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Sublingual immunterapi har många fördelar 
jämfört med injektionsbehandling

 Sättet att administrera

o Stickrädda barn kan behandlas

▪ SLIT kan ges från 5 års ålder jämfört med SCIT som i praktiken ges 
från tidigast 7 års ålder

 Mindre risk för allvarliga biverkningar*

o Slipper hoppa över idrottsaktivitet injektionsdagen

 Samhällsekonomiska fördelar

o Slipper frånvaro från skola samt vårdnadshavares frånvaro 
från arbete

*Moingeon P. Update on immune mechanisms associated with sublingual immunotherapy: practical 
implications for the clinician. J Allergy Clin Immunol Pract. 2013 May-Jun;1(3):228-41. doi: 
10.1016/j.jaip.2013.03.013. Epub 2013 Apr 29. PMID: 24565479.



Grazax (Phleum pratense) 

• Sedan 2009 godkänt för barn från 5 år

• Indikationer och kontraindikationer är de samma som för 
vuxna samt i princip desamma som för subcutana injektioner 
OBS! Svåra inflammationer i munnen, eosinofil esofagit.
o Sjukdomsmodifierande behandling av 

gräspolleninducerad rinit och konjunktivit hos vuxna och barn från fem år 

med kliniskt relevanta symtom och diagnostiserade med ett 

positivt hudpricktest och/eller specifik IgE-test för gräspollen (FASS)



Grazax asthma prevention (GAP) 
studien

Syfte:

• Kan man genom immunmodulering via AIT (SLIT) 
minska risken för att utveckla astma överhuvudtaget?

• Kan man minska risken för gräspolleninducerad 
astma?



• Primär endpoint: tid till astmadiagnos

• Astmadiagnos definierades som 1 av 3 följande:

– Minst 1 tillfälle av astmasymtom samt uppvisad
reversibilitet i FEV1 (≥12%)

– Väsande andning med eller utan förlängd forcerad
utandning och kliniskt relevant förbättrade symtom efter
intag av β2-agonist

– Väsande andning samt uppvisad reversibilitet i FEV1 
(≥12%)

Valovirta et al. Design and Recruitment for the GAP Trial, Investigating the Preventive Effect on Asthma Development of anSQ-Standardized Grass Allergy 
Immunotherapy Tablet in Children with Grass Pollen–Induced AllergicRhinoconjunctivitis Clin Ther 2011;33:1537–1546

GRAZAX® - GAP-studien

Strikta astmakriterier ur ett pediatriskt perspektiv!



Resultat

Valovirta E et al. Results from the 5-year SQ grass sublingual immunotherapy tablet 

asthma prevention (GAP) trial in children with grass pollen allergy J Allergy Clin 

Immunol 2018;141:529-36



Acarizax (D.pteronyssinus/D.farinae)

• Sedan 2017 godkänt för barn från 12 år 

• Indikation för barn: Rinokonjunktivit

• Kontraindikationer samma som för vuxna samt i princip som 
för subcutana injektioner.
OBS! Svåra inflammationer i munnen, eosinofil esofagit

• I områden där kvalster inte
förekommer naturligt 
rekommenderas i första hand
kvalstersanering.



 Är det några studier på gång för att sänka 
åldersgränsen för Acarizax?

 Är det några studier på gång för att kunna ge Acarizax
på indikationen astma?
- astma vid allergi mot husdammskvalster, som inte är välkontrollerad 

med inhalationssteroider och samtidig mild till svår rinit vid allergi mot 

husdammskvalster (tilläggsindikation för vuxna, FASS)



Studie angående  sänkt åldersgräns pågår!

 1400 barn i åldern 5-11 år är inkluderade

 Studien är en ”copy paste” av fas III-studien för vuxna (Demoly
2016)

 Klar för godkännande 2024??? 



Demoly P, Emminger W, Rehm D, Backer V, Tommerup L, Kleine-Tebbe J. Effective treatment of house dust mite-
induced allergic rhinitis with 2 doses of the SQ HDM SLIT-tablet: Results from a randomized, double-blind, 
placebo-controlled phase III trial. J Allergy Clin Immunol. 2016 Feb;137(2):444-451.e8. doi: 
10.1016/j.jaci.2015.06.036. Epub 2015 Aug 17. PMID: 26292778.



Studier angående Acarizax på indikationen 
astma till barn?

 Det pågår faktiskt en studie men bekymret är att hitta 
ett bra effektmått….

 Slutsats: Det dröjer nog innan studien är klar och 
därmed kommer det att dröja innan man kan behandla 
barn med Acarizax på indikationen astma



Men det är ju SLIT mot björk/lövträd som vi 
barnläkare har längtat mest efter !

