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Vad skall avgöra ändring i klinisk praxis?

SBU's granskningsmall –
kan vi använda oss av den?

För empiri?
För RCT?
För andra studier?
Evidens och bevis



Akuta symtom efter vaccination, tillsatserAkuta symtom efter vaccination, tillsatser
FFöördrrdrööjd jd ööverkverkäänslighetnslighet
Efter veckorEfter veckor--mmåånadernader--åår r -- kliande knutorkliande knutor
Vacciner som modifierar astma och allergi?Vacciner som modifierar astma och allergi?



Barnvaccinationsprogrammet



Neonatal stelkrampNeonatal stelkramp

Vaccination: Räddar livet på ungefär 3 
miljoner barn varje år. Andre FE. Vaccine 

2003;21(7/8):593–5.





Saknas dock viktiga vacciner





Vacciner kortfattatVacciner kortfattat
1700-1800 Smittkoppor
1800-1900 Rabies
1900-1950 Tyfus                  Difteri

Tuberkulos Stelkramp
Kolera Kikhosta
Influensa Gula febern

1950-2000 Poliovaccin oralt och inj
Mässling                  Påssjuka
Pneumo polysack
Hepatitis B              Röda hund 
Hepatit B rek Hib
Hepatit A Kikhosta komb
DTP                         HA/HB

2000-2008 Men C                     Pneumo konj
Rotavirus HPV



Akuta symtomAkuta symtom

Gelatin i Japan Gelatin i Japan 
Kikhosta under Kikhosta under spspäädbarnsdbarnsååretret och senare MPRoch senare MPR

ÄÄgg allergigg allergi
A. MPRA. MPR-- och och TBETBE--vaccinervacciner
B. Influensa vaccinB. Influensa vaccin
C. Japanskt encefalitvaccinC. Japanskt encefalitvaccin

NeomycinNeomycin
Andra tillsatser?Andra tillsatser?
Antigener i vaccinet?Antigener i vaccinet?



Information om patientenInformation om patienten

Anamnes Anamnes -- svsvååra symtom i familjenra symtom i familjen
JournalenJournalen
Andra typer av Andra typer av 
vacciner, vacciner, exvexv
helcellshelcells kikhostekikhoste--
vaccinvaccin
Endemisk Endemisk 
sjukdom t.ex. sjukdom t.ex. 
under 1940under 1940--talettalet
PPååggåående ende 
sjukdomsjukdom



AllergiskaAllergiska barn barn kankan vaccinerasvaccineras med med 
tvtvåå undantagundantag::

1. 1. DetDet finnsfinns en en specifikspecifik allergiallergi/ / hyperreaktivitethyperreaktivitet
mot mot nnåågongon avav vaccinvaccin--komponenternakomponenterna.. FFöörr DTaPDTaP--
HibHib--IPVIPV ochoch MPR MPR intrinträäffarffar dettadetta extremtextremt ssäällanllan. . 
2. 2. UttalatUttalat allergiskaallergiska barnbarn somsom tidigaretidigare reageratreagerat med med 
anafylaxianafylaxi, , oberoendeoberoende avav mot mot vadvad, , ellereller, , harhar haft haft ssåå svsvåårara
reaktionerreaktioner ssåå attatt adrenalin adrenalin harhar behbehöövtsvts

DessaDessa barn barn bböörr skickasskickas till en till en allergologallergolog fföörr utvutväärderingrdering..



