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Vaccinationer vid organtransplantation

Inaktiverade vacciner:

• Influensa (årligen)

• Pneumokock

• Hepatit A

• Hepatit B

• Stelkramp/difteri

• HPV (< 26 år?)

Levande vacciner

• Vattkoppor 

• (Bältros (Zostavax))

• Mässling, påssjuka, röda hund



51 levertransplanterade patienter på SU

Vaccinsvar

Inkomplett 

vaccinationsschema
Komplett 

vaccinationsschema

Andersson et al, Transplant Proc 2013 



Leversjukdom och hepatit A och B vaccination

Hepatit A vaccin Hepatit B vaccin

Friska vuxna 98,2 % 85 - 100 %

Mild-Moderat leversjuk 94,3 – 97,7 % 69 - 100 %

Svårt leversjuk 26% - 48,6 % 18 - 75 %

Keeffe EB et al, Hepatology 1998

Smallwood GA et al, Transplant Proc 2002

Arguedas MR et al, Hepatology 2001

Keating GM et al, Drugs. 2003

Keeffe EB et al, Am J Med. 2005

Reiss G et al, Aliment Pharmacol Ther. 2004

Ju friskare lever desto bättre vaccinsvar

Vaccinera  så tidigt som möjligt!



Kronisk njursjukdom

Vaccinsvar - Hepatit B vaccin:

67-100 % före dialys

50-86% vid hemodialys

36% efter njur-Tx



Hepatit B vaccination – organ-Tx

Vaccinera tidigt i sjukdomsförloppet! 

Engerix ellet Twinrix – (0, 1 och 6 mån)

Vid pre/dialys, levercirros eller efter Tx

Engerix: 4 dubbla doser (0, 1, 2 och 6 mån)

eller Twinrix

Fendrix: om pre/dialyspatienter (0, 1, 2 och 6 mån)

Efter organ-Tx - Succesivt förlust av antikroppar

Kontrollera anti-HBs titer, om < 10 – ge ytterligare vaccin

Rosman et al, 1997             Bruguera et al, 1990

Dominguez et al, 2000          Kramer et al, 2009 



Vaccin mot pneumokocker

Påbötjas helst före Tx, 

annars tidigast 6 mån. efter Tx.

En dos Prevenar® följs av en dos Pneumovax®

tidigast efter 8 veckor. 

Ytterligare en dos Pneumovax® kan ges efetr 5 år



Varicella vaccin - organ Tx

Före transplantation

• Vaccinet kan ges från (6)- 9 månaders ålder 

• Två doser med minst 4 veckors mellanrum (kontroll av VZV IgG)

• Vaccination ska vara avslutad senast 4 veckor före Tx

- om kortare tid ge aciklovir

• Signifikant lägre incidens av vattkoppor efter njur-Tx

hos vaccinerade (26/212=12%) jfr ovaccinerade barn (22/49 =45%), 

lindrigare sjukdom

• Snabbare förlust av antikroppar hos vaccinerade jfr vattkoppsinf.

• Ingen ökad förekomst av Herpes zoster hos vaccinerade patienter

Broyer et al, 1997

Lindahl et al, 2018



Lindahl et al, Acta Paediatrica 2018

Förlust av VZV IgG hos vaccinerade jfr  post infektion



Varicellavaccin efter organ Tx?

Kriterier

• >2 år efter transplantationen

• ASAT, ALAT, BIL låga, stabila 

• Ingen rejektion de senaste 6 månader

• Tacrolimus/Cyclosporin - låg konc

Shinjoh et al, vaccine 2008



Levande vaccin – EFTER organ Tx?

Prednisolon:

• < 7,5 - 10 mg/dag anses inte vara immunsupprimerande

• levande virusvacciner är kontraindicerade till pat med >20 mg/dag

(2mg/kg/dag till barn) i mer än 2 veckors tid

• Steroider ska var utsatta minst 1 mån innan 

• BCG är kontraindicerat vid all steroidbehandling 



Mässlingsvaccin till organ Tx?