 Itulazax registrerades i december 2019 för vuxna

 Indikation: behandling av måttlig till svår allergisk rinit 

och/eller konjunktivit orsakad av pollen från den homologa björkgruppen1. Itulazax

är avsett för patienter med en klinisk historia av symtom trots användning av 

symtomlindrande läkemedel och ett positivt sensibiliseringstest för pollen från den 

homologa björkgruppen (hudpricktest och/eller specifikt IgE-test).

1 Homolog björkgrupp: Betula verrucosa (björk), Alnus glutinosa (al), Carpinus

betulus(avenbok), Corylus avellana (hassel), Quercus alba (ek) och Fagus

sylvatica (bok). (FASS)

 Itulazax består av standardiserat allergenextrakt från björkpollen (Betula

verrucosa)



Deltagarna: 12-65 år (9% < 18 år), allergisk rinokonjunktivit, 

björkpollenallergiska (S-IgE/SPT). Ca 40% hade astma

Biedermann T et al. The SQ tree SLIT-tablet is highly effective and well tolerated: Results from a randomized,double-blind, placebo-controlled phase III trial
J Allergy Clin Immun. 2019 (143);3, p 1058-66

Studien som ligger till grund för godkännandet av 

Itulazax



The primary end point was the average daily
ARC total combined score (TCS) during the birch pollen season
(BPS) analyzed for subjects with diary data during the BPS.
Secondary end points included average daily symptom scores
(DSS) during the BPS, average TCS and DSS during the tree
pollen season (TPS), and average daily medication scores 
(DMS) in the BPS and TPS.

Subgruppsanalys visade ingen skillnad 

mellan ungdomar 12-17 år och vuxna



Säkerhetsdata

Inga anafylaxier

Inga fall av obstruktivitet

Ingen rapporterad användning av adrenalin

Inga dödsfall

26/320 ( 8% ) i aktiva gruppen respektive 8/314 (2,5%) avbröt 
behandlingen pga biverkningar



I denna studie rapporteras att majoriteten av biverkningar gick över inom 1-2 

veckor.



Barnstudie för Itulazax pågår!

 Samma upplägg som vuxenstudien

 Studien beräknas vara klar 2024 vilket betyder att ett godkännande 
förhoppningsvis kan komma 2025



Hur ser våra erfarenheter ut av 
Itulazax?

 På Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna har vi hösten 
2020 och hösten 2021 startat ca 50 barn på Itulazax

 Hösten 2020 erbjöd vi barn från 15 år Itulazax, från 
hösten 2021 har vi erbjudit barn från 12 år Itulazax

 Sammanställningen gäller barn som startade Itulazax
hösten 2020



Sammanställning till och med 
pollensäsong 1

• Totalt 32 barn  (20 pojkar, 12 flickor) startade Itulazax hösten/vintern 
20/21
20 barn startade med enbart Itulazax
12 barn med två extrakt

- 6 barn startade med Itulazax och Grazax lades till efter en månad

- 5 barn som startade Itulazax hade redan pågående Grazaxbehandling

- 1 barn som startade Itulazax hade pågående behandling med SCIT 
katt samt Xolair

• 26 (81%) av barnen hade astma ( 9 av dem enbart pollenutlöst astma)



Kontroller

• Enligt ALK´s uppföljningsformulär

o Vid behandlingsstart

o Efter en vecka (per telefon med sjuksköterska)

o Efter en månad (via inskickat formulär samt telefonkontakt 
läkare)

o Efter 3-4 månader (via inskickat formulär)

o Efter pollensäsongen (via inskickat formulär samt 
läkarbesök)

https://www.alk.se/vardpersonal/information-och-ladda-ner-material

Scrolla ner längst ner på sidan



Telefonkontakt med sjuksköterska efter en 
veckas behandling

• Adherence

• Biverkningar

• Ev. råd om dosreduktion (½ tablett dagligen i 14 dagar)



Behandling med Itulazax

start hösten 2020

Antal barn 32

Behov av antihistamin (AH) 

vid behandlingsstart

8

Behov av AH dagligen efter 

en vecka

17 (N= 30) 2 st ej svar

Behov av dosreduktion 

under 1-6 veckor

8

Behov av AH dagligen efter 

en månad

15 (N=27), 2 st avbrutit, 1 st

ej svar

Avbrutit Itulazax inom 3 

månader

5 (17%)

Behov av AH dagligen efter 

3-4 månader

7 (N=26)

God/mycket god effekt efter 

säsong 1

21(N=23) 6 st har avbrutit

Samtliga har i första hand haft en god effekt på rinokonjunktivit och trötthet. Ingen märkbar effekt på 

astma

Resultat



Orsaker till avbrytande av behandlingen

• 6 stycken totalt (av totalt 29 svarande vid uppföljningen)vid 
uppföljning efter pollensäsong nr 1 (2021)

o 4 stycken på grund av svår munklåda, blåsor i munnen. En av 
dessa fick dessutom rinokonjunktivit

o 1 flicka orkade inte med behandlingen (syster till en av de 4 ovan 
med orala biverkningar)

o 1 pojke fick brännblåseliknande utslag i ansiktet. 
Biverkningsanmäld

Ingen relation till reaktion efter första tabletten!