Steg att gSteg att gåå innan vaccination innan vaccination 

AnamnesAnamnes ochoch individuellindividuell utvutväärderingrdering behbehöövsvs fföörr attatt ggåå vidarevidare med med 
exvexv pricktest/intradermalpricktest/intradermal test test ellereller omom fractioneradefractionerade vaccindoservaccindoser
skaska gesges. . 
BedBedöömningmning omom tidigaretidigare anafylaktiskanafylaktisk chock, chock, urticariaurticaria
ellereller QuinckeQuincke’’ss öödemdem ellereller omom barnetbarnet harhar haft en haft en kkäändnd
hyperreaktivitethyperreaktivitet mot mot nnåågongon avav komponenternakomponenterna i i 
vaccinetvaccinet. . 
TillgTillgäängligangliga akutmedicinerakutmediciner, oxygen, , oxygen, 
utrustningutrustning fföörr konstgjordkonstgjord andningandning ochoch
kompetentkompetent personalpersonal



Akut Akut urtikariaurtikaria och och QuinckeQuincke’’ss öödemdem

Gelatin och ägg



ÄÄgg i vacciner, MPR & TBE gg i vacciner, MPR & TBE 

MPRMPR-- och TBEoch TBE--vacciner innehvacciner innehååller < 50 ng/dos av bovint ller < 50 ng/dos av bovint 
serumalbumin. Odlat i vserumalbumin. Odlat i väävnadskulturvnadskultur. . 
Risken fRisken föör en allergisk reaktion r en allergisk reaktion äär nr näästan fstan föörsumbar vid rsumbar vid 
vaccination av allergiska barnvaccination av allergiska barn

Bara den lilla gruppen barn som tidigare har fBara den lilla gruppen barn som tidigare har fåått en svtt en svåår r 
systemisk reaktion efter intag av, eller efter kontakt med (exv systemisk reaktion efter intag av, eller efter kontakt med (exv 
inhalation), sminhalation), småå mmäängder ngder ääggvita bggvita böör vaccineras pr vaccineras påå en  en  
allergimottagning efter utvallergimottagning efter utväärdering rdering 
Andra barn som Andra barn som äär allergiska mot r allergiska mot äägg kan vaccineras enligt gg kan vaccineras enligt 
vaccinationsschema pvaccinationsschema påå BVC. BVC. 
Pricktest har inte visat nPricktest har inte visat nåågot prediktivt vgot prediktivt väärde. rde. 



ÄÄgg i vacciner; influensa & gula gg i vacciner; influensa & gula 
febernfebern

VaccinVaccin mot mot influensainfluensa innehinnehåållerller ääggviteproteinggviteprotein < 150 < 150 
ngng/dos. /dos. InnehInnehåållsdeklarationllsdeklaration omom innwehinnwehåållll avav
ääggviteproteinggviteprotein kommerkommer troligentroligen attatt visas visas ppåå
fföörpackningenrpackningen.  .  
InfluensaInfluensa vaccinvaccin kankan gesges till barn med till barn med mmååttligttlig allergiallergi
mot mot äägggg. . SvSvåårtrt allergiskaallergiska barn med risk barn med risk fföörr anaphylaxianaphylaxi
bböörr remitterasremitteras till en till en allergologallergolog -- ellereller ffåå detdet nyanya
vaccinetvaccinet utanutan äägginnehgginnehåållll. . 
GulaGula febernvaccinfebernvaccin innehinnehåållerller gasnskagasnska hhöögaga nivnivååerer avav
ovalbuminovalbumin (2(2--3 mg/dos). En 3 mg/dos). En utvutväärderingrdering avav en en kunnigkunnig
allergologallergolog ochoch pricktestpricktest med med äägggg bböörr ggöörasras. . 