Arnaud G et al,Swiss Medical Weekly 2014

Före transplantation

• Vaccinet kan ges från 6 månaders ålder 

• Två doser med minst 4 veckors mellanrum (kontroll av ak)

• Avslutad senast 4 veckor före Tx

Efter transplantation



Rapporterade biverkningar av levande vacciner 

efter organtransplanatation

Varicella      192 - 14

MPR 172 - 2 (parotit)

Antal givna doser        lokala/sytem biv genombrott

Groce EC et al, Vaccine 2017

Safety of live vaccinations ….....   in solid organ transplantation-

A systematic review  



Vaccination vid Organtransplantation

• Vaccinera i god tid! före transplantation

• Om efter Tx -Inaktiverade vacciner är säkra 

och kan ges (4)-6 månader efter tx

• Levande vacciner är kontraindicerade efter 

Tx (undantag finns)

• Det vaccinförvärvade immunitet minskar 

succesivt efter tx- boosterdos kan behövas

• Glöm inte att vaccinera anhöriga och 

personal



Patientfall 2

• 42 årig man, gift, barn i tonåren, lärare, ej rökare

• Op app – 88, underbensfraktur – 92

• trött några veckor, irriterat, blödande tandkött, 

feber sista dagarna

• Blek, gingivit, inga lymfkörtelförstoringar, ingen 

palpabel mjälte

• Hb 78, V 2, N 0,2, TPK 62, diff omogna celler 

• Inrem akut till Hematologen



Patientfall 2

• BM: hypercellulär med omogna celler och >35 % 

blaster 

• Diagnos: Akut Myeloisk Leukemi

• Snabbutredning och förberedelse

• Induktionsbehandling

– profylax valaciklovir, T/S, ciprofloxacin, flu/posa-konazol

– neutropen feber, iv antibiotika

• Remission

• Konsolideringsbehandling

• Beslut allogen stamcellstransplantation



Patientfall 2

• Konditioneringsbehandling

– profylax valaciklovir

• Allogen SCT 

• Dag 1 profylax flukonazol, ciprofloxacin, Bactrim forte 

• Dag 3 temp 40, N<0,1, allmänpåverkad

– meropenem

– blododl: klebsiella pneumoniae

• Feber fortsatt, opåverkad

• Upprepad diagnostik negativ

• Dag 7 tillägg caspofungin iv



Patientfall 2

• Successivt sjunkande temp

• Dag 13 feberfri 

• Dag 14 neutrofiler 0,1, härefter successivt ökande till 

normala nivåer

• Dag 23 normala antal Vita, neutrofiler, Hb

• Hemgång dag 35





• Och hur ska han skyddas mot framtida infektioner?

Patientfall 2



• Och hur ska han skyddas mot framtida infektioner?

– Profylax Valtrex och Bactrim forte till 6 mån post SCT

• förlängs vid GVHD-behandling eller CD4<0,2

– Råd och information

– Vaccinationer

• Hur, när och varför?

Patientfall 2



Vaccination post SCT

• Få studier 

• Sämre antikroppssvar

• Skyddseffekt och hållbarhet?

• Ej levande vaccin

• Mål hindra eller minska allvarlighetsgrad av 

infektion



Vaccination post SCT

• Lång tid nedsatt immunförsvar

– Stor individuell variation

• majoriteten förlorar tidigare infektionsimmunitet

• variation anslag 

– Fortsatt immundefekt

• GVHD med fortsatt immunsuppression

• CMV-infektion  och behandling

• Hypogammaglobulinemi

• Klonal defekt



Vaccination post SCT

• Vilka vacciner ska/kan vi ge och när?



Vuxna Tidpunkt efter SCT

Vaccin mot tetanus + difteri, DT Alla 6 mån 7 mån 12 mån

Vaccin mot polio Alla 6 mån 7 mån 12 mån

Vaccin mot pertussis Individuellt? 6 mån 7 mån 12 mån

Vaccin mot influensa Alla Från 3 månader till 36 månader efter allo SCT. 

Varje år till pat med GVHD eller lungsjukdom.

Vaccin mot pneumokocker, 

konjugerat, PCV13  

Alla 3 mån 4 mån 5 mån

Vaccin mot pneumokocker, 

PPV23

(undantag PCV13 vid GVHD) 

Alla 12 mån

Vaccin mot H influenzae Individuellt 6 mån

/3 mån

7 mån

/4 mån

8 mån

/5 mån 

Vaccin mot mässling, röda hund, 

parotit 

Individuellt Efter 24 mån till pat. som är seronegativ mot morbilli och 

inte har GVHD eller immunosuppression (två doser)

Vaccin mot varicella Individuellt Tidigast efter 24 mån till pat. som är seronegativ mot

VZV och inte har GVHD/immunosuppression

Vaccination adult SCT



Vaccination adult SCT

• Pneumokocker

– Pneumoni och bakteremi 21-57 % första året post SCT

• Mortalitet 11-22%. Högre risk allo.