Hur ser erfarenheterna ut i landet som 
helhet?

Frågor Svar

Behandlar ni barn med Itulazax och i så fall från vilken 

ålder?

Ja (8 -15 år, median 12 år)

Ungefär hur många barn har ni som får Itulazax? 1-50 barn (median 20)

Ungefär hur stor andel har fått avbryta behandlingen på 

grund av biverkningar?

0 - 26%

Har ni haft någon patient med allvarliga biverkningar och 

i så fall vad?

4 barn totalt.

Ett barn fick brännblåseliknande utslag efter en veckas 

behandling.

Ett barn med urticaria, blåsor och allmänpåverkan efter 

en månads behandling 

Två barn med blåsbildning och sväljningssvårigheter, 

tolkat som EoE, ej skoperade

Upplever de som kunnat fullfölja behandlingen över en 

pollensäsong en god effekt?

11/13 tillfrågade kliniker svarar ja. 1 svarar vet ej 1 svarar 

nej (har bara behandlat ett barn)

Totalt tretton kliniker från Malmö till Östersund/Umeå svarade på en 

kort enkät



Övriga kommentarer

 Mycket bra komplement i allergen immunoterapiarsenalen. Kräver inte lika mycket 
personalresurser som SCIT. Biverkningar i form av klåda och svullnad i munnen vanligt.

 Min känsla är att Itulazax har mer orala biverkningar och som håller i lite längre än 
Grazax men tolereras väl hos motiverade patienter.

 Det är mycket viktigt med sköterskeinsatserna initialt med uppföljningar, peppning, 
m.m.

 Vi har gett halv dos i 2 veckor då vi startar upp dem. Upplevs generellt ha mer 
biverkningar i början än Grazax och Acarizax. Efter ca 1 månad har de flesta kommit 
över det värsta och tycker det är ok.

 Jag tycker att det fortsatt är en fråga om vi ska ge premedicinering med antihistamin 
före SLIT ( jag tycker det är bra, då vissa blir så rädda och tycker det är obehagligt med 
den orala klådan). Jag brukar också gå ner i dos till 0,5 tablett dagligen första veckorna 
om mycket lokala symtom, och då också behandla med antihistamin.

 Relativt vanligt med lokala biverkningar initialt, en del har fått halvera tabletten initialt 
eller ta en högre dos antihistamin.



Sammanfattning användning av 
Itulazax hos barn från ca 12 år

• Det är mycket vanligt med  besvärande orala biverkningar efter 
behandlingsstart med Itulazax (mer uttalade och mer 
långvariga än efter Grazax och Acarizax (?))

• Premedicinering med peroral antihistamin i 2 -4 veckor efter 
behandlingsstart underlättar behandlingen

• Dosreduktion till ½ tablett dagligen under de första veckorna 
minskar biverkningarna

• God behandlingseffekt men kräver väl motiverade barn och 
stöttning från sjukvården särskilt under första månaden

• Bra komplement i AIT-arsenalen



Behandlingsschema

SLIT 

Astrid Lindgrens 

Barnsjukhus

fr. o. m hösten 2022



Maila mig: maria.ingemansson@regionstockholm.se om ni vill 

ha vår behandlingsplan 

mailto:maria.ingemansson@regionstockholm.se


När kommer SLIT för övriga extrakt?

 Ragweed (malörtsambrosia)
I Lund testar man numera pollenallergiker för detta, barnstudier pågår 

 Pälsdjur
Nej. Svårt att framställa komponenter, liten efterfrågan. Vi ska vara glada 
att vi har våra SCIT-extrakt!

 Bi och geting
Nej, SCIT för dessa är väl etablerad och säker. Tänk om inte SLIT skulle vara 
lika effektiv? Liten efterfrågan

 Jordnöt
Fas 1 studie angående smälttablett med fyra huvudallergen startar i USA 
hösten 2022 



 Är SCIT på väg bort?

 Nej! SCIT och SLIT kompletterar varandra och ger fler 
barn möjlighet att få tillgång till AIT.