Gelatin i vacciner Gelatin i vacciner 

MMR II, MMR II, –– gelatingelatin anvanväändsnds somsom stabilisatorstabilisator i i vaccinetvaccinet. . 
Problem i Japan Problem i Japan nnäärr gelatingelatin--innehinnehåållandellande vaccinervacciner gavsgavs i i 
tidigtidig åålderlder. . 
RiskenRisken fföörr anafylaktiskaanafylaktiska reaktionerreaktioner avav MPRMPR--vaccinervacciner äärr
mycketmycket smsmåå. . VidVid anamnesanamnes ppåå svsvåårr systemisksystemisk reaktionreaktion avav
gelatingelatin, , bböörr patientenpatienten gesges ettett MPRMPR--vaccinvaccin utanutan gelatingelatin. . 
GelatinGelatin finnsfinns i i januarijanuari 2007; 2007; typhoidfebertyphoidfeber ((VivotifVivotif, , -- i i 
kapselnkapseln), ), varicellavaricella ((VarivaxVarivax), ), mmäässlingssling ((ProQuodProQuod); so); so--
””polygelinpolygelin”” i i vaccinvaccin mot rabies (mot rabies (RabipurRabipur) ) ochoch
hydrolyserathydrolyserat gelatingelatin i i varicellavaricella ((ZostavaxZostavax).).



AndraAndra tillsatsertillsatser ochoch orenheterorenheter

Neomycin Neomycin kankan sesses i i smsmåå mmäängderngder i MPRi MPR--vaccinetvaccinet. . 
MMäängdenngden äärr emellertidemellertid ssåå litenliten ochoch riskenrisken attatt nnåågotgot barn barn 
äärr sensibiliseradsensibiliserad mot mot dettadetta antibiotikumantibiotikum ssåå litenliten attatt
riskenrisken fföörr biverkningarbiverkningar äärr minimal. minimal. 
ÄÄvenven ååtskilligatskilliga andraandra vaccinervacciner kankan ha ha smsmåå mmäängderngder
neomycin neomycin somsom en en restproduktrestprodukt ((vidvid behovbehov –– diskuteradiskutera
med med LLääkemedelsverketkemedelsverket). ). 
Streptomycin Streptomycin –– minimalaminimala mmäängderngder i i vaccinenvaccinen PentavacPentavac, , 
TetravacTetravac, ACT, ACT--HibHib--polio, polio, ImovaxImovax--polio polio ochoch Vaccine Vaccine 
mot Polio.mot Polio.
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IntradermalIntradermal--testtest
FFöördrrdrööjda reaktioner (48jda reaktioner (48--72 tim)72 tim)
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Pricktest och Pricktest och intradermalintradermal testtest

1. Pricktest med full styrka av vaccin påverkas normalt 
inte av toxiska produkter.
2. Toxiska effekter är mycket ovanligt vid intradermal
test och lösning på 1:100. Även om detta inträffar med 
en patient mot DT och DTaP vacciner var dessa 
positiva resultat små.
3. Toxiska reaktioner är ovanliga vid alla 
koncentrationer för  vaccin mot hepatit A,  B, och 
polio.
4. Med influensa hade 3 av 20 patienter positiva resultat 
vid koncentration på 1:100, med den största en 5 mm 
svullnad. Detta är en koncentration som har 
rekommenderats för att testa patienter med ägg. 



VarfVarföör fr fåår inte barnet vaccinet?r inte barnet vaccinet?

Eva Dannetun m fl

Vuxna:

Likadant för barn?



Lokala symtomLokala symtom

Mer lokala symtom efter den 3:e DTaP Mer lokala symtom efter den 3:e DTaP 
Mer lokala symtom efter den 4:e DTaPMer lokala symtom efter den 4:e DTaP
Mer lokala symtom efter den 5:e DTaPMer lokala symtom efter den 5:e DTaP

Om primOm primäärvaccination gjordes med ett aP vaccin.rvaccination gjordes med ett aP vaccin.
Samma fSamma föörhrhåållande ses med IgEllande ses med IgE

Upp till >50% med svullnad >5 cm efter 5:e Upp till >50% med svullnad >5 cm efter 5:e 
dosen vid 4dosen vid 4--6 6 åårs rs åålderlder



BoostervaccinationBoostervaccination vid 15 vid 15 åårs rs åålderlder

Stora lokala reaktioner Stora lokala reaktioner 
äär vanliga fr vanliga föör r acellulacelluläärtrt
kikhostevaccinationkikhostevaccination
Vad kommer att hVad kommer att häända nda 
vid 15 vid 15 åårs rs åålder?lder?
Troligen relativt liteTroligen relativt lite



BoosterBooster--vaccination vaccination hoshos barn med barn med 
kvarstkvarstååendeende kliandekliande nodulinoduli efterefter DTaPDTaP..

