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Förord
Sedan allmän barnvaccination mot kikhosta återinfördes i Sverige 1996 har antalet
rapporterade fall av kikhosta minskat dramatiskt. Sjukdomen förekommer dock
fortfarande bland ovaccinerade spädbarn och bland ungdomar och vuxna. Den
högsta sjukdomsincidensen i Sverige ses bland spädbarn under sex månaders ålder.
Kikhosta är en allvarlig och livshotande sjukdom för spädbarn och hårdast drabbas
de allra yngsta som inte har fått sin första vaccindos vid tre månaders ålder.
Syftet med litteraturöversikten är att utvärdera strategier för att förebygga kikhosta
hos barn under sex månaders ålder. De preventionsåtgärder som utvärderats är:
striktare följsamhet till grundvaccinationsschemat, tidigareläggning av första
vaccindosen, neonatal vaccination, vaccination av vuxna runt det nyfödda barnet,
vaccination av gravida, vaccination av förskolebarn och tonåringar samt
antibiotikaprofylax.
Rapporten kommer att användas som underlag till Folkhälsomyndighetens
rekommendationer om förebyggande av kikhosta hos spädbarn. Den är också
skriven för personal inom hälso- och sjukvården.
Underlaget har tagits fram av Lennart Nilsson, Margareta Blennow, Jann Storsaeter
och Tiia Lepp.

Folkhälsomyndigheten
Anders Tegnell
Avdelningschef, avdelningen för epidemiologi och utvärdering
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Sammanfattning
Allmän barnvaccination mot kikhosta återinfördes i Sverige 1996 och sedan dess
har antalet rapporterade fall av kikhosta minskat dramatiskt. Sjukdomen
förekommer dock fortfarande bland ovaccinerade spädbarn och bland ungdomar
och vuxna. Den högsta sjukdomsincidensen i Sverige ses bland spädbarn under sex
månaders ålder. Kikhosta är en allvarlig och livshotande sjukdom för spädbarn och
hårdast drabbas de allra yngsta som inte har fått sin första vaccindos vid tre
månaders ålder. Drygt 70 procent av dem som insjuknar behöver sjukhusvård.
Flera länder har under de senaste åren rapporterat en ökning av kikhostefall i
befolkningen och dödsfall på grund av kikhosta hos spädbarn. För att minska
sjukdomsbördan hos spädbarnen har rekommendationer i dessa länder innefattat
vaccination av vuxna runt det nyfödda barnet (kokongvaccination), vaccination av
modern under sista trimestern av graviditeten och vaccination av hälso- och
sjukvårdspersonal. Dessutom har man i vissa länder rekommenderat vaccination av
vuxna vart tionde år.
Folkhälsomyndigheten har gjort en systematisk litteraturöversikt med syfte att
finna evidens enligt GRADE-metodiken för preventiva strategier som minskar
förekomsten av kikhosta hos barn yngre än sex månader. De preventiva strategier
som har utvärderats är a) striktare följsamhet till tidpunkten för eller
tidigareläggning av första vaccindosen, b) neonatal vaccination, c)
kokongvaccination, d) vaccination av gravida, e) vaccination vid 4–7 års ålder, f)
vaccination vid 13–19 års ålder, och g) postexpositionsprofylax med antibiotika.
Litteraturöversikten visar någon grad av evidens för att alla de utvärderade
strategierna bidrar till att skydda spädbarn mot kikhosta, förutom
tonårsvaccination. Det finns två vårdinsatser som redan stöds av befintliga
föreskrifter och rekommendationer men som bör följas mer strikt.
 Tidpunkten för första vaccindosen har betydelse för skydd mot kikhosta hos
spädbarn. Uträkningar från bland annat det svenska uppföljningsprogrammet
talar för en väsentlig minskning av kikhosta hos barn under sex månaders ålder
om första vaccindosen ges strikt vid angiven tid enligt vaccinationsschemat
eller inom två veckor före den tidpunkten.
 Det är viktigt att vara uppmärksam på hosta i närfamiljen under barnets första
levnadsmånader. Frikostig provtagning, snabb diagnostik och behandling kan
förhindra dödsfall i kikhosta hos spädbarn. Tidigt insatt
postexpositionsprofylax med antibiotika till spädbarn ger ett gott skydd mot
klinisk kikhosta.
Dessutom finns två strategier som ytterligare kan minska förekomsten av kikhosta
hos spädbarn under 6 månader:
 Kokongvaccination
 Vaccination av gravida.

Kokongvaccination har i några länder visat effekt vid hög anslutning och
kostnadsfri vaccination. Vaccination mot kikhosta under graviditet rekommenderas
i flera länder. I England har vaccination av gravida erbjudits i cirka tre års tid i
vaccinationsprogram och visat god effekt bland spädbarn till vaccinerade mödrar.
Uppföljning av programmet och utvärdering av långtidseffekterna pågår och
resultaten publiceras allteftersom.

Summary
General childhood immunization for pertussis was reintroduced in Sweden in 1996.
Since then, the number of reported cases of pertussis has significantly decreased.
However, the disease is still prevalent among unvaccinated infants as well as
among adolescents and adults. The highest incidence in Sweden is seen among
infants under six months of age. Pertussis is a serious and life threatening disease
for infants, particularly for those under 3 months of age, who have not yet received
their first vaccination dose. Among these youngest infants, approximately 70
percent of those infected require hospital care.
During the past few years, several countries have reported an increase in pertussis
cases and pertussis-related deaths among infants. To decrease the burden of disease
among infants, recommendations in these countries have included vaccination of
adults surrounding the newborn baby (known as “cocooning”), vaccination of the
mother during the last trimester of pregnancy, and vaccination of health care
workers. Moreover, some countries have recommended vaccination of all adults
every ten years.
The Public Health Agency of Sweden has conducted a systematic literature review
using the GRADE-methodology with the aim of evaluating evidence of different
prevention strategies that reduce the prevalence of pertussis among infants younger
than six months.
The following prevention strategies were evaluated: a) timelier compliance with
the scheduled timing of the first dose of pertussis vaccine or earlier vaccination, b)
neonatal vaccination, c) cocooning, d) vaccination of pregnant women, e)
vaccination at 4-7 years of age, f) vaccination at 13-19 years of age, and g) postexposure antibiotic prophylaxis.
The review revealed some degree of evidence that each evaluated strategy, except
vaccination of adolescents, helps protect infants against pertussis. Two
interventions are already supported by existing Swedish recommendations but
should be implemented more strictly:
 Timeliness of the first dose is important for protection against pertussis in
infants. Evaluations from the follow-up of the Swedish national immunization
program reveal that the incidence of pertussis among infants under the age of
six months can be reduced significantly if the first dose is given strictly
according to the national immunization program schedule (at 3 months) or up
to two weeks earlier.
 It is important to be observant of coughing among close family members
during a child’s first months of life. Generous use of testing, rapid diagnostics
and treatment can prevent infant deaths. Early post-exposure antibiotic
prophylaxis provides good protection against clinical pertussis in infants.
Furthermore, there are two strategies that can further reduce the prevalence of
pertussis among infants under the age of six months:

 Cocooning
 Vaccination of pregnant women.
In some countries, cocooning has shown to be effective when coverage is high and
vaccination is offered free of charge. Vaccination of pregnant women is
recommended in several countries. In England, vaccination of pregnant women has
been offered for about three years as part of an immunization program with good
effect among the infants of vaccinated women. Follow-up of the program and
evaluation of long-term effects are ongoing and the results published as they
become available.

Bakgrund
Kikhosta och förekomst i Sverige
Kikhosta är en allvarlig sjukdom för framför allt de minsta, ännu ovaccinerade
barnen. Symtombilden innefattar andningsuppehåll, svår hosta med mycket slem
och komplikationer såsom lunginflammation och hjärtpåverkan i form av
högersvikt. Drygt 70 procent av de barn som drabbas av kikhosta före tre månaders
ålder behöver sjukhusvård. Incidensen minskar snabbt med ökande ålder och efter
ett års ålder är det få som sjukhusvårdas (figur 1). I alla åldrar kan man dock få en
svår hosta som vanligtvis pågår i cirka 6–8 veckors tid. Dödsfall sker nästan
uteslutande under de första levnadsmånaderna hos ovaccinerade barn (1).
Kikhosteinfektion förekommer endemiskt också hos vuxna. Oftast är
sjukdomsförloppet lindrigt, men det finns även svåra fall med långvarig hosta hos
vuxna.
Figur 1. Incidensen av sjukhusvård på grund av kikhosta hos barn i åldrarna 0–2 månader,
3–4 månader, 5–11 månader och efter ett års ålder. Data från den förstärkta
kikhosteuppföljningen från januari 2003 till och med december 2014.

Källa: Förstärkt kikhosteuppföljning i Sverige, Folkhälsomyndigheten (preliminära data 2014).

Mellan 1979 och 1996 då kikhostevaccin inte ingick i det allmänna
vaccinationsprogrammet var sjukdomen vanlig i alla åldersgrupper. Efter
återinförandet av vaccination 1996 minskade förekomsten av kikhosta snabbt (figur
2). Redan efter tre år hade kikhostan minskat till de nivåer man såg i slutet av
1960-talet då helcellsvaccinet fortfarande gav ett bra skydd.
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Figur 2. Rapporterade fall av kikhosta i Sverige 1911–2014.
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Källa: Förstärkt kikhosteuppföljning i Sverige, Folkhälsomyndigheten.

Bland spädbarn minskade incidensen från 600–800 fall per 100 000 barn åren
1992–1995 till 30–50 fall per 100 000 barn under perioden 2008–2013 (figur 3).
Sjukdomsförekomsten fortsätter dock att vara högst bland spädbarn. Näst högst
incidens (6–14 fall per 100 000 barn) har under de senaste åren observerats hos
tonåringar i åldersgruppen 15–19 år. Rapporterad incidens hos vuxna är cirka 3 fall
per 100 000 personer, men det finns en betydande underdiagnostisering. Serum
med anti-PT-nivåer ≥ 100 EU/ml talar för en infektion under senaste året, och det
påvisades hos tre procent av de vuxna i den svenska seroprevalensstudien 2007 (2).
Figur 3. Incidensen av kikhosta bland spädbarn 1986–2014. Acellulärt kikhostevaccin
introducerades 1996; boosterdos vid 10 års ålder gavs 2005–2012 och har getts vid 5–6 års
ålder från 2007.
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Källa: Förstärkt kikhosteuppföljning i Sverige, Folkhälsomyndigheten (preliminära data 2014).
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Efter flera år med stabil låg incidens sågs sommaren 2014 en ökning av
rapporterade fall av kikhosta. Totalt rapporterades 703 fall under året (7,2 per
100 000 personer), vilket var det högsta antalet sedan 2007. Antalet rapporterade
fall bland spädbarn (n = 121) tredubblades 2014 jämfört med 2013. En stor andel
av spädbarnen blev inlagda på sjukhus och två spädbarn dog av kikhosta. Ökningen
av antalet fall kan delvis förklaras med mer uppmärksamhet på sjukdomen, fler
tagna prover och ökad användning av PCR-diagnostik som har större sensitivitet.
Den sammantagna bedömningen är ändå att det rörde sig om en reell ökning av
kikhosta i Sverige under 2014, utifrån de rapporterade fallen relaterat till
förekomsten av sjukhusinläggningar och antalet analyserade prover. Naturlig
variation i förekomsten av kikhosta är en möjlig orsak till ökningen. Kikhosta är
känt för att ha epidemiska toppar, och år med hög incidens följs av år med låg
incidens.
Under 2015 har antalet rapporterade fall fortsatt att vara högre än före ökningen
som inträffade sommaren 2014 (figur 4). Ytterligare ett spädbarn har avlidit i
kikhosta.
Figur 4. Rapporterade fall av kikhosta januari 2014–september 2015 i Sverige.
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Källa: SmiNet.

Övervakning av kikhosta
Kikhosta har varit en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen sedan
1997. Både laboratorier och behandlande läkare ska anmäla sjukdomsfall till den
regionala smittskyddsläkaren och till Folkhälsomyndigheten via samma
rapporteringssystem. Tidigare samlades uppgifter om sjukdomsförekomsten in via
frivillig laboratorierapportering och tjänsteläkarrapporter.
I oktober 1997 startades en förstärkt uppföljning av sjukdomen hos barn. Alla
familjer med barn som fått kikhosta kontaktas av Folkhälsomyndigheten för en
telefonintervju om sjukdomsförloppet (svårighetsgrad, duration, eventuell
antibiotikabehandling och sjukhusvård). Vaccinationsuppgifter inhämtas från
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barnavårdscentralen eller elevhälsan. Sedan 1 januari 2009 har också smittvägar
kartlagts för insjuknade spädbarn. Folkhälsomyndigheten publicerar årliga
rapporter från den förstärkta kikhosteuppföljningen liksom vetenskapliga artiklar
inom ämnet.
Serologisk uppföljning
Seroprevalensstudier har genomförts regelbundet i Sverige och den senaste gjordes
2007 (2). I studier mäts serumantikroppar mot pertussistoxinet (anti-PT), som är
specifika för Bordetella pertussis. Seroprevalensstudierna ger en god uppfattning
om infektionstrycket och det skydd som befolkningen har eftersom immuniteten
som en genomgången infektion ger avtar efter hand. Allmän vaccination mot
kikhosta sedan 1996 har inneburit att cirkulationen av sjukdomen minskat och
därmed också den naturliga boostringen. Detta innebär att det nu finns fler
individer, framför allt äldre barn och vuxna, som är mottagliga för sjukdomen. En
jämförelse av data från svenska seroprevalensstudier 1997 och 2007 visar också att
andelen individer i befolkningen utan påvisbara anti-PT ökade signifikant mellan
1997 och 2007: från 4 procent till 16 procent. För navelsträngsblod var
förändringen större, från 1 procent till 12 procent utan påvisbara anti-PT.
Sammantaget innebär detta en ökad risk för att spädbarn smittas med kikhosta och
därmed har det funnits ett starkt skäl till att introducera förskolebooster.