– PPV23 – 3 doser PCV + PPV efter 12 mån 83-85% respons mot de 23 

serotyperna , enbart PPV dåligt svar (<55%)

– PCV13 mer immunogent, start 3 mån, 3 doser, 54-98% respons

– 3 doser PCV13 med start 3 mån, 1 dos PPV23 efter 12 mån

• Ev dos 4 PCV13 vid GVHD

– Okänd duration. Ej data för senare rek.

• H influenzae

– Immunogent, kan starta vid 3 mån, ofta 6 mån



Vaccination adult SCT
• Tetanus, difteri, polio

– 3 doser vid 6, 7 och 12 mån

– DT

– Booster enl nationella rek

• Pertussis

– Relativt dåligt svar vuxna

– Argument; För att minska transmission från patient

– Individuellt ställningstagande

• Influensa

– H1N1pandemin – SCT 6% mortalitet, vid pneumoni 6-28%

– Bättre humoralt svar ju senare efter SCT

– 1 dos vid start säsong 6 mån post, vid behov 3 mån 

– 2 doser till barn < 8 år första gången, sen 1 dos

– Vuxna och >9 år ej effekt 2 doser 

• ev undantag om utbrott kring 3 mån, resp svår GVHD, låga lymfocyttal



Vaccination SCT

• Kan vi ge levande vaccin?



Vaccination adult SCT

• MPR

– Morbilli efter SCT- svår pneumoni, encefalit 

– Risk seroneg 5 år post SCT

• 60% morbilli, 73% parotit, 52% rubella

– levande vaccin

– 1 dos 24 mån postSCT – ej GVHD, ej IS, Ej relaps, ej gammaglobulin 

8 mån

• Varicella

– Risk primär varicella 

– Risk zoster 23-59% första året – fortsatt, postherpetisk neuralgi 35 %

– Levande vaccin – risk svåra disseminerade vaccin-varicella vid SCT

– 24 mån minimum – noga överväga

– Antivirala medel. Nya icke-levande vaccin på gång



Vaccination adult SCT

Vaccinationer vid behov
• Hepatit B 

– individuell riskbedömning, start efter 6 – 12 mån

• Hepatit A

– individuell riskbedömning, start efter 6 – 12 mån

• HPV

– unga vuxna, start efter 6 – 12 mån

• Mnc

– individuell riskbedömning, efter 6 -12 mån



Vuxna Tidpunkt efter SCT

Vaccin mot tetanus + difteri, DT Alla 6 mån 7 mån 12 mån

Vaccin mot polio Alla 6 mån 7 mån 12 mån

Vaccin mot pertussis Individuellt? 6 mån 7 mån 12 mån

Vaccin mot influensa Alla Från 3 månader till 36 månader efter allo SCT. 

Varje år till pat med GVHD eller lungsjukdom.

Vaccin mot pneumokocker, 

konjugerat, PCV13  

Alla 3 mån 4 mån 5 mån

Vaccin mot pneumokocker, 

PPV23

(undantag PCV13 vid GVHD) 

Alla 12 mån

Vaccin mot H influenzae Individuellt 6 mån

/3 mån

7 mån

/4 mån

8 mån

/5 mån 

Vaccin mot mässling, röda hund, 

parotit 

Individuellt Efter 24 mån till pat. som är seronegativ mot morbilli och 

inte har GVHD eller immunosuppression (två doser)

Vaccin mot varicella Individuellt Efter 24 mån till pat. som är seronegativ mot

VZV och inte har GVHD/immunosuppression

Vaccination adult SCT



Vaccination SCT

• Allo = auto

• Rituximab - skjut upp vaccinationsprogrammet 6 mån 

efter sista  dos

• Hypogammaglobulinemi – IgG < 3 g/l eller med 

gammaglobulinsubstitution svarar dåligt på vacc. 

Vänta > 6 mån efter gamma?



• Och hur ska han skyddas mot framtida infektioner?

