Bakgrundsdokumentation till Regionala riktlinjer för pneumokockvaccination av
riskgrupper i Region Skåne (gäller pneumokockvaccination utanför
barnvaccinationsprogrammet)

Aspleni (funktionell eller anatomisk)
Avsaknad av mjälte medför kraftigt förhöjd risk för svåra bakteriella infektioner, och
pneumokocken är den i särklass vanligaste bakomliggande bakterien. Vid en genomgång av
349 episoder av sepsis efter splenektomi var pneumokocker orsaken i 66% av de fall där
agens kunde identifieras (1). Splenektomi är den i särklass vanligaste orsaken till aspleni.
Risken för invasiv pneumokocksjukdom är minst 15 gånger högre hos ovaccinerade
splenektomerade än hos dem som har sin mjälte kvar (2). Risken för sepsis är störst under de
första åren efter splenektomin men kvarstår fortfarande efter flera decennier (3). Det är därför
viktigt att vaccineringen optimeras med avseende på skyddseffekt och långtidseffekt mot
pneumokocker. Det finns ej belägg för sämre immunsvar av pneumokockvaccin vid aspleni,
vare sig efter PPV eller PCV-vaccinering. Bland annat norska och amerikanska
rekommendationer förordar PCV13 följt av PPV23 tidigast efter åtta veckor, liksom i
Stockholms läns landstings riktlinjer. Vid planerad splenektomi bör vaccineringen ske i god
tid (minst 2 veckor före) operationen, vid akut splenektomi påbörjas vaccinationen minst 2
veckor efter ingreppet.
HIV
Personer med hiv har en hög sjukdomsbörda vad gäller pneumokocksjukdom med en
rapporterad incidens av invasiv sjukdom(IPD) ca 30-100 gånger högre jämfört med hivnegativa(4-5,7) Grad av immunsuppression är avgörande för risken och jämte vaccination är
välfungerande hiv-behandling(ART) viktigt för prevention av IPD. Dock visar amerikanska
data på en 35 gånger högre incidens av IPD hos hiv-positiva med ART jämfört med övriga
befolkningen(6).
Många pneumokockvaccinstudier hos hiv-positiva har en hög andel som ej står på ART(7).
Genomgående rapporteras sämre immunogenicitet av pneumokockavacciner, både vad gäller
polysackaridvaccin(PPV) och konjugatvaccin(PCV) (7,8). Tillgängliga data visar på tveksam
vaccineffekt och dåligt vaccinsvar (både vad gäller serotypspecifika och funktionella
antikroppar) för PPV23(7). Studier med konjugatvaccin(oftast PCV7) har visat signifikant
effekt och immunogenicitet även hos hivpositiva(9,10). En liten randomiserad amerikansk
studie med två-dos PCV7/PCV7, PCV7/PPV23 och placebo/PPV23 med 8 veckors intervall
visade på signifikant högre svar i konjugatvaccingrupperna(10). En annan s.k prime-boost
studie från Frankrike med PCV7 följt av PPV23 har visat en längre duration av immuniteten
men inga effektdata rapporterades(11). Inga direkt jämförande studier mellan PPV och PCV
hos hivpositiva finns till hands.
Amerikanska rekommendationer förordar pneumokockvaccination till hiv-positiva med
PCV13 följt av PPV23 efter tidigast åtta veckor. PCV 13 kan ges oberoende av CD4 nivå,
men PPV23 bör helst ges när CD4 ligger > 200. En boosterdos PPV23 kan ges efter tidigast
fem år(7,12).