Vaccination mot kikhosta i Sverige
Vaccinationsprogrammet
Allmän vaccination med helcells kikhostevaccin infördes 1953 men upphörde
1979. Orsakerna var flera: dålig effekt av vaccinet, misstänkta allvarliga
neurologiska biverkningar av vaccinet och avsaknad av uppföljande boosterdoser
efter primärimmuniseringen. Efter ett uppehåll på 17 år infördes acellulärt
kikhostevaccin 1996 i det allmänna barnvaccinationsprogrammet vid 3, 5 och 12
månaders ålder. År 2005 introducerades även en boosterdos vid 10 års ålder.
Senare tidigarelades boosterdosen till 5–6 års ålder för barn födda från 2002 och
vaccinationen vid 10 års ålder avvecklades (figur 3). En ytterligare boosterdos
erbjuds vid 14–16 års ålder från och med 2016 (tabell 1).
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Tabell 1. Den allmänna delen av det nationella vaccinationsprogrammet, enligt
Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:6) (3) om vaccination av barn.
Barnhälsovård
Ålder

3 mån

5 mån

Elevhälsa
12 mån

18 mån

5–6 år

Årskurs
Difteri

Dos 1

Dos 2

Dos 3

6–8 år

10–12 år

14–16
år

1–2

5–6

8–9

Dos 4

Dos 5*

Stelkramp
Kikhosta
Polio
Hib
Pneumokocker
Mässling

Dos 1

Dos 2

Påssjuka
Röda hund
HPV (till
flickor)

Dos 1+2

* Från och med 2016

Vaccinationstäckning
Vaccinationstäckningen har varit hög sedan vaccination mot kikhosta återinfördes i
programmet. Vid 2 års ålder är över 98 procent av barnen vaccinerade med tre
doser, och av eleverna i årskurs 6 har 95 procent fått fyra doser.
Vaccinationstäckningen i Sverige är hög i jämförelse med många andra länder.

Övriga förebyggande åtgärder mot kikhosta i Sverige
Sedan 1980-talet finns Socialstyrelsens rekommendationer om förebyggande
behandling med antibiotika vid misstanke om kikhosta hos spädbarn. Profylaxråd
finns bland annat på Infpreg och i Rikshandboken för barnhälsovård (4, 5).
Spädbarn bör inte utsättas för kikhosta. Vid misstanke om kikhosta hos någon i
spädbarnets omgivning bör prov tas på den insjuknade och antibiotika ges till
spädbarnet. Barn under 6 månader ska behandlas redan vid misstanke om smitta,
medan barn i åldern 6–12 månader bör behandlas tidigt vid misstänkt sjukdom.
Antibiotikabehandling bör också övervägas till personer med säkerställd kikhosta
som har spädbarnskontakt, för att förhindra att smittan sprids till barnet.
Vaccindoser i det nationella vaccinationsprogrammet ska ges strikt vid enligt
schemat angiven ålder och inte senareläggas, och redan första dosen har visat ge
skydd mot allvarlig sjukdom. Hos för tidigt födda barn är det särskilt viktigt att
börja i tid, och dessa barn får generellt en tidig extra vaccindos enligt lokala
riktlinjer i landet.
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Kikhosta i andra länder
Sedan 1980-talet har man i flera länder sett ökningar i kikhosteincidensen. Under
de senaste åren har incidensen dessutom ökat i bland annat Storbritannien,
Nederländerna, Australien och USA trots att man vaccinerar spädbarnen och har
boostervaccinationer till äldre barn. Dessa länder har dock inte haft samma
vaccinationsprogram eller lika hög vaccinationstäckning som Sverige. Olika aPvacciner har använts i olika länder, och vaccinerna har även varierat över tid. I
några länder får barnen inte heller boosterdos före 2 års ålder.
Det är svårt att jämföra epidemiologi av kikhosta mellan olika länder eftersom både
vaccinationsprogram och vaccinhistoria varierar mycket. Övergången från
helcellsvaccin till acellulärt kikhostevaccin har skett olika år under perioden 1996–
2005. Dessutom har inget annat land haft ett långt uppehåll i vaccination mot
kikhosta som Sverige.
Sjukdomsförekomsten har varit högre i de andra nordiska länderna än i Sverige
under de senaste 10 åren. I Danmark sågs 2012 en fördubbling av fallen jämfört
med föregående år, och incidensen i hela befolkningen var 20 fall per 100 000 och
bland spädbarn 214 fall per 100 000 individer. Ökningen förklarades delvis med
ökad användning av serologisk diagnostik. Under 2013 minskade incidensen till
samma nivå som 2007–2011 (8–11 fall per 100 000) utan att särskilda åtgärder
vidtogs. Norge har rapporterat den högsta förekomsten av kikhosta i Europa men
inga dödsfall bland spädbarn. År 2013 var incidensen i befolkningen 51 fall per
100 000, och året innan 85 fall per 100 000 individer. Serologisk diagnostik för
kikhosta används i betydligt högre utsträckning i Norge än i Sverige, men det är
oklart om detta kan förklara skillnaden i incidens.
Nederländerna och England hade stora kikhosteutbrott under 2012. I
Nederländerna rapporterades 2012 det största antalet fall sedan 1976.
Sjukdomsincidensen hade ökat stegvis sedan 1996. Under 2009–2011 låg
incidensen i befolkningen på 22–32 fall per 100 000, och 2012 ökade incidensen
till 77 fall per 100 000 individer. Förekomsten av kikhosta var högst bland barn
under 2 månader och i åldrarna 8–15 år.
I England var incidensen av kikhosta mycket låg under en 20-årsperiod (1992–
2011) med 200–400 rapporterade fall per år. Under 1998–2011 rapporterades bland
spädbarn 10–35 fall per 100 000 individer. År 2012 sågs sedan en kraftig ökning
(nio gånger högre incidens jämfört med 2011). Incidensen i hela befolkningen var
19 fall per 100 000 och bland spädbarn 80 fall per 100 000 individer. Fjorton
dödsfall inträffade bland spädbarn.
USA har haft låg förekomst av kikhosta under en lång period, från 70-talet till
slutet av 90-talet. Incidensen har dock successivt ökat sedan 1992 och under 2000talet har man haft flera epidemiska år: 2005–2006, 2010 och 2012. Även 2014 var
ett utbrottsår. Incidensen bland spädbarn har varit i genomsnitt cirka 50–60 fall per
100 000. Under utbrottsåret 2010 ökade incidensen till 100 fall per 100 000 med 10
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dödsfall bland barn i 0–2,5 månaders ålder. Vissa delstater i USA har varit särskilt
hårt drabbade, bland annat Kalifornien (6).
I Kanada var incidensen 2010–2011 likartad med den i Sverige under 2010–2013:
2 fall per 100 000 individer. Under 2012 sågs sedan en kraftig ökning, till 13 fall
per 100 000. Incidensen bland småbarn ökade 3–4 gånger; från 35 till 120 fall per
100 000 individer.

Vaccination mot kikhosta i andra länder
Barnvaccinationsprogrammet mot kikhosta varierar mellan olika länder (tabell 2). I
flera länder ingår en boosterdos i förskoleålder och en i tonåren, och i ett fåtal
länder finns rekommendationer om vaccination vart tionde år som vuxen. På
många håll finns även rekommendationer om att vaccinera hälso- och
sjukvårdspersonal, vuxna runt det nyfödda barnet (kokongvaccination) och modern
under den tredje trimestern. I Sverige finns ingen allmän rekommendation om
vaccination för vuxna eller för hälso- och sjukvårdspersonal.
Tabell 2. Vaccinationsprogram i andra nordiska länder samt i Nederländerna,
Storbritannien, USA, Kanada och Australien
Land

Grundvaccination
(DTaP)

Tidig booster
(DTaP)

Förskolebooster
(DTaP)

Tonårsbooster
(dTap)

Sverige

3 och 5 månader

12 månader

5–6 år

14–16 år

Finland

3 och 5 månader

12 månader

4 år

14–15 år

Danmark

3 och 5 månader

12 månader

5 år (dTap)

Norge

3 och 5 månader

12 månader

7 år

Nederländerna

2, 3 och 4 månader

11 månader

4 år

Storbritannien

2, 3 och 4 månader

USA

2, 4 och 6 månader

15–18 månader

4–6 år

11–12 år

Kanada

2, 4 och 6 månader

18 månader

4–6 år (dTap i några
provinser)

14–16 år

Australien

2, 4 och 6 månader

4 år

13–15 år

15 år

3 år (dTap eller DTaP)

Enligt WHO:s uppgifter för 2013 var vaccinationstäckningen för tre doser 99
procent i Finland, 94 procent i Danmark och Norge, 97 procent i Nederländerna, 96
procent i Storbritannien och Nordirland, 94 procent i USA, 96 procent i Kanada
och 91 procent i Australien.

Kikhostevacciner
Det finns i dag två typer av kikhostevacciner: helcellsvacciner som innehåller
avdödade bakterier och acellulära vacciner som innehåller en eller flera
komponenter av bakterien. Alla acellulära vacciner innehåller pertussistoxoid, och
de flesta innehåller dessutom ytterligare 1–4 komponenter (filamentös
hemagglutinin [FHA], pertaktin, fimbrie 2 och fimbrie 3).
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Alla EU-länder förutom Polen använder acellulära vacciner i det reguljära
barnvaccinationsprogrammet. Kikhostevaccin finns för närvarande bara i form av
kombinationsvacciner.
Så kallad fulldoskikhostevaccin (aP) används i Sverige vid primär vaccination och
vid förskolebooster. För tonårsboostern vid 14–16 års ålder kommer lågdosvaccin
(ap) användas.
Japan var det första landet som utvecklade de acellulära pertussisvaccinerna (aP)
och införde dessa i sitt allmänna barnvaccinationsprogram, år 1981 (7). I
västvärlden genomfördes en serie kontrollerade effektivitetsprövningar på 1980och 1990-talet och ledde fram till att acellulära vacciner godkändes och började
introduceras i flera länder. Acellulära vacciner hade tillfredställande effektivitet på
kort sikt (några få års observation) och bättre säkerhetsdata än helcellsvacciner
(wP) mot kikhosta. Redan i de tidiga studierna observerades dock signifikant lägre
effektivitet för aP-vacciner jämfört med några av de beprövade wP-vaccinerna (8).
Vid introduktionen av acellulärt kikhostevaccin antog man att vaccinskyddet skulle
hålla cirka tio år efter vaccination under spädbarnsåret och sedan minska gradvis
(9, 10). Övervakningen i flera länder, initialt i Nederländerna, visade dock att
kikhostefall förekom hos aP-vaccinerade barn redan några år efter en aPvaccination (11–13). Studier från USA och Australien kan tyda på att en
boosterdos med aP-vaccin inte skyddar lika länge som tidigare (11, 14), och att
tonåringar som fått wP-vaccin som spädbarn har bättre skydd än de som fått aP
(15–17).
Under åren verkar bakterien även ha ändrat några av sina genetiska egenskaper,
vilket har lett till större skillnader mellan de antigena determinanterna i aP-vacciner
och de stammar av Bordetella pertussis som cirkulerar i samhället (18–21).
Data från en norsk seroepidemiologisk studie visar att antikroppsnivåerna mot PT
är låga 5 år efter primärvaccination med aP, och att en boosterdos med aP vid 7–8
års ålder ger ett moderat immunsvar. Anti-PT minskar sedan till nivåerna före
boostern under två till tre års tid (22).

20

Litteraturöversikt
Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är att utvärdera strategier för att
förebygga kikhosta hos spädbarn under sex månaders ålder. Följande
preventionsåtgärder utvärderas: striktare följsamhet till tidpunkten för första
vaccindosen, tidigareläggning av första dosen, neonatal vaccination,
kokongvaccination, vaccination av gravida, vaccination av hälso- och
sjukvårdspersonal, generell vaccination av tonåringar och vuxna samt
antibiotikaprofylax. Litteraturöversikten och evidensgraderingen utfördes av en
projektgrupp utsedd av Folkhälsomyndigheten.

Metod
En strukturerad litteratursökning av artiklar genomfördes i databaserna PubMed,
Web of Science och Cochrane, inklusive DARE. Litteratursökningen utfördes via
Karolinska Institutets bibliotek. Specificerade sökstrategier liksom inklusions- och
exklusionskriterier fastställdes. Studier på skandinaviska språk, engelska och tyska
inkluderades (bilaga 1). Sökningar gjordes för åren 1970–2015 (till 2 mars 2015).
Dessutom sökte gruppen efter äldre publikationer när det saknades effektstudier
inom detta tidsspann. Rena modelleringsstudier exkluderades, liksom studier i
djurmodeller, immunogenicitetsstudier och studier där interventionen inte är testad
i verkliga livet. Litteratursökningen kompletterades med en genomgång av
referenslistor till de utvalda artiklarna och med artiklar från personliga arkiv.
Artiklarnas abstracts granskades oberoende av två personer, enligt ett flödesschema
som återfinns i bilaga 2. De utvalda studierna granskades därefter i fulltextformat
av minst två oberoende granskare för att bedöma ämnesrelevans och metodologisk
kvalitet.
Expertgruppen hade definierat ett antal frågeställningar, s.k. PICO-frågor, för att
kunna besvara frågorna i projektuppdraget. Beteckningen ”PICO” innebär att det
ska finnas en definierad population, en intervention, en kontrollgrupp och ett
mätbart utfall (engelska PICO = Population, Intervention, Control, Outcome).
GRADE-metodik (23) (Grading of Recommendations Assessment, Development
and Evaluation) användes för att evidensgradera studierna. Det innebär att man
bedömer tillförlitligheten av studiens resultat och poängsätter den. Vid
randomiserade kontrollerade studier (RCT) startar man i GRADE med en
preliminär evidensstyrka på +4 poäng, jämfört med endast +2 poäng för
observationsstudier, kohort- och fall–kontrollstudier. I detta arbete identifierades
inga RCT och utgångspunkten för de granskade studierna var därför alltid +2
poäng. Poängen reduceras när det finns metodologiska fel eller brister i studiens
design eller genomförande, t.ex. om indirekta utfallsmått används eller vid
bristande precision av resultaten. Dessutom kan minuspoäng ges om vid bristande
överensstämmelse mellan studier, vid brist på överförbarhet, om det finns
misstanke om publikationsbias och/eller misstanke om bristande objektivitet från
författarna.
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Omvänt kan poängen öka när det finns tydliga effekter eller en tydlig dos–
responskurva, eller när författarna har använt en design som på tillfredsställande
sätt kan kontrollera för möjliga confounders (förväxlingsfaktorer).