KliniskKlinisk studiestudie avav ettett nyttnytt kikhostevaccinkikhostevaccin i i 
GGööteborgteborg 1% 1% avav de 76,000 de 76,000 deltagandedeltagande barnenbarnen
fickfick kliandekliande nodulinoduli vidvid stickststickstäälletllet. . 
MMåånganga barn hade barn hade intensivtintensivt kliandekliande ååtskilligatskilliga åårr. . 
De De flestaflesta avav barnenbarnen varvar ocksocksåå kontaktallergiskakontaktallergiska
mot aluminium. mot aluminium. 
TillverkatTillverkat avav SSI. SSI. 
Aluminium Aluminium somsom adjuvansadjuvans..



Adjuvant/aluminiumAdjuvant/aluminium

645 med kliande noduli645 med kliande noduli
77% med positiv epikutan77% med positiv epikutan--testtest

Bergfors m fl Bergfors m fl --03 och 03 och --0404

Aluminium i barnvacciner med kliande noduli Aluminium i barnvacciner med kliande noduli 
Inte sInte såå mycket problem (fallrapporter)mycket problem (fallrapporter)

SjSjöölin Frederiksen m fl lin Frederiksen m fl --04 (SSI)04 (SSI)



EpikutantesterEpikutantester
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19 fall av kliande kn19 fall av kliande knöölarlar

Infanrix/PentavacInfanrix/Pentavac
Mer symtom under luftvMer symtom under luftväägsinfektionergsinfektioner
Upp till 7 Upp till 7 åårr
Genomsnittlig duration mellan vaccination och Genomsnittlig duration mellan vaccination och 
noduli var 1 mnoduli var 1 måånad nad 
16 hade positiv epikutantest16 hade positiv epikutantest

Bergfors m fl  Eur J Ped, Nov 2005, 691-7



GeneraliserbarhetGeneraliserbarhet

Samma biverkningar som de danska vaccinen Samma biverkningar som de danska vaccinen 
har setts i mindre omfattning efter de vacciner har setts i mindre omfattning efter de vacciner 
som ges till  98,5% av alla svenska barn som ges till  98,5% av alla svenska barn 
(Infanrix(Infanrix--vaccines, Pentavac).vaccines, Pentavac).



Hur ska man vaccinera?Hur ska man vaccinera?

TidigareTidigare fannsfanns DT DT utanutan aluminium (aluminium (ppåå licenslicens), ), 
ellereller med med aluminiumfosfataluminiumfosfat ((somsom verkarverkar gege
mindremindre riskerrisker fföörr kliandekliande nodulinoduli), men ), men ingeningen avav
dessadessa tillverkastillverkas lläängrengre. . MyndigheternaMyndigheterna i i SverigeSverige
harhar inteinte beslutatbeslutat omom nnåågongon policy men policy men ööverlverlååterter
åått respektiverespektive skollskollääkarekare attatt beslutabesluta omom booster booster 
skallskall gesges.  .  



Kliande knKliande knöölarlar

> 100 barn med kliande noduli och aluminium allergi  > 100 barn med kliande noduli och aluminium allergi  
har fhar fåått aluminiumtt aluminium-- innehinnehåållande vacciner en eller flera llande vacciner en eller flera 
ggåånger. nger. 
De flesta av dessa fick inga specifika symtom efter den De flesta av dessa fick inga specifika symtom efter den 
nya vaccinationen. nya vaccinationen. 
Ett fEtt fååtal har ftal har fåått kltt klååda da ääven pven påå det nya stickstdet nya stickstäället, men llet, men 
klklåådan har varit mycket mindre och med kortare dan har varit mycket mindre och med kortare 
duration duration ään efter ursprungs vaccinationationen under n efter ursprungs vaccinationationen under 
spspäädbarnsdbarnsååret med DTaP.  ret med DTaP.  