– Profylax Valtrex och Bactrim forte till 6 mån post SCT

– Vaccinationer

• D + T + P + pnc + Hi + infl enl schema

• Efter 2 år MPR + varicella (serologi)

Patientfall 2



Och…

• Resor

• GVHD



Vaccination - Rituximab



Rituximab

I blodet i stort sätt total B-cells depletion (>95%)

I vävnader ( ex. mjälte, lgl, Peyers plaque) delvis depletion

Heterogenitet i deplation och rekonstitution

Perifera B-celler börja återkomma  6-9 månader 

efter avslutad behandling

Palanichamy et al I Immunol 2009



Rituximab

B-cells rekonstitution

Ev. plasmablaster deriveras sannolikt från vävnads B-celler

Trots återkomst av normal antal av B-celler-

består dessa av ffa. naiva och transitionella B-celler

Minnes B-celler  - 80 % depleted 1 år efter avslutad behandling

(CD19+CD27+CD38-/low)

och kan saknas i perifert blod upp till 5 år

Leandro et al, Arthritis Rheum 2006

Palanichamy et al I Immunol 2009

Colucci et al, J Am Soc Nephrol 2016

Anolik et al, Arthritis and Rheumatism 2007



Maecker et al. Imunology 2012



The response to vaccination against

influenza A(H1N1) 2009, seasonal influenza and Streptococcus 

pneumoniae in cancer patients with ongoing treatment +/-rituximab

In total 96 patients 

Chemotherapy and/or mAb, tyrosine kinase inhibitor, irradiation

– Two doses of the pandemic influenza A (H1N1)/09 AS03-
adjuvanted split virion vaccine 

– One dose of the seasonal influenza vaccine 

– One dose of the 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine

– Patients with rituximab did not respond to any vaccination 

Other cancer patients with chemotherapy mounted an adequate response 
to influenza and pneumococcal vaccine 

Berglund et al, Acta Oncol. 2014 Sep;53(9):1212-20  



Rituximab blocks protective serologic response to 

influenza vaccination in lymphoma patients 

during/or within 6 months after treatment

Influenza A(H1N1) virus vaccine Pandemrix during the 

2009 “swine flu” pandemic

• In the the control group, 82% responded to the 

vaccine

• In R-treated patients none of the 67 patients 

achieved protective antibody titers 

Yri et al, Blood 2011; 118:6769-6771





Vaccination of lymphoma patients treated with 

rituximab monotherapy

Unconjugated Pneumovax23: no patients responded 

Conjugate vaccine, Act-Hib®: 62% responded  

Response evaluated by Statens Seruminstitut Copenhagen: 

A modified ELISA  measuring type-specific anti-pneumococcal capsular

polysaccharide antibodies (Konradsen et al, 1993)

Svensson et al, Br J Haematol. 2012. Feb;156(3):407-9  





Rituximab

Nedsatt  immunsvar mot både polysacharid och 

conjugerat vaccin

OBS splenektomerade patienter som behandlats 

med Rituximab!!!



Nya läkemedel – få vaccinations data 

Ibrutinib  - hämmare av Brutons tyrosinkinas

Ofatumumab

Obimutuzumab

Cart-T celler - CD19
(lymfom , ALL)

Douglas et al, Haematologica 20172017 (ibru)



Patient 4

• 59 årig kvinna, RA sedan > 20 år, op finger och 

armbågsleder

• Immunsuppressiv behandling sedan 20 år, fn lågdos 

steroider + Roactemra, tidigare bl a högdos steroider, 

metotrexat och Enbrel, byte till Orencia diskuteras

• Pneumoni efter influensa i vintras (pneumokocker). 

Pneumoni 2 år sedan. Oftare luftvägsinfektioner.

• Normala immunoglobulin-nivåer

• Lätt inflammatoriskt pådrag, viss anemi



Patient 4

• Vad kan vi göra?



Patient 4

• Vad kan vi göra?

– Immunglobulintillförsel?

– Sätta ut immunsupprimerande läkemedel?

– Antibiotikaprofylax?

– Ändra reumatologisk läkemedel? 

– Vaccinationer?



RA och infektioner

• Ökad risk x 2 för allvarliga infektioner

– fr a LVI, UVI, ledinfektioner

• Risken korrelerad till sjukdomens allvarlighetsgrad och 

aktivitet

• Ålder, comorbiditet, njursvikt, interstitiell lungsjd mm 

inverkar

• Antireumatisk behandling ökar risken, men icke-

behandling ökar risken indirekt

• Antireumatisk behandling = läkemedel med anti-

inflammatorisk effekt via direkt immunsuppression eller 

som bieffekt



Patient 4

• Vad kan vi göra?

– Immunglobulintillförsel?

– Sätta ut immunsupprimerande läkemedel?

– Antibiotikaprofylax?

– Ändra reumatologisk läkemedel? 

– Vaccinationer?