Frågeställningar
Följande frågeställningar definierades som PICO-frågor:
Kan förekomsten av kikhosta hos barn under sex månader reduceras genom att
1. strikt följa tidpunkten för första vaccindosen eller tidigarelägga första dosen?
2. ge en dos kikhostevaccin under neonatalperioden, 0–28 dagars ålder?
3. använda en kokongstrategi, dvs. vaccination av hushållsmedlemmar under
barnets neonatalperiod?
4. vaccinera gravida kvinnor?
5. ha en täckningsgrad av kikhostebooster på minst 75 procent vid 4–7 års ålder?
6. ha en täckningsgrad av kikhostebooster på minst 75 procent vid 13–19 års
ålder?
7. ge postexpositionsprofylax med antibiotika till barn under 6 månaders ålder?
Punkterna 1–6 jämför vaccinerade och ovaccinerade när det gäller skyddseffekt
eller effektivitet mot kikhosta hos spädbarn yngre än 6 månader, medan punkt 7
handlar om att ge antibiotika i förebyggande syfte.
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Resultat
Av över 7000 studier som hittades via litteratursökningen blev totalt 26 studier
utvärderade. Bland dessa fanns ekologiska studier (n = 15), fall–kontrollstudier
(n = 5) och kohortstudier (n = 3) samt en observationsstudie (n = 1), en
hushållsstudie (n = 1) och en kontrollerad läkemedelsstudie (n = 1). Inga
randomiserade studier ingick. Någon metaanalys kunde inte utföras med
tillfredsställande precision på grund av hög heterogenitet mellan studierna.
En fullständig beskrivning av de utvärderade studier samt evidensgradering finns i
sammanfattande resultattabeller på sidorna 32–48.

Tidpunkt för första vaccindos (PICO-fråga 1)
Tillförlitligheten i det vetenskapliga underlaget gällande huruvida tidpunkten för
första vaccindosen har effekt mot kikhosta och inläggning på grund av kikhosta
före 6 månaders ålder bedömdes enligt GRADE vara begränsad (++). Detta bygger
på ett litet antal studier med osäker kvalitet och försvagande faktorer vid en samlad
bedömning. Tillförlitligheten i det vetenskapliga underlaget gällande skydd mot
dödsfall i kikhosta bedöms enligt GRADE vara måttligt stark (+++).
Den samlade bilden av studierna är att tillförlitligheten i det vetenskapliga
underlaget är måttligt stark (+++). Tidigt given första vaccindos är viktig för
skyddet mot allvarlig kikhosta och död hos spädbarn.
Kommentar 1
För att tidigarelägga första vaccindosen behöver det svenska vaccinationsschemat
under spädbarnsåret ändras. Dessutom kan det krävas en extra dos jämfört med
dagens vaccinationer vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Då skulle ett schema med
grundvaccination vid 2, 3 och 4 månaders ålder vara ett alternativ.
Kommentar 2
En studie med data från den förstärkta kikhosteuppföljningen i Sverige har visat att
incidensen av kikhosta och sjukhusvård pga. kikhosta skulle minska betydligt om
alla barn vaccineras strikt vid enligt vaccinationsprogrammet angiven ålder (se
referens V på sida 49). Inom ramen för det nuvarande allmänna
vaccinationsprogrammet kan dock vaccination påbörjas redan vid 2,5 månaders
ålder.
Kommentar 3
Eftersom för tidigt födda barn har en ökad risk för svår kikhosta och död samt har
nedsatt immunsvar med låga antikroppsnivåer mot flera vaccinantigen (24, 25) är
det särskilt viktigt att vaccinera dem i tid. Fyra av de tolv spädbarn som dött i
kikhosta i Sverige sedan 1996 var för tidigt födda. Förutom vaccination i sin
kronologiska ålder bör de också få en första dos vaccin innan de lämnar
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neonatalavdelningen, om de föddes före vecka 32 och/eller hade en födelsevikt
under 1 500 gram. Denna vaccination ska enligt rekommendationen ges vid 8
veckors ålder (26).

Vaccination neonatalt (PICO-fråga 2)
Tillförlitligheten i det vetenskapliga underlaget för vaccination med helcells
kikhostevaccin under neonatalperioden (0-28 dagar) bedömdes enligt GRADE vara
begränsad (++) gällande skydd mot kikhosta och mot dödsfall på grund av
kikhosta. Detta bygger på ett litet antal studier med hög eller medelhög kvalitet och
enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning.
Kommentar 1
Dagens aP-vacciner är inte säkert lämpliga för neonatal vaccination på grund av
induktion av ett dominerande Th2-cellsimmunsvar (27) och interferens med andra
komponenter i kombinationsvaccinerna. En extra dos av kombinationsvaccinet
(DTaP) vid födelsen associerades med ett signifikant lägre antikroppssvar mot
difteritoxoid och kikhosteantigen i primärimmuniseringen jämfört med
kontrollerna, medan ett monovalent aP-vaccin vid födelsen inte visade detta (28–
30). Däremot sågs lägre nivåer av HBV-, Hib- och difteriantikroppssvar efter
boosterdosen hos dem som fått aP-vaccin neonatalt (28).
Kommentar 2
De granskade studierna är 50–80 år gamla och gäller dåtidens helcells
kikhostevacciner. I dag finns inget kikhostevaccin med indikation för neonatal
vaccination.

Kokongvaccination (PICO-fråga 3)
Tillförlitligheten i det vetenskapliga underlaget för kokongvaccination bedömdes
enligt GRADE vara begränsad (++). Detta bygger på studier med medelhög
kvalitet och med försvagande faktorer vid en samlad bedömning. Studierna talar
för att en komplett kokongvaccination, där man försöker vaccinera alla
hushållskontakter till det nyfödda barnet, kan ha medelgod effekt och reducera
förekomsten av kikhosta hos barn under 6 månader.
Kommentar 1
Ett organiserat kokongvaccinationsprogram med kostnadsfria vacciner behövs för
att uppnå hög vaccinationstäckning. I en delstat i Australien blev över 70 procent
av fäderna och över 80 procent av mödrarna vaccinerade inom ett sådant program.
Detta program startades under ett utbrott och pågick 2009–2012 (31).
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Kommentar 2
Vid låg sjukdomsincidens skulle kokongstrategin kräva stora resurser för en
begränsad effekt (32).
Kommentar 3
Efter sista litteratursökningen publicerades en ny studie från Western Australia som
inte visade någon skyddseffekt av kokongvaccination dag 0–28 (13). I studien
vaccinerades bara vuxna familjemedlemmar, men i de fall då smittkällan var känd
kom smittan oftast från ett vaccinerat syskon i åldern 2–3 år. Det australiska
vaccinationsschemat var dock 2, 4 och 6 månader med första boosterdosen först
vid 4 års ålder vilket kan förklara att många förskolebarn har dålig immunitet.
Kommentar 4
Nedan följer en kort sammanfattning av två studier från Texas (Castagnini 2012
(X) och Healy 2015 (XI)). Studierna har en komplicerad design och i abstractet i
Healys studie beskrivs att kokongvaccination inte reducerar förekomsten av
kikhosta under spädbarnets första månader. Därefter rekommenderas ändå både
kokongvaccination och vaccination av spädbarn för att minska fallen av kikhosta
under tidig spädbarnsålder.
Båda studiematerialen kommer från Houston i Texas, där en vaccinintervention
med dTap-vaccin infördes på ett sjukhus (Ben Taub General Hospital – BTGH) i
januari 2008 och avslutades i augusti 2011. Från januari 2008 till maj 2009 (fas 1)
vaccinerades de nyförlösta kvinnorna (täckningsgrad cirka 67 procent). Från juni
2009 till augusti 2011 (fas 2) vaccinerades de nyförlösta kvinnorna (täckningsgrad
cirka 90 procent) och dessutom minst en annan familjemedlem (täckningsgrad
cirka 60 procent).
Som utfall redovisas fallen av kikhosta hos spädbarn 0–6 månader, diagnostiserade
på fyra sjukhus i Stor-Houston. Texas hade 2010 drygt 25 miljoner invånare, och
Stor-Houston cirka 2,5 miljoner invånare. Före interventionsperioden, maj 2004–
december 2007 (44 månader), diagnostiserades 196 spädbarn med kikhosta varav
32 fick vårdas på intensivvårdsavdelning och 16 var födda på BTGH (8 procent av
de insjuknade barnen). I interventionsperiodens fas 1, januari 2008–maj 2009 (17
månader), konstaterades 140 fall bland spädbarn, varav 35 fick vårdas på
intensivvårdsavdelning och 13 var födda på BTGH (9 procent av samtliga fall). I
interventionsperiodens fas 2, juni 2009–augusti 2011 (26 månader),
diagnostiserades 64 spädbarn med kikhosta, varav 34 fick vårdas på
intensivvårdsavdelning och 3 var födda på BTGH (5 procent av de insjuknade
barnen).
Mellan pre- och postinterventionsperioderna ökade förekomsten av kikhosta hos
spädbarn 0–6 månader med 20 procent i hela staten Texas, och med 70 procent i
Stor-Houston-området. Man har inte tagit in denna bakgrundsinformation i de
statistiska beräkningarna.
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Studien konkluderas i löpande text:”The findings … should not result
in abandonment of cocooning as a public-health strategy…but… cocooning is
limited as a stand-alone intervention.” I abstractet används en annan terminologi
som lätt kan tolkas som att kokongvaccination inte gav någon skyddande effekt
alls.

Vaccination av gravida (PICO-fråga 4)
Tillförlitligheten i det vetenskapliga underlaget för vaccination av gravida
bedömdes enligt GRADE vara begränsad (++) gällande skydd mot kikhosta, mot
sjukhusinläggning och dödsfall på grund av kikhosta. Detta bygger på ett litet antal
studier med medelhög kvalitet. Studierna talar för att vaccination i sista trimestern
av graviditeten skyddar spädbarn under 6 månader. Skyddet tolkas som resultatet
av att antikroppar förs över till barnet via placenta och av att modern inte längre är
potentiell smittkälla.
Kommentar 1
Vaccination mot kikhosta under graviditeten rekommenderas i flera länder, t.ex.
USA, Australien och Nya Zealand samt i några delstater i Kanada. I Storbritannien
introducerades vaccination av gravida under ett utbrott av kikhosta 2012, och
programmet har förlängts till år 2019. Uppföljningsdata från England visar att
vaccination av gravida har påverkat förekomsten av kikhosta bland barn till
vaccinerade mödrar. Vaccinationstäckningen bland gravida har varit 50–60
procent.1 Incidensen av kikhosta har minskat i alla åldersgrupper sedan 2012, men
minskningen har varit störst bland barn under 3 månader. Sedan programmet
startade har tolv spädbarn yngre än 3 månader avlidit, varav elva hade mödrar som
var ovaccinerade.
Kommentar 2
Vaccination under graviditeten har visats ge bra immunsvar hos både moder och
barn, och säkerhetsstudier har inte identifierat några allvarliga biverkningar.
Munoz et al (33) utvärderade 33 barn vars mödrar fick dTap under graviditeten. De
fann att modern hade höga IgG-antikroppar mot kikhosteantigen vid förlossningen
liksom barnet vid födelsen och vid 2 månaders ålder. En annan studie beskriver
20 074 gravida kvinnor och matchade historiska kontroller (34), och i den ses ingen
ökad risk för allvarliga tillstånd hos modern, fostret eller barnet. I en studie av mer
än 26 000 kvinnor som fick dTap under graviditeten fanns ingen ökad risk för mor
eller barn jämfört med knappt 100 000 kontroller. Däremot fann man en viss ökad
risk för chorioamnionit, 6,1 mot 5,5 procent (35). Det gav dock inte upphov till fler
prematura födslar, vilket kan vara en risk vid chorioamnionit.

1

Health Protection Report, vol. 9:30, August 2015. Public Health England
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/458093/hpr3015.pdf
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Huygen et al. visar att antikroppsnivåerna stiger efter vaccination med dTap under
graviditeten hos modern men att det cellulära immunsvaret är övergående och lägre
än hos icke gravida (36).
Kommentar 3
Hur vaccination av gravida påverkar immunsvaret hos barnet har följts i länder
med andra vaccinationsprogram än det som används i Sverige. Det saknas en
utvärdering av om tvådosprimärvaccination vid 3 och 5 månaders ålder är
tillräckligt för att skydda mot kikhosta till 12-månadersboostern. Det saknas även
kunskap om huruvida vaccination av moder interfererar med
primärimmuniseringen och påverkar skyddet mot kikhosta, pneumokocker eller
difteri2. Detta beskrivs i en studie från september 2015, alltså efter senaste
artikelsökningen.

