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SCIT - SLIT



Den första kontrollerade studien av hyposensibilisering

200 patienter med gräspollenutlöst hösnuva/astma 

Grupp God effekt Ingen effekt

Aktiv behandling Minst 80% Mindre än 20%

Placebo 30% 70%

Frankland AV, Augustin R. Prophylaxis of summer hay-fever and asthma: 

control trial comparing crude grass pollen extracts with the isolated main 

protein component. Lancet 1954;1:1055-7



Verkningsmekanism AIT

Rak, Läkartidningen nr 26-27, 2008 volym 105



Soyka Chest 2014



Vad händer vid AIT

• Allergen specifikt IgE ökar först och minskar sedan gradvis

• Allergen specifikt IgG4 ökar

• Allergen specifikt IgA2 ökar



Durham JACI 2012



Durham JACI 2012



Kliniska effekter vid AIT-behandling

• Immunmodulerande och därmed sjukdomsmodifierande 

behandling till skillnad från symtomatisk behandling.

• Syftar till att förebygga uppkomst av symtom genom att minska 

känsligheten för allergen.

• Genom hämning av såväl den snabba som den fördröjda 

överkänslighetsreaktionen fås en minskad allergisk inflammation 

och därigenom en mindre risk för progress av sjukdomen.



Scadding, Clin Exp Allergy 2007

Sjukdomsmodifierande behandling

• Förhindra att en person som är allergisk mot ett allergen blir 

allergisk mot nya allergen

• Förhindra att den allergiska sjukdomen blir sämre, t ex att en 

person med allergisk rinit även utvecklar allergisk astma



Kan AIT förhindra uppkomsten av nya allergier. 

Retrospektiv studie på drygt 8000 monosensibiliserade patienter (>14 år i ålder)

(Purello-Dámbrosio Clin Exp Allergy 2001)
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Reducerar SCIT risken för utveckling av astma? 

Niggerman Allergy 2006



JACI 2002
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(Grazax Asthma Prevention trial) 

Ref: Valovirta et al. Investigating the asthma preventive effect of the SQ-standardised grass allergy immunotherapy tablet in grass allergic children - the GAP trial, 
Allergy 2010; 65 (Suppl 92):209-682



Valovirta JACI 2017



Risker med AIT

Allergiska reaktioner

Lokala reaktioner

Riskfaktorer

Anafylaktiska reaktioner/dödsfall

Riskfaktorer: Dåligt kontrollerad/labil astma, höggradig allergi, pågående exogen 

allergenexponering





Indikationer för AIT

• Patienten är känslig för allergen som är svåra att undvika eller sanera 

bort

• Patienten har otillräcklig effekt av farmakologisk behandling

• Patienten behöver systemiska steroider för att uppnå symtomkontroll

• Livshotande/allvarlig reaktion efter bi/getingstick

• Försämrad livskvalitet trots adekvat behandling

SFFA Allergen immunterapi 2019



Kontraindikationer för AIT

• Dåligt kontrollerad, labil och svårbehandlad astma med FEV1 < 

70 % av förväntat 

• Svår aktiv immunologisk sjukdom, malignitet, kronisk infektion

• Behandling med immunmodulerande läkemedel 

• Dålig patientföljsamhet till givna råd och anvisningar som kan 

äventyra säkerheten vid behandlingen Graviditet (gäller start 

och uppdosering)

SFFA Allergen immunterapi 2019



Pitsios Allergy 2015



Allergenextrakt – vad är det?

• 1985

Läkemedelsverket fastslår att allergenextrakt ska räknas som 

läkemedel.

• 1990

Allergenextrakt blir godkänt som läkemedel och registrerade i 

Sverige



• Idag finns standardiserade referensextrakt med krav på 

dokumentation.

• Extrakten är biologiskt standardiserade med definierat innehåll 

av huvudallergen

• Depåvacciner med tillsats av aluminiumhydroxid som även 

fungerar som adjuvans.



Allergenextrakt – vilka använder vi?

• Pollenextrakt

Björk, gräs

• Djurepitel

Katt, hund

• Insektsgift

Bi och geting

• Dammkvalster



Sammanfattning - AIT

• Effekt via påverkan av T-lymfocyter

• Sjukdomsmodifierande behandling

• Effekt-risk profil mer gynnsam vid SLIT än SCIT

• Allergen extrakt är standardiserade ”naturprodukter”


