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OIT mot jordnötsallergi - Nutid

 I dagsläget finns ingen etablerad behandling vid jordnötsallergi

förutom strikt undvikande av jordnöt

 Immunoterapi med behandling med ökande mängd av ett

allergen är en väletablerad behandling vid allergi mot pollen, 

pälsdjur, kvalster och geting (subkutana injektioner)

 Det har gjorts många studier kring oral immunoterapi (OIT) med 

olika födoämnen

 Immunoterapi ska vara säker och effektiv
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Screening
Provokation med 
aktuellt livsmedel

Uppdosering med 
mycket låg mängd 

ex 5 mg protein

Underhållsdos ex 
300 mg protein

Upplägg för oral immunoterapi

De mest studerade allergenerna; mjölk (n=16), ägg (n=11) och  jordnötter (n=7). Cirka 50-90 % 
kan tåla födoämnet efter OIT

Nurmatov U et al: Allergen immunotherapy for IgE-mediated food allergy: a systematic review
and meta-analysis. Allergy 2017; 72: 1133 – 1147
Miller et al: The clinical and immune outcomes after food allergen immunotherapy 
emphasizing the development of tolerance. Curr Opin Pediatr 2019



Palisadestudien

 Oral immunoterapi jordnöt med AR101, ett 

”jordnötsläkemedel” motsvarande 300 mg 

jordnötsprotein

 551 patienter mellan 4-55 år i center över hela 

världen inklusive Sachsska Barnsjukhuset

 496 var mellan 4-17 år, 75% aktiv, 25% placebo

 Primärt utfall: tolerans mot 600mg jordnötsprotein 

efter 24v underhållsdos
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PALISADE group. AR101 Oral Immunotherapy for Peanut Allergy. N Engl J 
Med. 2018 Nov 22;379(21):1991-2001.

Palisadestudien, resultat
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Palisadestudien, resultat, forts



Biverkningar och säkerhet PALISADE

 Biverkningar i form av allergiska reaktioner är vanligt, framför allt 

under uppdoseringsfasen, minskar sedan i frekvens (?).

 Mer biverkningar vid infektion, fysisk ansträngning, mm

 Milda reaktioner, klåda i munnen och ont i magen nästan hos alla, 

(95%)

 Eosinofil esofagit hos 1 patient (ca 3% i andra studier)

 Moderata reaktioner förekommer i ca 60%

 Svåra reaktioner som kräver adrenalin (14% av deltagarna) kan 

komma plötsligt och på en dos som tidigare tolererades

 11.6% avbröt studien pga biverkningar

PALISADE group, NEJM 2018



Amerikansk studie med OIT jordnöt till 

småbarn

 40 barn mellan 9-36 

månaders ålder

 20 barn fick 300 mg/dag och 

20 barn fick dosen 3000 

mg/dag

 > 12 månaders 

underhållsdos

 Utfall ”Sustained
unresponsivness” Förmåga att 
tåla 5g jordnötter vid 
provokation efter 4 veckors 
uppehåll
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Vickery B. JACI 2017



OIT jordnöt hos småbarn

 Underhållsdos; 29.1 månader (25,3-47,3)

 95 % hade milda allergiska reaktioner, 0,8 % av de givna 

doserna

 85 % av allergiska reaktioner var milda

 15 % av de allergiska reaktionerna var moderata

 Inget barn hade en svår allergisk reaktion

Vickery B. JACI 2017



• Studie population: 23 tonåringar, 12-22 år

• Tidigare anafylaxi mot jordnöt, 13 vid provokation, 9 

med övertygande anamnes och dokumenterad i 

journal

Brandström J. 2017
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OIT+omalizumab - FASTX



 23/23 doserades upp till underhållsdos 10 g jordnötter

 11/23 desensibiliserade och kunde sluta med omalizumab i utsatt 

tid, treatment success (TS)

 6/23 hoppade av i förtid

 6/23 klarade inte att gå igenom behandlingen på utsatt tid, 

treatment failure (TF)

 Mediantid OIT  för TS 83 veckor (min-max 48-156) 

 Mediantid OIT för TF 139 veckor (115-166)

Resultat, FASTX

Brandström J. 
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OIT mot jordnötsallergi - slutsatser

 Hittills har >1000 individer behandlats med OIT jordnöt

 Det verkar som att låg OIT-dos fungerar lika bra som hög

dos.

 Störst problem med biverkningar under 

uppdoseringsfasen

 Små barn verkar få lindrigare biverkningar och bättre

effekt

 Individer med lägre jordnöts-IgE verkar tåla OIT bättre

 Lång behandlingstid – färre biverkningar? IgG stiger

 Bäst effekt vid intag varje dag?
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Nystartad studie i Stockholm: SmaChO

(Small Children OIT)

Syfte och forskningshypotes:

 Syftet är att undersöka om OIT mot 

jordnötsallergi hos små barn är säker och 

effektiv

 Hypotes: Yngre barn (1-4 år) tolererar OIT 

bättre än äldre barn (>5 år) som ingått i de 

flesta tidigare studier
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SmaChO - Studiepopulation

3 grupper:

 Grupp 1: 50 barn med jordnötsallergi 1-4 år med pos

OFC 4g jordnöt med jordnötsextrakt/Ara h 2 IgE >0.1 

kUA/L som får OIT jordnöt

 Grupp 2: 25 barn med jordnötsallergi 1-4 år med pos

OFC 4g jordnöt med jordnötsexrakt/Ara h 2 IgE >0.1 

kUA/L som inte får OIT jordnöt, undviker jordnöt

Randomisering 2:1 till grupp 1:2

 Grupp 3: 30 barn 1-4 år utan någon allergi
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SmaChO OIT-protokoll 

Utfall: Tolerans mot 775 mg jordnötsprotein vid provokation efter 1 

respektive 3 års behandling (vid 3 år efter 4 veckors uppehåll av 

jordnötsintag).



Lägesrapport SmaChO

Två pilotpatienter 3 år gamla med aktiv behandling 

sedan mars resp juni 2020, pilot 1 äter nu 2.5 bamba 

dagligen. Inga biverkningar hittills. Båda barnen tycker 

det är gott. 

Rekrytering pågår!

2020-09-18Asarnoj/Nilsson 16



17

OIT mot jordnötsallergi - Framtid

 AR101 på gång att bli godkänt läkemedel – 2021?

 Invänta resultat från SmaChO och andra studier

 Ny vardag på våra allergimottagningar inom närmsta åren?

 Vilka ska får OIT?

 Hur länge ska behandlingen pågå?

 Bara på universitetssjukhus i början?

 Utbildning av personal krävs

 Arbete med utformning av PM pågår
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Tack för uppmärksamheten!

anna.asarnoj@ki.se