Boostervaccination vid 4–7 års ålder (PICO-fråga 5)
Tillförlitligheten i det vetenskapliga underlaget för boostervaccination vid 4-7 års
ålder bedömdes enligt GRADE vara måttlig (+++) för skydd mot kikhosta och
sjukhusinläggning på grund av kikhosta. Detta bygger på ett litet antal studier med
medelhög kvalitet. Studierna talar för att boostervaccination har medelgod indirekt
skyddseffekt för spädbarn under 6 månader. Tolkningen är att skyddet beror på
flockimmunitet och minskad smittspridning från äldre syskon till spädbarn.
Kommentar 1
Boostervaccination för 5–6-åringar infördes i Sverige 2007 och härefter minskade
sjukdomsförekomsten hos spädbarn signifikant. Detta beror troligen på en minskad
risk för spädbarn att bli smittad av äldre syskon.
Kommentar 2
Det finns en hög överensstämmelse i studier från olika länder när det gäller att
vaccination vid 4–7 års ålder skyddar spädbarn mot kikhosta.

Boostervaccination vid 13–19 års ålder (PICO-fråga 6)
Tillförlitligheten i det vetenskapliga underlaget för tonårsbooster bedömdes enligt
GRADE vara otillräcklig (+). Detta bygger på endast en liten ekologisk studie med
medelhög kvalitet.

2

Ladhani SN, Andrews NJ, Southern J. Antibody Responses After Primary Immunization in Infants Born to Women
Receiving a Pertussis-containing Vaccine During Pregnancy: Single Arm Observational Study With a Historical
Comparator. CID sept 2015. In press.
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Kommentar 1
Vaccination av tonåringar reducerar smittspridningen bland tonåringar (11), men
tillgängliga data tyder på begränsad effekt när det gäller kikhosta hos spädbarn.
Den ovanstående bedömningen har stöd i tilläggsinformation om den svenska
situationen åren 2009–2013 för 208 spädbarn med kikhosta och
kontaktspårningsdata. Bland dessa barn var det endast 12 stycken (6 procent) som
möjligen hade smittats av någon i åldern 14–19 år.
Kommentar 2
Vaccination av 14–16 åringar ingår numera i det svenska allmänna
vaccinationsprogrammet och startar 2016. Detta förväntas minska smittspridningen
bland tonåringar som för närvarande har den näst högsta incidensen efter spädbarn.

Profylax med antibiotika (PICO-fråga 7)
Tillförlitligheten i det vetenskapliga underlaget gällande effekten av
antibiotikaprofylax bedömdes enligt GRADE vara måttlig (+++). Expertgruppens
bedömning stämmer både med konklusionerna i Cochrane Collaboration (37) och
med en svensk studie (38).
Kommentar
De svenska rekommendationerna som tidigare fanns på Socialstyrelsens
meddelandeblad finns nu beskrivna på Infpreg, i Rikshandboken (4, 5) och i
Läkartidningen (39).

Frågeställningar utan svar
I litteratursökningen hittades inga relevanta studier gällande vaccination av hälsooch sjukvårdspersonal eller vaccination av vuxna, och inte heller studier som
belyser smittspridning bland vuxna. Denna del av uppdraget kunde därför inte
genomföras.
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Tabell 3. Sammanställning av evidensstyrka för olika strategier.
Frågeställning

Kikhosta

Inläggning på
sjukhus pga.
kikhosta

Dödsfall pga.
kikhosta

Tidpunkt för första
vaccindos

Begränsad (++)

Begränsad (++)

Måttlig (+++)

Neonatal vaccination

Begränsad (++)

Ej uppgift

Begränsad (++)

Kokongstrategi

Begränsad (++)

Begränsad (++)

Ej uppgift

Graviditetsvaccination

Begränsad (++)

Begränsad (++)

Begränsad (++)

Boostervaccination vid
4–7 år

Måttlig (+++)

Måttlig (+++)

Ej uppgift

Boostervaccination vid
13–19 år

Otillräcklig (+)

Otillräcklig (+)

Otillräcklig (+)

Antibiotikaprofylax

Måttlig (+++)

Ej uppgift

Ej uppgift
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Slutsatser
Litteraturöversikten visar någon grad av evidens för att alla de utvärderade
strategierna bidrar till att skydda spädbarn mot kikhosta – med undantag av
tonårsvaccination. Speciellt finns två vårdinsatser som redan stöds av befintliga
föreskrifter och rekommendationer, och som bör följas mer strikt:
 Tidpunkten för första vaccindosen har betydelse för skydd mot kikhosta hos
spädbarn. Uträkningar från bland annat det svenska uppföljningsprogrammet
talar för en väsentlig minskning av kikhosta hos barn under sex månaders ålder
om första vaccindosen ges strikt vid angiven tid enligt vaccinationsschemat
eller inom två veckor före den tidpunkten.
o

Slutsats: Påbörja kikhostevaccination senast vid 3 månaders ålder.
Första dosen kan ges från och med 2,5 månaders ålder inom det
allmänna vaccinationsprogrammet.

 Det är viktigt att vara uppmärksam på hosta i närfamiljen under barnets första
levnadsmånader. Frikostig provtagning, snabb diagnostik och behandling kan
förhindra dödsfall i kikhosta hos spädbarn. Tidigt insatt
postexpositionsprofylax med antibiotika till spädbarn ger ett gott skydd mot
klinisk kikhosta.
o

Slutsats: Provta tidigt och frikostigt vid hosta hos spädbarn och
personer i deras omgivning. Ge antibiotika redan vid misstanke om
att spädbarn yngre än 6 månader smittats av kikhosta.

Dessutom finns två strategier som ytterligare kan minska förekomsten av kikhosta
hos spädbarn yngre än 6 månader:
 Kokongvaccination
 Vaccination under graviditet.
Kokongvaccination har i några länder visat effekt vid hög anslutning och
kostnadsfri vaccination. Vaccination mot kikhosta under graviditet rekommenderas
i flera länder. I England har vaccination av gravida erbjudits i cirka tre års tid i
vaccinationsprogram och visat god effekt bland spädbarn till vaccinerade mödrar.
Uppföljning av programmet och utvärdering av långtidseffekterna pågår och
resultaten publiceras allteftersom.
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Sammanfattande
resultattabeller enligt GRADE
PICO-fråga 1. Tidpunkt för första vaccindos
Kan man genom att strikt följa tidpunkten för första vaccindosen reducera
förekomsten av kikhosta hos barn under 6 månader? Kan en tidigarelagd första dos
innebära att färre spädbarn under 6 månader drabbas av kikhosta eller att färre
dödsfall inträffar?
Jämförelser: Förändring av tid för första vaccindos I. Tidigareläggning en månad (från 3 till 2
månader) II. Senareläggning (från 5 veckor till 3 månader) III. Fördröjd vaccination (boende långt
från sjukhus innebar senare vaccination) IV. Fördröjd vaccination (mer än en månad). V. Tidig
vaccination och kikhosta. VI. Tidig vaccination och dödsfall i kikhosta.
Fråga: Kan en tidigare given första dos innebära att färre spädbarn (yngre än 6 månader) får kikhosta?
Kan en tidigare given första dos innebära att färre spädbarn (yngre än 6 månader) blir inlagda på
sjukhus med kikhosta? Kan en tidigare given första dos innebära att färre spädbarn (yngre än 6
månader) dör av kikhosta?
Setting: De sex studierna kommer från Nederländerna (I), Danmark (II), Australien (III) Nya Zealand
(IV), Sverige (V) och USA (VI).
Huvudsökning: I. Van der Maas, Vaccine 2013; 31: 4541-7 II. Hviid, Vaccine 2004; 22: 3530-4. III.
Kolos, Vaccine 2007; 25: 588-90. IV. Grant, BMJ, 2003; 326:852-3. V. Nilsson, Vaccine 2012; 30: 323947 och VI. Tejpratap, Pediatrics, 2015; 135: 990-9.
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Antal
patienter

Kvalitetsgranskning

Antal
studier

Studiedesign

Studiekvalitet
(risk för
bias)

Överensstämmelse/
samstämmighet
(heterogenitet)

Överförbarhet
(indirekt
evidens)

Bristande
precision
(antal
personer
resp.
händelser)

Publikationsbias
och andra
bias

Effekt

Relativ
(95 % KI)

Kvalitet

Kommentar

⨁⨁

Svagheter i
studiekvalitet (-1)
Stor effekt
(+1) 14

Absolut
(95 %
KI)

Kan en tidigare given första dos innebära att färre spädbarn under 6 månader får kikhosta?

4

Nationella
incidenser i
observationsstudier (van der
Maas (I), Hviid
(II)), fall–
kontroll-studie
(Grant (IV) och
nationell
uppföljning
(Nilsson (V).

-1 1

Inga
avdrag2

Inga
avdrag3

Inga
avdrag4

Inga
avdrag5

Van der
Maas,
nationell
incidens6

< 2 mån RR
= 1,37 och
3–5 mån
0,98

Hviid:
541 5258

Ökning för
ej-sjukhusvårdade, IR
31,9–
86,3/100 000
p < 0,0001

Nilsson,
nationell
incidens

28 % färre
kikhostefall12

◯◯
Begränsat
vetenskapligt
underlag

Kan en tidigare given första dos innebära att färre spädbarn under 6 månader gamla blir sjukhusvårdade för kikhosta?

5

Nationella
incidenser i
observationsstudier (van der
Maas (I), Hviid
(II) och Kolos
(III), Grant (IV),
Nilsson (V)) samt
nationella
beräkningar
1991–2008
(Tejpratap (VI).

-11

Inga
avdrag2

Inga
avdrag3

Inga
avdrag4

Inga
avdrag5, 6

Van der
Maas7
nationell
incidens

< 2 mån
RR = 1,23;
3–5 mån
0,90

Saknas
nämnardata

Hviid:
541 5259

IR = 194–
279/100 000

p=
0,0004

Kolos 903/
100 000 vs
546/
100 00010

0–2 mån RR
= 1,65

Grant11
179 och
227

Multivariat
analys, ökad
risk kikhosta
OR ca 4,5

Nilsson
nationell
incidens12

38 % färre
hospitaliseringar

Tejpratap
45 40413

aOR 0,7
(0,6–0,8)

Tejpratap,
258
dödsfall
och 45 404
fall

aOR 0,3
(0,1–0,8)13

⨁⨁
◯◯
Begränsat
vetenskapligt
underlag

Svagheter i
studiekvalitet (-1)
Stor effekt
(+1)14

⨁⨁
⨁◯
Måttligt
starkt
vetenska
pligt
underlag

Svagheter i
studiekvalitet (-1)
Stor effekt
(+2)14

Kan en tidigare given första dos innebära att färre spädbarn under 6 månader dör?

1
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Nationella
beräkningar
1991–2008 i USA
(Tejpratap (VI))

-11

Inga
avdrag

Inga
avdrag

Inga
avdrag

Inga
avdrag

Kommentarer
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Kvalitet. Bedömningsbias: Tre interventioner med korta intervall mellan: 1999 första dos
från 3 till 2 månaders ålder, 2001 introducerades 4-årsbooster, 2005 från wP- till aP-vaccin hos
spädbarn. Därmed oklart vilken intervention som givit effekt (Van der Maas). Under
undersökningsperioden 1996–2010 kom dessutom epidemiologiska toppår av
kikhosteförekomst 1996, 1999, 2001, 2004, 2007 och 2008 (Van der Maas). Svårt att bedöma
när 90 % av alla fall är verifierade via serologi (Van der Maas). Ett flertal faktorer kan ligga
bakom att aboriginer kommer senare för diagnostik: ofta socioekonomiska faktorer (Kolos).
Kan finnas underrapportering av dödsfall i kikhosta, men sannolikt inte selektiv
underrapportering och därför mindre troligt med bias (Tejpratap). Man kan med säkerhet säga
att enbart helcells kikhostevaccin (wP) användes före 1997. Därefter finns ingen uppgift om
wP eller acellulärt (aP) kikhostevaccin, men från 2000 var det med stor sannolikhet DTaPvaccin som gavs för barnets första tre doser – både aP- och wP-vaccin finns alltså med i
utvärderingen (Tejpratap). Behandlingsbias: Samtidigt som introduktionen i Danmark av aPvacciner (1997) ändrades vaccination från 5 och 9 veckor till 3 och 5 månader, och
jämförelsen gällde 1995–1996 och 1998-2001 (Hviid). Beskrivning av vaccination vid
rekommenderad tid jämfört med faktisk tid hos aboriginer och därmed kan skillnader bero på
många faktorer såsom socioekonomi med trångboddhet etc. och därmed innebära ökad
smittorisk (Kolos). Bortfallsbias: I Grants studie deltog enbart 54 % av fallen men dessa
skiljde sig inte från de 82 icke-deltagande när det gäller olika aspekter såsom ålder, kön, etc.
Överensstämmelse: Enbart effekt för sjukhusinlagda i ålder 3–5 månader, övriga grupper
ingen effekt (Van der Maas). Svårt värdera eftersom PCR-diagnostik och aP-vaccin
introducerades ungefär samtidigt (Hviid). Men det finns en överensstämmelse med minskad
kikhosta och minskad hospitalisering med en tidigare given vaccination (Hviid).
Överförbarhet: Tveksam överförbarhet pga. att programmet ändrades från vaccination vid 3
till 2 månaders ålder när helcells kikhostevaccin gavs (Van der Maas). Både vaccinbyte och
införande av PCR i diagnostiken hade betydelse, vilket ger sämre möjlighet till överförbarhet
(Hviid). Speciell grupp (aboriginer) gör det svårt att jämföra med den svenska befolkningen
(Kolos). Spädbarnen med kikhosta var yngre än kontrollerna, och mödrar med lägre utbildning
var boende i socialt utsatta områden. Övriga ingående variabler skilde sig dock inte åt (Grant).
Precisionen är falskt god. Detta beror på att enbart en del av fallen diagnostiseras (alla
studierna). Lågt antal i Grants studie, misstänkt typ 2-fel.
Publikationsbias: RIVM hade sitt eget vaccin t.o.m. 2004 (Van der Maas). Alla författare
arbetade på Statens Seruminstitut i Köpenhamn, företaget som tillverkade vaccinet (Hviid).
Unrestricted grant från GSK och SanofiPasteurMSD (Nilsson).
Van der Maas: Incidens kikhosta 0–2 månader och 3–5 månader: 1996–1998: 176 respektive
132 fall; 1999–2001: 241 respektive 129 fall; 2002–2004: 168 respektive 101 fall; 2005–2007:
155 respektive 95 fall/100 000. Bedöms mycket svårtolkat i åldersgruppen 0–6 månader (Van
der Maas). För 0–2 månader gamla barn 1996–1998 var det en genomsnittlig incidens på 176
(95 % KI: 140; 218) och efter att första dos gavs vid 2 i stället för 3 månaders ålder ses en
incidens på 241 (95 % KI 199; 288). Detta är dock svårt att bedöma. Under 1998–2005 var
rapporterad kikhosta < 5/100 000 för att därefter i intervall stiga toppåren 1996, 1999, 2001
och 2004, med en incidens på ca 60/100 000 år 2004. Härefter var den 20–50/100 000 för att
år 2012 stiga till drygt 80. I artikeln har man sedan beräknat om minskningen för spädbarn 3–
5 månader var större än för dem 0–2 månader, och funnit att så var fallet (RR = 0,53; 95 %
KI 0,39; 0,72). Denna minskning sågs även för perioden 1996–1998 men den var inte
signifikant. Eftersom vi inte har nämnardata (enbart incidenser) kan vi inte beräkna om
minskningen för spädbarn 3–5 månader gamla 1999–2001 jämfört med 1996–1998 var större
än motsvarande minskning för spädbarn 0–2 månader. Det skulle i så fall mer tala för en
minskning efter att första dos givits.
Van der Maas: Hospitalisering pga. kikhosta 1996–1998 < 2 månader och 3–5 månader: 278
och 146, 1999–2001: 344 och 131, 2002–2004: 192 och 88 samt 2005–2007: 161 och
65/100 000. Incidens hospitalisering 0–2 månader: Ingen effekt av tidigareläggning. Incidens
hospitalisering 3–5 månader: Ser effekt med de två andra interventionerna (förskolebooster
och vaccinbyte) också. Även för hospitalisering är det mycket svårtolkat i åldersgruppen 0–6
månader. För 0–2 månader gamla barn 1996–1998 var det en genomsnittlig incidens på 278
(95 % KI: 232; 330) och efter att första dos gavs vid 2 i stället för 3 månaders ålder ses en
incidens på 344 (95 % KI 294; 398). Detta är dock svårt att bedöma. Under 1998–2005 var
hospitalisering pga. kikhosta 0,5-2/100 000 för att därefter stiga med toppåren 1996 och 1999
till en incidens drygt 3/100 000. Härefter ånyo låga värden, även 2012 när incidensen kikhosta
var mycket hög. Därmed kan man misstänka att kikhostan antingen har blivit mildare eller att
man diagnostiserar många fler med PCR-metoden. I artikeln har man sedan beräknat att
minskningen för spädbarn 3–5 månader var större än för dem 0–2 månader för både 1996–
1998 och 1999–2001 (RR = 0,53; 95 % KI 0,39; 0,70 respektive 0,38 95 % KI 0,29–0,50).
Eftersom vi inte har nämnardata (enbart incidenser) kan vi inte beräkna om minskningen för
spädbarn 3–5 månader gamla 1999–2001 jämfört med 1996–1998 var större än motsvarande
minskning för spädbarn 0–2 månader. Det skulle i så fall mer tala för en minskning efter att
första dos givits.

