
gruppen följas med allt bättre markörer
för cancerutveckling.

Referenser
1. Bartholomew LG, Gross JB, Comfort MW.

Carcinoma of the pancreas associated with
chronic relapsing pancreatitis. Gastroente-
rology 1958; 35: 473-7.

2. Perrault J. Hereditary pancreatitis. Gastro-
enterol Clin North Am 1994; 23: 743-52.

3. Comfort M, Steinberg A. Pedigree of a
family with hereditary chronic relapsing
pancreatitis. Gastroenterology 1952; 21:
54-63.

4. Whitcombe DC, Gorry MC, Preston RA,
Furey W, Sossenheimer MJ, Ulrich CD et
al. Hereditary pancreatitis is caused by a
mutation in the cationic trypsinogen gene.
Nat Genet 1996; 14: 141-5.

5. Rowen L, Koop BF, Hood L. The complete
685-kilobase DNA sequence of the human
beta T cell receptor locus. Science 1996;
272: 1755-62.

6. Higaki JN, Light A. Independent refolding
of domains in the pancreatic serine protein-
ases. J Biol Chem 1986; 261: 1606-9.

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  32–33  •  1997 2743

Biverkningsnytt

Ett år med kikhostevaccin

I januari 1996 godkände Läkeme-
delsverket två nya vacciner mot kikhos-
ta, difteri och stelkramp: Infanrix vars
kikhostevaccin består av komponenter-
na PT, FHA och pertaktin, och Di-Te-
Kik, som innehåller endast PT. Barnen
erhåller tre doser vid tre, fem och tolv
månaders ålder.

HHE-reaktioner
Under 1996, dvs under introduk-

tionsåret, erhöll Läkemedelsverket 89
biverkningsrapporter beträffande In-
fanrix. Dessa innehöll 119 biverknings-
diagnoser där ett samband bedömdes
som troligt. Av de 52 allmänna symto-
men är 25 feberreaktioner och 18 s k
HHE-reaktioner. HHE (Hypotonic Hy-
poresponsive Episode) inträffar vanli-
gen under första dygnet efter vaccina-
tionen. Barnet blir plötsligt blekt, slappt
och okontaktbart. Tillståndet kan vara
under några minuter till timmar. Den
bakomliggande mekanismen är okänd.
Man hyste länge hopp om att de nya
moderna komponentvaccinerna inte
skulle medföra risk för HHE, och inget
fall av HHE hade rapporterats för Infan-
rix i den italienska studie som bland an-
nat låg till grund för godkännandet.

Som nu bekräftas i spontanrapporter
och som redan hade uppmärksammats,
bland annat i de svenska kikhostevac-
cinprövningarna där andra komponent-
vacciner prövats, är detta inte fallet.
Tillståndet anses inte medföra några
men, men en uppföljningsstudie pågår
genom Smittskyddsinstitutets försorg
för att säkrare data över längre tid ska
kunna erhållas. Även om HHE är ofar-
ligt, är HHE-reaktionen för den drabba-
de familjen en mycket obehaglig upple-
velse. Samtliga rapporterade fall har in-
träffat i anslutning till första injektio-
nen.

Andra biverkningar som anmälts un-
der 1996 är lokalreaktioner i 18 fall, ex-
antem i fem och urtikaria i ett. Tjugo
barn har reagerat med ihållande gråt och
fyra har blivit oroliga. Dessa senare be-
tecknas som »psykiska biverkningar»

och anses utgöra reaktion på smärta.
Fyra barn har rapporterats få feber-
kramper och två muskulär hypotoni ef-
ter vaccinationen. När det gäller rena lo-
kalreaktioner kan dessa tillskrivas In-
fanrix. Däremot är det givetvis svårt att
med säkerhet uttala sig om allmänna
symtom, eftersom barnen samtidigt
vaccineras mot haemophilus influenzae
B-infektion och polio.

Feber
Vaccin mot pertussis, som är ett rent

kikhostevaccin, avsett för barn som re-
dan fått DT-vaccin, godkändes likaså
under våren 1996. Det innehåller sam-
ma kikhostevaccin som Infanrix. Något
förvånande är antalet rapporter för det-
ta vaccin större än för Infanrix. Ca
140 000 doser har expedierats, enligt
uppgift från SBL Vaccin AB. Vaccinet
ges vanligen inte tillsammans med and-
ra vacciner till skillnad från Infanrix.

Under 1996 inkom 101 rapporter,
där 134 biverkningar bedömdes som
troligen orsakade av vaccinet. I endast
ett fåtal fall har andra vacciner givits
samtidigt. Bland de allmänna symto-
men dominerar feber i 44 fall. Ett fall av
kollapsliknande tillstånd finns rappor-
terat, liksom en attack av frånvaro och
två fall med somnolens; 36 fall av loka-
la hudreaktioner har anmälts, liksom
åtta fall av urtikaria. Ihållande gråt finns
rapporterad i tre fall och oro i två.

Beträffande de vacciner som an-
vänds i Göteborgsområdet, Di-Te-Kik
och det nyligen godkända Kikhostevac-
cin »SSI» finns inga spontana biverk-
ningsrapporter. Dessa vacciner används
i den stora s k massvaccinationsstudie
som fortfarande pågår, och från den
finns inga allvarliga kontraindicerande
reaktioner anmälda. Lokala reaktioner
förekommer och ökar i antal och inten-
sitet med antalet injektioner. Biverk-
ningsmönstret beträffande dessa vacci-
ner ser således ut att vara gynnsamt,
men ytterligare erfarenhet behövs innan
man vågar göra en säker bedömning om
att t ex HHE inte skulle förekomma.

Läkemedelsverket uppmanar till
fortsatt skärpt uppmärksamhet och rap-
portering beträffande misstänkta bi-
verkningar för alla godkända kikhoste-
vacciner. Det är viktigt att journalfö-
ringen beträffande vilket vaccin som
används är noggrann, så att rätt vaccin
kan anges i biverkningsanmälan. Kra-
vet ökar ju fler vacciner som kommer ut
på marknaden. Detsamma är fallet vid
eventuella framtida byten av vaccin
inom ett område. •

Efter det första årets använd-
ning av kikhostevacciner har de
spontana biverkningsrapporter
som inkommit analyserats och
rapporteras i Information från
Läkemedelsverket nr 4/97.
Bland biverkningarna finns fe-
berreaktioner och »hypotonic
hyporesponsive episodes».