Immunsuppressiva medel inom reumatologi

• Steroider
– Multipla antiinflammatoriska effekter bla via intracellulär hämning av 

uttryck och produktion av flera cytokiner tex IL-2, IL-6, COX-2, TNF

– Ökad risk infektioner, fra vid förlängd terapi med > 20 mg prednisolon /dag

– Försämrat humoralt vaccinationssvar

– Ej levande vaccin 

• Metotrexat
– Folsyreanalog (antimetabolit), hämmar dihydrofolat reduktas vilket 

hämmar nysyntes av DNA och RNA, minskar nivåer lymfotoxiska 

produkter, IL-6 och TNF

– Ökad risk infektioner eller ej

– Klart försämrat humoralt svar 

• Sämre antikroppssvar kvalitativt och kvantitativt vid vaccination med 

influensa, PPV och PCV

– Ej levande vaccin



Immunsuppressiva medel inom reumatologi

• TNAa-hämmare

– Etanercept (Enbrel mfl)

– Infliximab (Remicade mfl)

– Adalimumab (Humira)

– Certolizumab (Cimzia)

– Golimumab (Simponi)

Infektionsrisken varit oklar – olika studier. Metaanalys Lancet 

2015 (106 RCT)  fann ökad risk allvarlig infektion vid standard 

och hög dos. 

Risk aktivera latenta infektioner. Opportunistiska infektioner. 

Sämre immunsvar.

Antikroppsvar måttligt - ej påverkat vid vaccination mot pnc, infl.

Ej levande vaccin – intervall 5-6 mån om in uteri exposition.



Immunsuppressiva medel inom reumatologi

• Interleukin-hämmare

– Tocilizumab (Roactemra)

• Binder till IL-6R.

• Risk försämrat immunsvar tex CRP, neutrofiler, symptom. 

Risk reaktivering.

• Ej levande vaccin – ej stud. Intervall.

• Komb Mtx – samma ak-svar som enbart Mtx. Rek vacc före.

– Anakinra (Kineret)

• IL1R blockare.

• Ej levande vaccin – ej stud.

• Tetanusvacc studie – ej skillnad ak-svar.



• Selektiv immunsuppression

– Abatacept (Orencia)

• Fusionsprotein (CTLA4/IgG1), hämmar 

antigenpresentationen vilket ger hämning av CD28 

uttryck och T-lymfocytaktivitet

• Ökad risk infektioner och allvarliga infektioner. PML. 

Komb ej med TNF-hämmare.

• Risk sämre antikroppssvar på vaccination (pnc, infl)

• Ej levande vaccin – intervall efter stopp 3 mån.

Immunsuppressiva medel inom reumatologi



• Medför ökad risk infektioner

– infektioner totalt 

– allvarliga infektioner

– aktivering latenta infektioner

– opportunistiska infektioner 

• Kombination av preparat medför ytterligare ökad risk

• Sämre humoralt svar med ofta lägre antikroppsnivåer –

betydelse?

– troligen minskad risk utv allvarlig pnc inf efter vacc, korr till ak-

svars nivå – större och riktade studier krävs

• Cellulärt svar oklart, minne oklart

• Vaccinera före start terapi om möjligt 

Immunsuppressiva medel inom reumatologi



Patient 4

• Vad kan vi göra?

– Immunglobulintillförsel?

– Sätta ut immunsupprimerande läkemedel?

– Antibiotikaprofylax?

– Ändra reumatologisk läkemedel? 

– Vaccinationer?



Vaccination och reumatologi

• Vaccinera?

– JA, trots

• Lägre antikroppsnivåer

• Ej levande vaccin

– Helst före start av immunosuppressiv behandling

– Information 



Vad ge och hur?

• Pneumokockvaccination

– Rek CDC, LMV, SoS, nationella och internationella vårdprogram 

• RA pat - iatrogen immunosuppression inkl långtids steroider

– Ovaccinerad 

• 1 dos PCV13 följt av 1 dos PPV23 efter 8 v, 1 booster PPV23 efter 5 år

– Vaccinerad m PPV 

• 1 dos PCV13 efter > 1 år

• Influensavaccination årligen inför säsong

• I övrigt icke-levande vacciner enl allmänna rek 

• Ej levande vaccin 

• 4 – (6) v intervall från vacc till start IS

• intervall stopp IS tills levande vaccin preparatrelaterat

– Rituximab, Orencia, Remicade, Humira



Patient 4

• Vill åka iväg och fira sin sextioårsdag med 

familjen – planerar safari i Afrika.

• Vad säger du?



Resa?

• Individuell bedömning 

– Rekommendation resmål

– Råd anpassade

• Standard resevaccinationer

– Information 

• Ej levande vaccin - intyg