33

8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.

34

Hviid: Icke-hospitalisering och hospitalisering 1995–1996 jämfört med 1998–2001 på en kohort
på 541 525 barn. De hade alltså enbart icke-sjukhusinlagda i ena gruppen. Fler fick kikhosta
när man senarelade första vaccindosen, från 5 veckor till 3 månaders ålder. För 0–5 månaders
ålder för icke-inlagda 1995–1996 var IR 32/100 000 personår, och för 1998–2001 var IR
86/100 000 personår, p < 0,0001.
Hviid: För hospitalisering var motsvarande för IR 1995–1996 194,3 och för 1998–2001 var IR
279/100 000 personår, p < 0,0004.
Kolos: Aboriginer långt från och aboriginer nära sjukhus och fördröjd vaccination (Kolos).
Aboriginer långt från sjukhus hade oftare sjukhusvård för barn 0–2 månader gamla än de som
bodde närmare sjukhus. 903/100 000 visavi 546/100 000, p = 0,005. Däremot inte för de barn
som är äldre. Ingen skillnad i vaccinationstäckning för aboriginer och icke-aboriginer. Något
osäker förklaringsmodell. Det finns dock ingen bedömning av vad enbart en första vaccination
innebär.
Grant: Tydlig effekt med multivariat analys som visade ökad risk för inläggning för fördröjd
1:a, 2:a och 3:e vaccination eller i kombination av dessa, OR cirka 4,5.
Nilsson: Om alla vaccinerades (hypotetiskt) vid exakt 3 månaders ålder.
Tejpratap: Case fatality rate (CFR) och dess association förstärktes när bara odlings- eller PCRbekräftade fall fanns med i bedömningen, aOR var då 0,20 (95 % KI 0,06; 0,68).
Skyddseffekten av kikhostevaccin var större bland fall som rapporterades under DTaP-perioden
(1997–2008; aOR: 0,17; 95 % KI 0,04; 0,73) jämfört med DTwP-perioden (1991–1996; aOR:
0,67; 95 % KI 0,11; 2,82). Med en skyddseffekt på 72 % för första vaccindosen (aOR 0,28
enligt ovan) och om alla barn fick sin första dos vid exakt 8 veckors ålder, skulle 41/57 dödsfall
(72 %) som inträffade efter 8 veckors ålder kunnat förhindras. Vid antagandet att första dosen
vid vaccination var vid exakt 6 veckors ålder och med en skyddseffekt på 73 % mot dödsfall
(se artikel) skulle 68/92 (74 %) dödsfall kunna förhindras, med en total minskning på 26 %
(68/258) av alla dödsfall hos spädbarn pga. kikhosta. Man föreslår att vaccination vid 6
veckors ålder skulle införas vid epidemier. De beskriver också att eftersom vaccination vid 6
eller 8 veckors ålder kan förhindra 16–26 % av dödsfallen i kikhosta under spädbarnsåret
krävs även andra åtgärder för att minska dödsfallen.
Evidensstyrka: Det finns en effekt för alla sex studier även om det för Van der Maas enbart
var i en subgrupp. För Hviid också förändrad diagnostik med mer PCR–diagnostik och ett
vaccinbyte. För Kolos fanns viss osäkerhet om varför aboriginerna vaccinerades sent. För Grant
sågs en stor effekt med ett OR på cirka 4,5. För Nilssons studie sågs utifrån den svenska
uppföljningsstudien en förväntad minskning av fall och inläggningar. För Tejpratap ses en
mycket stor effekt för minskat antal dödsfall i kikhosta.
Sammanlagd bedömning: Den vetenskapliga tillförlitligheten bedöms enligt GRADE vara
begränsad (++) för kikhostefall och sjukhusvård samt måttlig (+++) för dödsfall i kikhosta.

PICO-fråga 2. Vaccination neonatalt
Kan man genom att ge en dos kikhostevaccin under neonatalperioden reducera
förekomsten av kikhosta hos barn under 6 månader?
Jämförelser: VII. Utvärdering av kikhosta och dödsfall i kikhosta hos exponerade som var vaccinerade
neonatalt jämfört med ovaccinerade, VIII. Kikhosta hos hushållsexponerade som var vaccinerade
neonatalt jämfört med ovaccinerade i en fall–kontrollstudie. IX. Kikhosta vid vaccinationsprogram med
vaccin vid 0, 1, 2 månaders ålder respektive 1, 2, 3 månaders ålder i en kontrollerad kohort.
Fråga: Kan man genom att ge en dos kikhostevaccin under neonatalperioden (0–28 dagar) reducera
förekomsten av kikhosta hos barn under 6 månader?
Setting: USA (VII), England (VIII), Nigeria (IX)
Handsökning: VII. Sako, JAMA 1945; 127:379-84; VIII. Butler, Lancet 1962; July 21: 112-14; IX.
Aboyami, Env Child Health 1973
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Kan man genom att ge en dos kikhostevaccin under neonatalperioden reducera förekomsten av kikhosta hos barn under 6 månader?
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Observationsstudier:
kapslad
hushållsstudie
(Sako
(VII)),
matchad
fall–
kontrollstudie
(Butler
(VIII)),
kontrollerad kohortstudie
(Aboyami
(IX))

-1
poäng1

Inga
avdrag2

Inga
avdrag3

Inga avdrag4

Inga
avdrag5

Sako:
127/149
resp.
30/1596

RR = 4,5
(3,2–6,3)

⨁⨁
◯◯

Butler:
102/943
resp.
34/943

RR = 2,8
(2,0–4,4)
P < 0,001

Begränsat
vetenskapligt
underlag

7/27 resp.
24/247
1,5/1 000
resp.
5,1/1 000

RR = 3,9
(2,0–7,3)
3,6/1 000

Aboyami:
7/210
resp.
4/2178

RR = 1,8
(0,5–6,1)

Svagheter i
studiekvalitet (-1)
Stor
precision och
stor effekt9
(+1)

Kan man genom att ge en dos kikhostevaccin under neonatalperioden reducera förekomsten av död i kikhosta hos barn under 6 månader?
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Observationsstudie:
kapslad
hushållsstudie
(Sako
(VII))

-1
poäng1

Inga
avdrag2

Inga
avdrag3

Inga avdrag4

Inga
avdrag5

Sako:
14/1 965
resp.
0/1 8346

RR = 27
(1,6–454)
p < 0,02

⨁⨁
◯◯
Begränsat
vetenskapligt
underlag

Svagheter i
studiekvalitet (-1)
Stor effekt
(+1)
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Kvalitet. Bedömningsbias. Oklart hur stor del av fallen som var neonatala vaccinationer
(Sako m.fl.). Det var också oklart när de hade sin kikhosta och de följdes i 12–27 månader
(Sako). Mycket kortfattat, egentligen enbart att vaccin gavs till 417 spädbarn, varav 210 vid 1,
2 och 3 månaders ålder och 217 vid födelsen, 1 och 2 månaders ålder (Aboyami m.fl.).
Bortfallsbias: Det var totalt 3 793 vaccinerade barn men bara 1 834 som följdes upp. Ej
beskrivet varför just dessa följdes upp (Sako m.fl.). Det var inte ett primärt mål för studien
(Sako m.fl.). Behandlingsbias. Oklart varför en del följdes i 12 och andra i 27 månader
(Sako m.fl.) Saknas uppgift om bortfall. (Aboyami m.fl.) Selektionsbias: 3 377 barn var
svarta, 416 var vita – ej beskrivet varför det var denna fördelning. De tillfrågades i New
Orleans och i åtskilliga barnavårdscentraler på landsbyden (Sako m.fl.) Kontrollgruppen 1 965
spädbarn, finns inte beskrivet hur de rekryterades, alltså fall–kontroll utan randomisering
(Sako m.fl.). Butlers studie – se nedan.
Överensstämmelse – viss heterogenicitet: Utifrån de sparsamma uppgifter vi har är det
osäkert om överensstämmelse.
Överförbarhet – Svårt på grund av helcells kikhostevacciner och klinisk diagnos (Butler,
Sako, Aboyami).
Precision: Sakos studie har god precision. Aboyami: Låg precision, totalt 11 kikhostefall.
Publikationsbias med flera bias: Rapporteringsbias: Saknas mycket uppgifter (Aboyami
m.fl.). Intressekonflikt: Glaxoförfattare och Glaxovaccin (Butler m.fl.). EliLily and company
försåg studien med agglutinationstesten och med antigen till testen (Sako m.fl.).
Sako: Vaccinerade exponerade: 3 793 barn vaccinerades vid 2–12 veckors ålder, varav den
stora majoriteten var yngre än 2 månader. 1 834 barn följdes upp i olika lång tid. 3 793
vaccinerades med 0,2 ml (1–2 mån); 0,3 ml (2–3 mån) och 0,5 ml (3–4 mån). Dessutom
1 965 barn som inte vaccinerats följdes upp i 12–27 månaders tid. 159/1 834 vaccinerade fall
jämfört med exponerade ovaccinerade fall 149/1 965. Lyckade resultat med vaccination från 1
veckas ålder; dock finns inte beskrivet hur många som fick kikhosta före 6 månaders ålder.
Primärt var frågeställningen biverkningar men också svårighetsgrad av kikhosta.
Butler: Kikhostefall av vaccinerade 34/943 och kikhostefall av ovaccinerade 102/943.
Incidensen var 1,5/1 000 respektive 5,1/1 000. Skillnaden är då 3,6/1 000. Två olika
kikhostevaccin, utan adjuvans 20 x 109 1 ml x 3; med aluminiumfosfat som adjuvans 10 x 109,
0,5 ml x 2 samt 1 ml x 1. Gavs vid 1, 6 och 12 veckors ålder. Dessutom 1 ml plain vid 12–15
månaders ålder för båda. Kontroller matchade på ålder, kön och boendeort. De visade sig vara
lika vad gäller föräldrars yrken, antal barn i familjen (hushållet) och spädbarnets uppfödning.
Uppföljning gjordes i 2 år. Frågeformulär var 6:e månad. Det var 136 kikhostefall, 34 var
vaccinerade (21 plain och 13 adsorbed) och 102 ovaccinerade. Plain gav i stort sett lika bra
skydd som adsorbed. Vid uppföljning i 2 år sågs att efter exponering hemma (ej vidare
beskrivet) var 24/24 barn diagnostiserade med kikhosta (klinisk diagnos) om de inte fått
vaccin. För vaccinerade var siffran 7/27 (2 plain, 5 adsorbed).
Saknas uppgift hur många fall som kom första halvåret men incidensen har dock räknats per
månad. Rekommendationen från studien är att börja vaccinera tidigt.
Aboyami: Vid tidig vaccination 4/217 (0, 1, 2 månad) respektive 7/210 (1, 2, 3 månad),
innebär 1,8 % mot 3,3 %. Går att vaccinera vid födelsen.
Evidensstyrka: Stor precision +1 poäng. Sakos studie ger ett RR för dödsfall i kikhosta på
> 20, för kikhosta > 5. Butlers studie har RR på 3,0.
Sammanlagd bedömning: Den vetenskapliga tillförlitligheten bedöms enligt GRADE vara
begränsad (++) för kikhostefall och för död på grund av kikhosta.