Nefrotiskt syndrom
Nefrospatienter har en ökad risk för IPD, bl a för peritonit. Infektionskänsligheten beror både
på låga IgG koncentrationer i samband med skov men även på komplementdefekter(faktor B,
C1q), immunsupprimerande terapi(steroider) samt hudlesioner i samband med ödem(13).
Pneumokockvaccination rekommenderas sedan länge, traditionellt har PPV23 givits.
Antibiotikaprofylax rekommenderas ej(13,14).
Det finns få direkta vaccinstudier. En grekisk studie på barn med idiopatiskt nefrotiskt
syndrom(INS) visade på mer kortvarig skyddseffekt efter PCV7 jämfört med kontroller.
Uppföljande studie med revaccination med PCV7 i samma grupp visat positivt svar vad gäller
antikroppsnivåer(15).
I USA rekommenderas PCV13 följt av PPV23 vid nefrotiskt syndrom(12).
Grupp 3 och 4
Cochleaimplantat och likvorläckage.
Enligt amerikanska riktlinjer rekommenderas båda dessa grupper PCV+PPV. Brittiska
rekommendationer tar inte upp dessa patienter bland de som ska ha PCV+PPV medan norska
rekommendationer skriver att för dessa kan man överväga PCV+PPV. I riktlinjer från
Stockholm rekommenderas dessa patienter PCV+PPV.
I litteraturen finns inga studier som jämför PCV med PPV vid likvorläckage. För
cochleaimplantat finns en studie där man vaccinerat personer med cochleaimplantat (16). I
denna studie gavs barn <2 år PCV7, barn 2-5 år antingen PCV7 eller PPV23 och barn >5 år
PPV23. Vid jämförelse i gruppen som antingen fick PCV7 eller PPV23 sågs ett bättre
immunsvar för ett antal serotyper hos de som fick PCV7. Dock gjordes inga mätningar av
opsoniserande antikroppar eller kliniska end-points.
För denna grupp ansluter vi oss till de amerikanska riktlinjerna och riktlinjerna från
Stockholm rekommenderar PCV+PPV
Grupp 6
Gravt nedsatt immunförsvarsvar
Dessa patienter rekommenderas i såväl amerikanska som brittiska riktlinjer och riktlinjer från
Stockholm en kombination av PCV+PPV. De norska riktlinjerna förordar individuellt
ställningstagande.
Dessa patienter har ett gravt nedsatt immunförsvar med sjukdomar/behandling som angriper
de celler som deltar i antikroppsproduktionen och kan förmodas svara dåligt på enbart
polysackaridvaccin varför vi ansluter oss till de flesta riktlinjer och rekommenderar
PCV+PPV
Grupp 7
Övriga med gravt nedsatt immunförsvar.
För denna grupp skiljer sig riktlinjerna åt. Amerikanska riktlinjer och riktlinjer från
Stockholm rekommenderar PCV+PPV medan brittiska enbart rekommenderar PPV. I de
norska riktlinjerna förordas individuell bedömning.
Gruppen är heterogen och de finns endast ett fåtal studier som jämfört PCV och PPV.
Samtidigt har man för många av grupperna visat att de svarar sämre än friska på PPV.

För njurtransplanterade finns en studie som visar att dessa patienter svarar bra på PPV23 men
tappar snabbt i sina titrar (17). Kumar har i två randomiserade dubbelblinda studier jämfört en
dos PCV7 mot en dos PPV23 hos dessa patienter och fann efter 8 veckor ett bättre serologiskt
svar för vissa serotyper i gruppen som fått PCV7 (n=60) (18). Däremot fanns ingen skillnad i
opsoniserande antikroppar. En uppföljande studie undersökte sedan samma patienter tre år
senare och fann att de serologiska titrarna avtagit signifikant men det fanns ingen skillnad
mellan de som fått PCV7 eller PPV23(n=47)(19). Studierna var små och tittade inte på
kliniska end-points. Man studerade inte heller om det fanns någon skillnad vid revaccinering
i immunsvar.
För levertransplanterade patienter finns en randomiserad dubbelblind studie (n=130)(20) som
jämför PCV+PPV23 mot PPV23. Här undersökt man vid 16 veckor det serologiska svaret och
fann ingen skillnad mellan grupperna. Inga kliniska end-points eller nivån av opsoniserande
antikroppar undersöktes.
För patienter med RA finns en studie som jämför svaret mellan en dos PCV7 och en dos
PPV23 (n=402)(21). Man fann här ingen signifikant skillnad mellan antikroppstitrar mätta 4-6
veckor efter vaccinationen. Däremot fann man att högre ålder eller användning av metotrexat
predicerade ett sämre svar. Opsoniserande antikroppar, kliniska end-points eller hur långe
immuniteten kvarstår undersöktes inte i studien. Uppföljande studier har visat att metotrexat,
rituximab och abatacept men inte TNF-inhibitorer eller tocilizumab försämrar
antikroppssvaret vid vaccination med PCV7 so patienter med reumatologiska sjukdomar
(22,23).
De få studier som finns ger ej säkra belägg för att PCV+PPV skulle vara bättre än PPV.
Samtidigt har dessa studier inte tittat på kliniska end-points och endast vissa har tittat på nivån
av opsoniserande antikroppar. För många saknas också långtidsuppföljning. Med tanke på det
nuvarande kunskapsläget förordar vi att varje patient får bedömas individuellt med tanke på
graden av immunosuppression samt andra riskfaktorer.
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