FFöörslag rslag –– kliande knkliande knöölarlar

Barn Barn somsom harhar slutatslutat ha ha klklåådada ppåå llååretret ddäärr InfanrixInfanrix ellereller
PentavacPentavac harhar givitsgivits under under spspäädbarnsdbarnsååretret::

GeGe DTaPDTaP booster booster somsom till till andraandra barn i barn i sammasamma åålderlder. . GeGe inteinte
vaccinetvaccinet i i llååretret.  .  

Barn med Barn med kliandekliande nodulinoduli ppåå llååretret::
DetDet äärr inteinte farligtfarligt attatt gege vaccinetvaccinet men men riskenrisken fföörr nyanya kliandekliande
nodulinoduli kankan varavara öökadkad. . AnalyseraAnalysera ggäärnarna DTaPDTaP serologiserologi. . DetDet äärr
oftastoftast mmööjligtjligt attatt vvääntanta med med boosternboostern nnåågragra åårr, men den , men den bböörr
gesges innaninnan barnetbarnet slutarslutar skolanskolan.  .  



Kliande knKliande knöölarlar

DennaDenna policy policy kankan ocksocksåå anvanväändasndas fföörr barn med barn med 
verifieradverifierad kontaktallergikontaktallergi mot aluminium.  mot aluminium.  
DerasDeras ööverkverkäänslighetnslighet ((typtyp IV) IV) innebinnebäärr attatt de de kankan ffåå
kliandekliande eksemeksem llåångng tidtid efterefter hudexponeringhudexponering med med 
aluminium, aluminium, t.ext.ex. . frfråånn deodoranterdeodoranter. . DetDet äärr emellertidemellertid
ingeningen öökadkad risk risk fföörr snabballergisksnabballergisk reaktionreaktion typtyp
anafylaxianafylaxi, , urtikariaurtikaria etc (etc (typtyp 1 1 reaktionerreaktioner).).

Elisabet.Bergfors@lio.seElisabet.Bergfors@lio.se



Fick de mer astma eller allergi?

Kiklhostevaccin har 
varit misstänkt
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Negativ relation mellan atopi och Negativ relation mellan atopi och 
infektioninfektion

Mer troligt en markMer troligt en marköör fr föör atopi r atopi 
Svar pSvar påå tuberkulin (>40 mm) var en viktig del tuberkulin (>40 mm) var en viktig del 
av den negativa associationenav den negativa associationen
Tuberkulos 10 gTuberkulos 10 gåånger mer vanlig i Japan nger mer vanlig i Japan ään i n i 
SverigeSverige
Ingen kontrollgruppIngen kontrollgrupp

Shirakawa, Science 1997; 275: 77-9



BCG – skyddande effekt?

A A enkeldosenkeldos av vav väärmeavdrmeavdöödat dat M.vaccaeM.vaccae vaccin vaccin 
till till OVAOVA--sensibiliseradesensibiliserade BalbBalb/c m/c mööss under ss under 
graviditet kunde graviditet kunde äändra ndra cytokinsekretionencytokinsekretionen hos hos 
avkommanavkomman
UppreglerarUppreglerar IFNIFN--γγ och och nedreglerarnedreglerar ILIL--5 5 
produktion.produktion.

Barlan I et al. Immunopharmacol Immunotoxicol 2008; 30:1-11



Epidemiologiska bevis talar för att 
spädbarnsvacciner inte ökar risken för 

allergisk sjukdom. 



Nya Nya öövervverväägandenganden

Immunologiska sjukdomar?Immunologiska sjukdomar?

Danmark har 
ett bra

vaccinationsregister
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