PICO-fråga 3. Kokongvaccination
Kan man genom kokongstrategi, dvs. vaccination av hushållsmedlemmar under
neonatalperioden, reducera förekomsten av kikhosta hos barn under 6 månader?
Jämförelser: X. Postpartumvaccination av moder samt kontroll XI. Postpartumvaccination av moder,
familj samt kontroll XII. Postpartumvaccination av föräldrar.
Fråga: Kan man genom kokongstrategi, dvs. vaccination av hushållsmedlemmar under
neonatalperioden, reducera förekomsten av kikhosta hos barn under 6 månader?
Setting: Texas, USA (X och XI). New South Wales, Australien (XII)
Huvudsökning: X. Castagnini m.fl., CID, 2012; 54: 78-84; XI. Healy m.fl., PIDJ, 2015; 34: 22-6; XII.
Quinn m.fl., Pediatrics, 2014; 134: 713-20
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Kvalitet. Selektionsbias: Delvis samma patienter (Castagnini och Healy). Fall och kontroller
skiljer sig socioekonomiskt (Quinn). Bedömningsbias: Svårt tolka resultaten från en aktiv
åtgärd jämfört med tidigare perioder (Castagnini och Healy). Det togs prov för PCR-diagnostik
på det största sjukhuset varifrån 448/514 av fallen kom ifrån. Övriga sjukhus tog prov för
fr.a. odling (se Castagnini). Självrapport av vaccinationsdata förekommer (Quinn). Ej följt
studieprotokollet. Enligt protokollet skulle man få ihop 184 fall under interventionsperioden
men fick ihop 136 fall – de hade inte ekonomiska resurser att slutföra studien (Castagnini).
Bortfallsbias: Stora bortfall (Quinn – se artikelns figur 1)
Överensstämmelse: Viss heterogenicitet
Precision: Mycket få fall på interventionssjukhuset, totalt 38 fall, med följden ett brett
konfidensintervall (0,5–2,2) (Castagnini). Kikhostefallen var enbart totalt 32 (Healy).
Dessutom finns inga incidenser eller några nämnardata, vilket gör att precisionen blir
svårtolkad (Castagnini och Healy).
Publikationsbias. Intressekonflikt: Forskningsanslag från Sanofi-Pasteur och deltagande i
Advisory Board för Novartis (Healy). Healy är även med som författare i Castagninis studie.
GSK:s vaccin togs emot och även pertussistoxin från GSK (Quinn). Rapporteringsbias:
Delvis samma patienter (Healy och Castagnini).
Castagnini: Jämförelsen grundas på postpartumvaccination av modern på ett mindre
interventionssjukhus (BTGH) åren 2008–2009 (17 månader) med 26 kikhostefall/378, både
jämfört med åren 2000–2007 utan vaccination av moder (12/136), och med andra sjukhus i
området. Även om inte fallen ökade på de 4 sjukhusen var det så i de 4 ”counties” omkring
med en 70 %-ig ökning för spädbarn < 6 månader (Healy). Utfallsmåttet var kikhosta vid 0–
< 6 månaders ålder.
Ingen skillnad före och efter intervention, OR = 1,06 (95 % KI 0,5–2,2).
Healy: Jämförelsen grundas på postpartumvaccination av modern eller hela familjen, första
åren utan vaccination 2004–2007 och därefter med vaccination 2008–2011. Den senare
perioden var uppdelad, januari 2008–maj 2009 enbart maternell vaccination och juni 2009–
augusti 2011 till hela familjen. Utfallsmått kikhosta 0–< 6 månaders ålder. Den 70 %-iga
ökningen för barn < 6 månader gamla i interventionssjukhuset och 3 ickeinterventionssjukhus i Texas finns inte med i bedömningen. Det är stor risk för confounding
pga. epidemisk variation i bakgrundsincidens. 196 kikhostefall < 6 månader pre-intervention
och 204 fall under hela interventionen. Undersökningssjukhuset hade 8 % av fallen före
intervention, 9 % under tiden med vaccination av modern postpartum och 5 % under
perioden med kokongvaccination av familj.
Quinn: Jämförelsen grundas på postpartumvaccination av föräldrar i en fall–kontrollstudie
med 217 fall och 585 kontroller under åren 2009–2011. Utfallsmått 0–< 6 månaders ålder.
Tydlig effekt men flera interventioner har gjorts parallellt.
Evidensstyrka: Ofullständiga data i Castagninis studie, mer fullständiga data i Healys
uppföljningsstudie. Healys studie visar en halvering av fallen efter införsel av
kokongvaccination, men antalen är små och konfidensintervallen är vida. Redovisad
begränsad effekt kan ha påverkats av en utspädningseffekt (se kommentarer ovan, 6 och 7).
Plus 1 poäng. Sammanlagd bedömning: Den vetenskapliga tillförlitligheten bedöms enligt
GRADE vara begränsad (++).

PICO-fråga 4. Vaccination av gravida
Kan man genom att vaccinera gravida kvinnor reducera förekomsten av kikhosta
hos barn under 6 månader?
Jämförelser: XIII. Incidenser av kikhosta och dödsfall hos barn < 6 månader gamla före och under
vaccination under moderns graviditet under åren 2012 och 2013; XIV. På motsvarande sätt för kikhosta
men i en fall–kontrollstudie av barn 0–2 månader, 58 fall och 55 kontroller; XV. Kikhosta hos spädbarn
0–6 månader gamla i en fall–kontrollstudie, 100 mödrar vaccinerade under graviditeten och 100
ovaccinerade mödrar.
Fråga: Kan man genom att vaccinera gravida kvinnor reducera förekomsten av kikhosta hos barn
under 6 månader?
Setting: England (XIII, XIV), USA (XV)
Huvudsökning (XIII och XIV) och handsökning (XV): XIII. Amirthalingam, Lancet 2014; 384:
1521-8 XIV. Dabrera, Clin Infect Dis Adv Access; 2015; 60: 333-7; XV. Cohen, J Pediatrics 1946; 29:
609-19
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Kvalitet: Bedömningsbias: Effekten skulle delvis kunna förklaras med minskande incidens
efter epidemin 2012 (Amirthalingam). Diagnostisk bias: Ej samma laboratoriekriterier för
vaccinerade och ovaccinerade (Amirthalingam). Ingen aktiv provtagning samt bristfällig
information om ev. potentiella confounders (Dabrera). Enbart kliniska data (Cohen).
Residual confounder: Det finns inte information om amning, mors ålder, etnisk grupp,
socioekonomiska faktorer, årstidsvariationer (födsel, mors vaccinationstid) eller antal barn i
familjen (Amirthalingam) och enbart 30/58 gavs information via GP, resten via telefon
(Dabrera). Ascertainment bias: Omatchad och vaccinationsstatus via brevkontakt
(Dabrera). Selektionsbias: Saknas kontrollgrupp (Amirthalingam). Ej följt protokoll: Inget
protokoll (Amirthalingam).
Övererensstämmelse: Inga avdrag
Överförbarhet: För en god effektivitet krävs stor vaccinationstäckning. I England har man
inte kommit över 60 % täckning, vilket inte är tillräckligt för ett optimalt vaccinationsprogram
(Amirthalingam, Dabrera). Om man emellertid får en god vaccinationstäckning synes detta ge
ett gott skydd för spädbarnet till dess vaccinationerna startar vid 6 veckor till 3 månaders
ålder. Helcells kikhostevaccin (Cohen).
Precision: Många kikhostefall som inte är laboratoriebekräftade (Amirthalingam). Mycket få
fall och därmed låg precision (Cohen). Screeningmetodik kan ge oprecisa och falskt höga
estimat (Amirthalingam).
Publikationsbias: Samma land och delvis samma material (Amirthalingam och Dabrera).
Amirthalingam: Oklart om storleken på den relativa risken i och med att det inte finns någon
kontrollgrupp (Amirthalingam). Men det verkar trots allt finnas en stor effekt, plus 1 poäng.
Man har räknat effektivitet utifrån 1-(OR för fall i studien/OR i populationen). Effektivitet
beräknat på de 82 bekräftade fallen av kikhosta från oktober 2012 var 91 procent för mindre
än 3 månader gamla och 90 % för de mindre än 2 månader gamla. Effektstorleken är dock
svår att utvärdera pga. att man använt ”screeningmetod” vid samtidig nedgång av epidemin
(Amirthalingam).
Dabrera: För fall–kontrollstudien ses ett RR på 4,1 (10/58 respektive 39/55) (Dabrera). Visar
alltså stor effekt.
Cohen: Äldre liten studie men tydligt utfall, dock helcells kikhostevaccin. Studien visade att
0/8 exponerade fick kikhosta om modern var vaccinerad medan 3/6 exponerade om modern
var ovaccinerad. Efter 6 månaders ålder fanns ingen skyddseffekt kvar (Cohen).
Evidensstyrkan: Evidensstyrkan för Amirthalingams studie är låg, men i Dabreras fall–
kontrollstudie är styrkan högre, se fotnot 6 och 7. Båda studier visar stor effekt. Uppgradering
med 1 poäng.
Sammanlagd bedömning: Den vetenskapliga tillförlitligheten bedöms enligt GRADE vara
begränsad (++) för kikhostefall, inläggningar och dödsfall på grund av kikhosta.

PICO-fråga 5. Boostervaccination vid 4–7 års ålder
Kan minst 75 % täckningsgrad av kikhostebooster vid 4–7 års ålder reducera
förekomsten av kikhosta hos barn under 6 månader?
Jämförelser: XVI. Incidenser i Jerusalem före och efter booster vid 7–8 års ålder. XVII. Nationella
incidenser i Nederländerna före och efter introduktion av förskolebooster, hospitaliseringar och
kikhostefall, 0–5 mån gamla 1998–2001 och 2002–2005. XVIII. Kikhosta nationellt före och efter
(1993–2001) introduktion av förskolebooster vid 4 års ålder 1995 i Australien. XIX. Nationell incidens
av kikhosta och hospitalisering för spädbarn < 3 månader och 3–5 månader före (1998–2001) och efter
(2002–2005) förskolebooster i England. XX. Incidens av kikhosta och hospitalisering nationellt i Sverige
2002–2007 jämfört med 2008–2012.
Fråga: Kan minst 75 % täckningsgrad av kikhostebooster vid 4–7 års ålder reducera förekomsten av
kikhosta hos barn under 6 månader?
Setting: Israel (XVI), Nederländerna (XVII), Australien (XVIII), England (XIX), Sverige (XX)
Huvudsökning (XVII-XX) handsökning (XVI): XVI. Stein-Zamir, Vaccine 2011; 29: 207-11; XVII.
De Greeff, PIDJ 2008; 27: 218-23; XVIII. Torvaldsen, PIDJ, 2003; 22: 956-9; XIX. Campbell, Emerg
Infect Dis 2012; 18: 38-47; XX. Carlsson, Eurosurveillance 2015; 20(6):pii=21032.

41

Antal
patienter

Kvalitetsgranskning

Antal
studier

Studie
design

Studiekvalitet
(risk för
bias)

Överensstämmelse/
samstämmighet
(heterogenitet)

Överförbarhet
(indirekt
evidens)

Bristande
precision
(antal
personer
resp.
händelser)

Publikations
bias
och
andra
bias

Effekt

Kvalitet
Relativ
(95 %
KI)

Kommentar

Absolut
(95 %
KI)

Kan minst 75 % täckningsgrad av kikhostebooster vid 4–7 års ålder reducera förekomsten av kikhosta hos barn under 6 månaders ålder?

5

Observa
tions,
ekologiska
studier,
incidenser
kikhosta,
SteinZamir
(XVI). de
Greeff
(XVII),
Torvaldsen
(XVIII),
Campbell
(XIX) och
Carlsson
(XX)

Inga
avdrag 1

Inga
avdrag2

Inga
avdrag3

Inga
avdrag4

Inga
avdrag5

SteinZamir,
incidens
2008–
20096

103 till
66/100
000, ej
sign6

De Greeff,
166–132
/100 0007

0,80
(0,71;
0,89)7

Torvaldsen
incidenser
före och
efter 19948

Inga
skillnader8

Campbell
incidens
1998–2001
resp.
2002–
20059

<3
månader
104
resp. 65/
100 000;
3–5
mån: 58
resp. 34/
100 0009

Carlsson
incidens
1998–
201210

Stor
effekt,
RR kring
3–410

⨁⨁
⨁◯
Måttligt
vetenskapligt
underlag
(+++)

Stor effekt
(+1).
I den svenska
uppföljningen
få förändringar
denna tid, god
vaccinationstäckning,
acellulärt vaccin
både i primär
och boostervaccination14

-7 %/år
-7 %/år

82–284/
100 000
år
2002–
2007;
42–45/
100 000
2008–
201213

Kan minst 75 % täckningsgrad av kikhostebooster vid 4–7 års ålder reducera inläggningar på grund av kikhosta hos barn under 6 månaders ålder?

3
Nederländerna
(XVII)
England
(XIX)
Sverige
(XX)

42

Observa
tionsstudier,
alla
ekologiska
studier,
incidenser
hospitalisering, de
Greeff
(XVII),
Campbell
(XVIII) och
Carlsson
(XX).

Inga
avdrag1

Inga
avdrag2

Inga
avdrag3

Inga
avdrag4

Inga
avdrag5

De Greeff
223
till 134/100
000

0,60
(0,54–
0,67)11

Campbell
incidens

<3
månader
: 268–
156,
3–5
månader
: 85–4212

Carlsson
antal fall
två 5-årsperioder

Späd
barn
2003–
2007:
303;
2008–
2012:
124

-9 %/år
-10 %
/år12

⨁⨁
⨁◯
Måttligt
vetenskapligt
underlag
(+++)

Stor effekt
(+1).
I svenska
uppföljningen
få förändringar,
god
vaccinationstäckning,
acellulärt vaccin
i primär och
boostervaccination14

Kommentarer
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Kvalitet. Bedömningsbias. Diagnostik av kikhosta utifrån IgA mot pertussis-antigen (SteinZamir). PCR-diagnostik enbart på inlagda, vilket var < 5 % (Stein-Zamir). PCR gjordes i 30–
45 % av fallen men annars gjordes serologi för diagnostik (de Greeff). En stor del av
spädbarnen, 28 %, diagnostiserades via serologi i New South Wales (Torvaldsen). Booster
introducerades 1995 men 2 år senare fick man ett kraftigt utbrott och därmed svårt utvärdera
effektiviteten av booster (Torvaldsen). Vaccinationsschemat med DTwP var 2, 3 och 4
månaders ålder från 1990 och ändrades 2000–2001 till DTaP-Hib vid 2, 3 och 4 månaders
ålder. Förskoleboostern vid 3,5–5 års ålder introducerades 2001. Barnen var därmed
primärvaccinerade med helcells kikhostevaccin (Campbell). Alla primärvaccinerades med
helcells kikhostevaccin (de Greeff). I Israel startade man med acellulärt kikhostevaccin 2002
(och dessförinnan helcellsvaccin). Bosterdosen vid 7–8 års ålder gavs från 2005 (SteinZamir). Diagnostiska rutiner ändrades under denna tid med mer PCR (alla studierna).
Vaccinationstäckningen var låg kring 1989 i Australien, nere på 70 % (fem år senare började
boosterdosen att ges). Behandlingsbias: Både vaccinerade och ovaccinerade ingår i alla
dessa studier. I Nederländerna beskrivs barn 0–5 månader gamla 1998–2001 jmf 2002–2005,
dock ändrades primärvaccinationstiderna 1999. Förskolebooster introducerades november
2001, vid 4 års ålder (de Greeff m.fl.). Ovaccinerade har inte räknats bort (gäller alla studier).
Selektionsbias: Ej uppdelat på < 6 månaders ålder (Stein-Zamir m.fl.). I diskussionen
beskrivs olika uppföljningar och olika diagnostiska metoder och stor underdiagnostik
(Torvaldsen).
Överensstämmelse: Viss heterogenicitet (Stein-Zamir, Torvaldsen, Campbell). Alla var
primärvaccinerade med helcells kikhostevaccin (de Greeff m.fl.). Svenska data (Carlsson).
Överförbarhet: Ändrat schema och primärvaccination med helcells kikhostevaccin. Acellulärt
kikhostevaccin i primärvaccinationer från 2004 och booster från 2001 (Campbell).
Precision: Svårvärderad precision eftersom det sker ett utbrott efter att booster
introducerats (Torvaldsen m.fl.). Väsentligen god precision med nästan enbart PCR.
(Carlsson).
Publikationsbias: Inga avdrag (Stein-Zamirl, De Greeff, Torvaldsen). Medical advisor för
Aventis, MSD och GSK (Amirthalingam i Campbells studie). Sponsoranslag från GSK och
Sanofi-Pasteur (Carlsson).
Stein Zamir: År 2008 var incidensen 103/100 000 och 2009 var incidensen 66/100 000. Detta
innebär en 36 %-ig minskning men ingen signifikant effekt. Studien har dock otillräckligt
vetenskapligt värde pga. låg studiekvalitet (Stein-Zamir). En booster gavs från 2005 vid 7–8års ålder. År 2000 och 2002 var incidensen hos spädbarn > 120/100 000. Förutom 2008 (med
incidens på 103/100 000) var incidensen mellan 60 och 80/100 000 åren 2003–2009.
De Greeff: Klar effekt med smalt konfidensintervall, men inte ”stor effekt”. Bör dock vara del i
ett pluspoäng. Tolkat som flockimmunitet.
Torvaldsen: Ingen minskning sågs men otillräckligt vetenskapligt värde pga. låg
studiekvalitet.
Campbell: Incidensen rapporterade fall var för barn < 3 månader 104–65/100 000 och för 3–
5 månader 38–34/100 000. Incidenserna för laboratoriekonfirmerade fall var för barn < 3
månader 99–75/100 000 och för 3–5 månader 26–17/100 000. Incidensen inläggningar på
sjukhus för barn < 3 mån minskade från 268 till 156 och för barn 3–5 månader från 85 till 42.
Det är dock otillräckligt vetenskapligt värde pga. kvalitetsbrist och osäkerhet i överförbarhet
(Campbell). Primärvaccination gavs vid 2, 3, och 4 månaders ålder och booster vid 3,5–5 års
ålder.
Stor effekt, relativ risk kring 3–4 för spädbarn. Få förändringar denna tid, god
vaccinationstäckning, acellulärt kikhostevaccin både primärt och som booster, innebär ett
pluspoäng. Säkra data, alla fall sedan oktober 1997 kontaktade.
Man ser alltså en tydligare effekt för hospitalisering än för sjukdom per se.
Minskad hospitalisering 1998–2009 med 9 % årligen för spädbarn < 3 månader, rapporterna
om kikhosta minskade 7 % per år och laboratorieverifierade fall med 4 % denna tid.
(Campbell)
Incidens (per 100 000) hos spädbarn: Pre-booster – 2002: 231; 2003: 115; 2004: 284;
2005:152; 2006: 97 och 2007: 82. Postbooster – 2008: 43; 2009: 42; 2010: 44; 2011: 33 och
2012: 45/100 000. Inläggningarna minskade också från 303 till 124 fall.
Evidensstyrka: Den uppbärs mycket av Carlssons studie, specifika problem i övriga studier
som de själva beskriver. För den stora effekten talar även ett manus, Rydevik, där ett flertal
confounders har justerats för (med bibehållande av resultaten). Sammanlagd bedömning:.
Den vetenskapliga tillförlitligheten bedöms enligt GRADE vara måttlig (+++) för kikhostefall
och inläggningar på grund av kikhosta
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PICO-fråga 6. Boostervaccination vid 13–19 års ålder
Kan minst 75 % täckningsgrad av kikhostebooster vid 13–19 års ålder reducera
förekomsten av kikhosta hos barn under 6 månader?
Jämförelse: XXI. Kikhosteincidens hos barn under 6 månaders ålder efter tonårsvaccination i olika
delstater i Australien med olika vaccinationsprogram för tonårsboostern, XXII. Observerade respektive
förväntade inläggningar i kikhosta hos spädbarn (< 1 år) i USA efter tonårsbooster från 2006.
Kikhostefall åren före booster, 2000–2005 och efter, 2008–2011. XXIII. Kikhosta hos spädbarn före
och efter introduktion av 14–16-årsbooster tidigt år 2001. Jämförelse 1997–2000 och 2001–2004 North
West Territories i Kanada.
Fråga: Kan minst 75 % täckningsgrad av kikhostebooster vid 13–19 års ålder reducera förekomsten av
kikhosta hos barn under 6 månader?
Setting: Australien (XXI), USA (XXII), Kanada (XXIII)
Huvudsökning: XXI. Quinn m.fl., Bull World Health Organ 2011; 89: 666-74. XXII. Auger m.fl.,
Pediatrics 2013; 132: e1149-55. XXIII. Kandola m.fl., Can J Infect Dis Med Microbiol 2005; 16: 271-4
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Kommentarer
1.

Kvalitet. Bedömningsbias: PCR-diagnostik blev introducerat fr.o.m. 2007 men olika snabbt i
olika australiska delstater. För spädbarn var dock PCR dominerande från 2001 (Quinn). Det
fanns fler rapporterade inläggningar än laboratorierapporterade fall vissa år. Man har försökt
rapportera kikhostans cykliska förlopp men det är svårt. Inga konsistenta fynd från år till år
(Auger). Ej effekt för spädbarn 0–6 månader gamla (Kandola) utan för 0–2 månader och inte
heller där ses någon tydlig effekt (Kandola).
Dessutom är diagnostiken inte validerad – kan vara felaktigt kodad (Auger). Nämnardata
saknas för beräkning (Kandola). Viss reduktion för spädbarn men inte för spädbarn yngre än 2
månader (Kandola). Begränsning på grund av det lilla antalet i Northwest Territories, både
befolkning och rapporterade kikhostefall (Kandola). 1999 var utbrottsår och man har tidigare
sett utbrott vart 6:e år så det skulle kunna bli annorlunda med längre uppföljning (till 2005
eller till 2006). Behandlingsbias: Delstatliga behandlingsbeskrivningar men inte på
individnivå (Quinn). Ingen information om barnet fått vaccin eller om tonåringar var
ovaccinerade (Auger). Täckningsgrad skiftar och informationen om vaccination är något osäker
(Kandola). Selektionsbias: Olika delstater med olika grupper med vaccination i olika ålder
och med olika vaccinationstäckning (Quinn). Inget protokoll: Enbart uppföljning av ordinarie
data (Quinn). Bortfallsbias (Quinn).
2. Överensstämmelse: Inte ens överensstämmelse i Australien (Quinn).
3. Överförbarhet: Historiska data – kompletterande data till 2014 har dock samlats via
personlig kontakt där man ser en kvarstående god kontroll i alla åldersgrupper (Kandola).
4. Precision: Litet antal (Kandola).
5. Publikationsbias: Inga avdrag
6. Quinn: 1 066 000 av 1 650 000 (65 %) fick vaccinet i Capital Territory/South Australia och
Western Australia från 2004–2009. I flera områden var det dock täckningsgrad under 75 %.
2008–2009 var IRR 1,25 (1,02–1,53) för rapporterad kikhosta i Australian Capital
Territory/South Australia/Victoria jämfört med referensperioden. Motsatsen för Western
Australia 0,40 (95 % CI 0,28–0,57) för barn < 6 månaders ålder. Det visade alltså olika värden
inom landet, ökning/minskning under samma period när tonårsboostern givits.
7. Auger: Incidens nationellt i USA innan tonårsvaccination 2000–2005 och efter 2008–2011.
”Variance-weighted least-squares regression”. Visade lägre än förväntade incidenser 2008,
2009 och 2011.
8. Kandola: Åren 1997–2000 pre-dTap; booster vid 14–16 års ålder introducerades tidigt 2001,
post-introduktion 2001–2004.
9. Quinn: Kikhostefall för barn under 6 månaders ålder: Western Australia (WA), IRR = 0,40
(0,28; 0,57), tre regioner, däribland South Australia (SA), IRR = 1,25 (95 % KI 1,02;1,53).
Detta innebär att Western Australia hade en möjlig varaktig effekt med tonårsvaccination men
däremot inte de tre andra regionerna. I regionerna Queensland och New South Wales var
täckningsgraden under 75 %.
10. Auger: Hospitaliserade 2001: 49,8; 2005: 128,9; 2008: 38,5; 2009: 58,4; 2011: 32,7 och
2012: 77,8. Inga konsistenta fynd. Det är otillräckligt vetenskapligt värde pga. kvalitetsbrist.
11. Kandola: Kikhostefall otillräckligt vetenskapligt värde pga. kvalitetsbrist och osäkerhet i
överensstämmelse och i precision.
12. Evidensstyrka: Ingen konsistent effekt (Quinn, Kandola), många interventioner i USA
samtidigt och högsta vaccinationstäckningen var 2011 med 78 %.
Sammanlagd bedömning: Den vetenskapliga tillförlitligheten bedöms enligt GRADE vara
otillräcklig (+).
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PICO-fråga 7. Profylax med antibiotika
Kan postexpositionsprofylax med antibiotika till barn under 6 månader reducera
förekomsten av kikhosta hos barn under 6 månader?
Jämförelse: XXIV. Erytromycin givet till mödrar och barn – inget av de 32 ingående barnen fick
kikhosta. XXV. 93 barn 0–23 månader gamla varav beskrivna individuella fall profylax/icke profylax där
1/9 respektive 11/13 fick kikhosta. XXVI. Kontrollerad grupp, 10 obehandlade, 10 fick ampicillin, 10 fick
erytromycin, 10 fick tetracyklin och 10 fick kloramfenikol. Behandling gav inte symtomfrihet i
paroxysmal fas.
Fråga: Kan postexpositionsprofylax med antibiotika till barn under 6 månader reducera förekomsten av
kikhosta hos barn under 6 månader?
Setting: Sverige (XXIV), Kanada (XXV) och USA (XXVI)
Huvudsökning (XXV) Handsökning (XXIV, XXVI): XXIV. Granström, JID 1987; 155: 1210-14.
XXV. De Serres, Infect Dis J. 1995; 14: 969-75. XXVI. Bass, J Pediatrics 1969; 75: 768-71.
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Kommentarer
1.

Kvalitet. Bedömningsbias: Saknas kontrollgrupp men majoriteten av spädbarnen skulle ha
fått kikhosta om ingen postexpositionsprofylax givits (Granström). Studien var svår att utföra
då, närmast omöjlig att göra i dag (Granström). Diagnostiskt bias: Diagnostiska problem,
definition av kikhosta (de Serres): Odling eller kliniska kriterier (hosta mer än 2 veckor och
åtminstone ett av följande kriterier: paroxysmer, kräkningar efter hosta, apné, kikningar).
Missklassifikation med osäkra kliniska data (De Serres). Selektionsbias: Skiljer ej mellan
primärfall och co-primärfall (de Serres). Sjutton fick immunoglobulin och barnen var av olika
ålder (Bass).
2. Överensstämmelse: Förväntade utfall och överensstämmande med de rekommendationer vi
har i Sverige. God överensstämmelse mellan Granström och De Serres.
3. Överförbarhet: Ja.
4. Precision: Generellt små grupper utan kontroller (Granström, de Serres och Bass)
5. Publikationsbias: Delfinansierad studie av EliLily (De Serres)
6. Granström: Studien hade ingen kontrollgrupp men en stor effekt. 32 av 35 kvinnor fick
erytromycin och 28 barn fick erytromycin 1975–1985. Inget av de 32 behandlade kvinnornas
barn fick kikhosta (Granström).
7. De Serres: Profylaktisk antibiotikabehandling hade stor effekt, där profylax innebar att 1/9 fick
kikhosta och bland de som inte fick profylax fick 11/13 kikhosta.
8. Bass: Behandling gav inte symtomfrihet i paroxysmal fas. Studien hade ingen kontrollgrupp
men en stor effekt med hänsyn till bärarskap.
9. Bass: Stor effekt på bärarskap. Med antibiotika minskade tiden från 11,3 dagar till 0,6 dagar.
10. Effektstorlek: Mycket stor effekt, två pluspoäng (Granström och de Serres). Sammanlagd
bedömning: Den vetenskapliga tillförlitligheten bedöms enligt GRADE vara måttlig (+++).
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Bilaga 1. Litteratursökning
Sökningarna är gjorda på publikationer från 1970-01-01 till 2015-03-02 (Med
uppdateringar av sökningen mellan 2013-01-01 till 2015-03-02). Den andra
varianten av sökning A gjordes för att kompensera för nyare oindexerat material i
PubMed.
A. En bredare sökning
((Whooping cough[mesh])
AND
(vaccines[mesh] OR vaccine[tiab] OR vaccines[tiab] OR vaccination[tiab] OR
vaccinations[tiab] OR immunization[mesh] OR immunization[tiab] OR
immunisation[tiab]))
OR
((Whooping cough[tiab] OR pertussis[tiab] Filters: Publication date from
2012/01/01 to 2012/12/31)
AND
(vaccine[tiab] OR vaccines[tiab] OR vaccination[tiab] OR vaccinations[tiab] OR
immunization[tiab] OR immunisation[tiab] Filters: Publication date from
2012/01/01 to 2012/12/31))
B. Whooping cough/CO AND (infant OR infancy)
C. Whooping cough/CO AND (adult OR adolescent)
D. ((Whooping cough/TM) OR (("whooping cough" OR pertussis) AND
transmission)) AND infant

52

Bilaga 2. Flödesschema
över den bibliografiska sökningen
Datum: 700101121231
5923 – 5 duplikat
= 5918

Ytterligare
utvärdering: 972
Ingår: II, III, IV,
V, X, XVI, XVII,
XVIII, XIX, XXI,
XXIV, XXV

Datum: till
130927

Datum: till
140520

Datum: till
141027

449

333

241

Ytterligare
utvärdering:
114
Ingår: I.

Datum: till
150302
138 – 2 duplikat =
136

Ytterligare
utvärdering: 34

Ytterligare
utvärdering: 13

Ytterligare
utvärdering: 11

Ingår: XXII

Ingår: XI, XII,
XIII, XIV

Ingår: -

Referenser
exkluderade: 7059

8 referenser funna genom
manuell sökning
inkluderade: VI (2015),
VII (1945), VIII (1962), IX
(1973), XV (1946), XX
(2015), XXIII (2005),
XXVI. (1969).

18 artiklar inkluderade
för PICO-frågorna
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Bilaga 3. Andra författares
systematiska litteraturöversikter
Vaccination under graviditet
Amirthalingam et al. (XIII) har gjort en systematisk genomgång och inte funnit
någon tidigare studie om vaccination under graviditet och effektivitet mot kikhosta.

Tonårs- och vuxenvaccination, vaccination under graviditet
och kokongvaccination
En spansk artikel i Health Policy 2014 beskriver en systematisk genomgång av
studier med utvärdering enligt GRADE (Rivero-Santana 2014).
Författarna har fyra frågeställningar:
1. Minskar vaccination av tonåringar incidensen av kikhosta hos spädbarn (under
12 månader)?
2. Minskar vaccination under graviditeten incidensen av kikhosta hos spädbarn?
3. Minskar kokongvaccination incidensen av kikhosta hos spädbarn?
4. Minskar vaccination av hälso- och sjukvårdspersonal incidensen av kikhosta hos
spädbarn?
Resultat:
Fråga 1: Minskar vaccination av tonåringar incidensen av kikhosta hos spädbarn?
Tre relevanta studier hittades:
A. Skoff et al. 2012. De fann ingen indirekt effekt av vaccination av tonåringar för
spädbarn (mindre än ett år gamla).
B. Quinn et al. 2011. Intervention i olika grupper i studien gav olika resultat.
Kommentar: Se PICO-fråga 6, referens XXI.
C, Stein-Zamir et al 2011. Studien visade ingen statistiskt signifikant skillnad med
intervention.
Kommentar: Svårt att värdera för tonårsvaccination som startade 2008, och 2009
var sista uppföljningsåret.
Författarnas slutsatser: Otillräcklig vetenskaplig evidens för att
tonårsvaccination har effekt på förekomsten av kikhosta hos spädbarn.
Rekommendation är inte möjlig.
Kommentar: Sammanfaller med vår utvärdering.
Fråga 2: Minskar vaccination under graviditeten incidensen av kikhosta hos
spädbarn?
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Inga effektstudier hittades. Däremot beskrevs två studier med serologi (Gall 2011
och Leuridan 2011) och två studier om säkerhet (Talbot 2010 och Zheteyeva
2012). Utifrån de två serologistudierna (observationsstudier) bedömdes att det inte
fanns några direkta bevis för effekt.
Slutsatser: Otillräckligt vetenskapligt underlag för att vaccination under
graviditet har effekt på förekomsten av kikhosta hos spädbarn.
Rekommendation för detta är inte möjligt.
Kommentar: Sammanfaller inte med vår bedömning. De har nämligen inte haft
tillgång till effektstudierna av Amirthalingam (XIII) och Dabrera (XIV) som kom
2014 respektive 2015.
Fråga 3: Minskar kokongvaccination incidensen av kikhosta hos spädbarn?
En observationsstudie hittades. Studien var av Castagnini et al. 2012 (X) och
handlade om vaccination av modern efter förlossning. Man observerade ingen
statistiskt signifikant skillnad mellan två perioder, före respektive efter vaccination.
Slutsatser: Otillräckligt vetenskapligt underlag för att kunna beräkna effekten
av spädbarns skydd mot kikhosta om modern vaccineras direkt efter
förlossning. Rekommendation är inte möjlig.
Kommentar: Sammanfaller inte med vår bedömning. De har inte haft tillgång till
Healys studie (XI) och Quinns studie (XII) som kom 2014.
Fråga 4: Minskar vaccination av hälso- och sjukvårdspersonal incidensen av
kikhosta hos spädbarn? Ingen studie om effekt hittades.
Referenser
Rivero-Santana A, Cuéllar-Pompa L, Sánchez-Gómez LM, Perestelo-Pérez L, Serrano-Aguilar P.
Effectiveness and cost-effectiveness of different immunization strategies against whooping cough
to reduce child morbidity and mortality. Health Policy. 2014; 115: 82-91.
Skoff TH, Cohn AC, Clark TA, Messonnier NE, Martin SW. Early Impact of the US Tdap vaccination
program on pertussis trends. Arch Pediatr Adolesc Med. 2012;166: 344-9.
Gall SA, Myers J, Pichichero M. Maternal immunization with tetanus-diphtheria-pertussis vaccine:
effect on maternal and neonatal serum antibody levels. American Journal of Obstetrics and
Gyneclology. 2011; 204: e1-5.
Leuridan E, Hens N, Peeters N, de Witte I, Ven der Meeren O, Van Damme P. Effect of a
prepregnancy pertussis booster dose on maternal antibody titers in young infants. Pediatric
Infectious Disease Journal 2011; 30: 608-10.
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Pertussis vaccines: WHO position paper 2015
Den 28 augusti 2015 gav WHO ut ett ”position paper” som ersätter det förra från
oktober 2010. I introduktionen står följande:


År 2014 var den beräknade globala vaccinationstäckningen 86 procent för
3 doser av kikhosteinnehållande vaccin.



Observationsstudier har visat att första vaccindosen ger omkring 50
procents skydd mot svår kikhosta hos spädbarn och att andra dosen ger
åtminstone ett 80 procentigt skydd.



Det behövs studier på människa om aP-vacciner och cellmedierad
immunitet. Dessa ger nämligen högre Th2-svar och åtminstone på babianer
lägre Th1- och Th17-svar. De är mindre effektiva för att eradikera
kikhostebakterien och förhindra smittspridning.



Det finns ökande bevis för att skydd mot kikhosta försvinner fortare hos
individer som har fått primärvaccination med aP- än med wP-vacciner.
Epidemiologiska data visar minskad immunitet hos skolbarn, ungdomar
och unga vuxna. Man beskriver evidens från flera länder, bland annat
Sverige, men ger ingen siffra utifrån de beskrivna studierna för hur länge
skyddseffekten mot kikhosta varar.



Data gällande aP-vaccin i områden med låg incidens av kikhosta tyder på
att vaccination i ett 3-dos primärschema och en booster under andra
levnadsåret ger otillräckligt skydd till barn som är äldre än 6 år. Därför bör
ytterligare boosterdos ges vid skolstart. Det finns data på att vaccinskyddet
avtar snabbare efter upprepade boosterdoser.

Ytterligare strategier för att förhindra kikhosta i tidig spädbarns ålder
WHO slår fast att det huvudsakliga syftet med vaccination mot kikhosta är att
minska risken för svår kikhosta hos spädbarn och unga barn. Anledningen är att
sjukligheten och dödligheten är hög i denna åldersgrupp.
Tidigarelagd vaccination: Alla länder rekommenderas att försöka erbjuda tidig
vaccination och vaccination strikt i tid med start vid 6 veckors ålder, och att ha hög
vaccinationstäckning (>= 90 procent) för åtminstone 3 doser.
Projektgruppens kommentar: Vi har funnit att en tidigareläggning av vaccinationen
från 3 till 2 månaders ålder skulle minska risken för kikhosta, och att det går att
förhindra kikhostefall genom att vaccinera strikt i tid enligt det nationella
programmet. I Sverige har är vaccinationstäckning hög (> 98 procent).
Vaccination av ungdomar och vuxna: Enligt WHO finns i dag inga tydliga bevis
för att detta har någon effekt på svår kikhosta hos spädbarn. En boosterdos i
tonåren minskar sjukdom bland tonåringar, men strategin rekommenderas generellt
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inte för kontroll av kikhosta hos spädbarn. Beslut om att introducera en
boostervaccination till tonåringar eller vuxna ska enbart fattas efter noggrann
bedömning av det epidemiologiska läget och utvärdering av i vilken mån
tonåringar smittar spädbarn.
Kommentar: Vår GRADE-analys visar också att tonårsvaccination inte har
tillräckligt vetenskapligt underlag gällande effekt på spädbarn.
Vaccination av nyfödda: Detta kan inte rekommenderas för närvarande eftersom
säkerheten är oklar och det inte finns något aP-vaccin som inte är kombinerat med
andra vacciner. En extra dos av DTaP-vaccin vid födelsen associerades med ett
signifikant lägre antikroppssvar mot difteritoxoid och 3 av 4 kikhosteantigen i
primärimmuniseringen jämfört med kontroller (Halasa 2008) medan ett aP-vaccin
vid födelsen inte visade detta (Knuf 2008).
Kommentar: Detta liknar vår konklusion i GRADE-analys.
Vaccination under graviditet: Senaste tidens data visar att det är säkert med
maternell immunisering med aP-innehållande vaccin under tredje trimestern av
graviditeten (Donegan 2014). Detta är även ett mycket effektivt sätt att skydda
spädbarn mot kikhosta och kan ha en hög effekt på sjukligheten och dödligheten
hos spädbarn som är alltför unga för att ha blivit vaccinerade. Man beskriver att
data från Kanada, Storbritannien och USA indikerar minskade antikroppssvar efter
primärimmunisering hos spädbarn vars mödrar vaccinerats mot kikhosta, difteri,
meningokock C och vissa pneumokockserotyper. Samtidigt sågs vissa ökningar av
antikroppssvar mot andra antigen, t.ex. mot Hib och stelkramp (Hardy-Fairbanks
2013, Munoz 2014). Författarna beskriver också att värdet av denna strategi
behöver utvärderas vidare bland kvinnor som har vaccinerats med aP-vaccin i
barndomen. Vaccination av gravida kan övervägas som kompletterande strategi till
barnvaccinationsprogrammet i länder eller populationer med hög eller ökande
incidens och dödlighet av kikhosta bland spädbarn.
Kommentar: Vi instämmer med att vaccination av gravida ger en hög skyddseffekt
för spädbarn 0–6 månader.
Kokongvaccination: En kokongstrategi kan förebygga kikhosta i några
populationer om man snabbt uppnår hög vaccinationstäckning.
Kommentar: WHO beskriver att studien av kokongvaccination i USA inte visade
någon effekt, vilket inte var vår tolkning av resultatet. Se PICO-fråga 3.
Vaccination av hälso- och sjukvårdspersonal: Det saknas publikationer om
skyddande effekt av aP-vaccination av hälso- och sjukvårdspersonal vad gäller
smittoöverföring till nyfödda och/eller spädbarn.
Kommentar: Vid litteratursökningen hittade vi inte några effektstudier bland hälsooch sjukvårdsvårdspersonal eller vuxna.
Helcellsvaccin eller acellulärt kikhostevaccin: aP- och wP-vaccin bedöms ha
likartad skyddseffekt under spädbarnsåret.
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I denna systematiska litteraturöversikt utvärderas strategier för att förebygga kikhosta hos barn
under sex månaders ålder. Rapporten kommer att användas som underlag till
Folkhälsomyndighetens kommande rekommendationer om förebyggande av kikhosta hos
spädbarn. Rapporten är också skriven för personal inom hälso- och sjukvården.
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