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Gershon, Nature Reviews 2015
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To forskjellige sykdomsbilder : Tema i dag er vannkopper

Gershon, Nature Reviews 2015

Primærinfeksjon varicella (vannkopper)
• Varicella zostervirus, herpesvirus

• Inkubasjonstid 10-21 dager

• Mennesket er eneste reservoir

• Smitte til ikke immune nærkontakter >
80% (61% -100%)

• Dråpe og kontaktsmitte
• Smitteførende fra 1-2 dager før
utslett oppstår til utslettet er tørket
inn

• For enkelte aktuelt med
antiviralbehandling/immunglobulin

Klinisk bilde

Feber, slapp, øvre luftveissymptomer, dårlig matlyst
Utslett (vanligvis kløende) innen 24 timer.
- Makler, papler, vesikler og kruster. Ofte lesjoner i ulike stadier samtidig
Vanligvis selvbegrensende hos immunfriske barn, varighet 5-7 dager.
Enkelte personer kan gjennomgå sykdommen uten symptomer
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Alvorlige komplikasjoner

Hyppigst hos de under 1 år og voksne
Personer med cellulær immundefekt!

Innleggelse sykehus
5:1000

Kongenitalt varicellasyndrom
Mor primærinfeksjon første 20 uker av
svangerskapet 0,4% -2% risiko

Nevrologi
- Cerebellær ataksi 1: 4000

Nyfødte
Mor får utslett 5 dager før til 2 dager etter
fødsel

- Encefalitt 1:33 000-50 000
- Død 1:40 000
Lunge

Hud- og bløtdelsinfeksjoner
(barn)

Pneumoni
(voksne/gravide)
Blødningstilstander

WHO Position Paper, Nature reviews

Age-specific varicella-zoster virus seroprevalence as measured by serum IgG antibodies among a subset of
Norwegian population (n = 2,103)

Rimseliene BMC Infect Dis 2016

Sykdomsbyrde i Norge
Kun encefalitt er meldepliktig til MSIS
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Under 1 år 0

2011

0

0

0

0

1

0

0

1-9

3

1

1

2

1

1

4

3

10-19

6

9

1

5

2

6

4

7

20-49

27

14

15

18

18

16

21

16

50 og over 16

18

18

26

31

26

37

32

Totalt

43

38

51

50

55

61

69

39

Encefalitt forårsaket av varicella-zoster virus meldt MSIS 2011-2018 etter diagnoseår og aldersgruppe
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Sykdomsbyrde
• 73 065 varicella-relaterte konsultasjoner i primærhelsetjenesten 2008-2012
- Barn under 10 år hadde 80% av konsultasjonene
- 80% av de som besøkte lege hadde ikke flere legebesøk
• Barn <under 1 år har det høyeste behovet for helsetjenester
2654 per 100 000 primærhelsetjeneste og 78 per 100 000 spesialisthelsetjeneste
• Estimert årlige kostnader i helsetjenesten til 23 millioner kroner
Rimseliene BMC Infect Dis 2016; Mirinaviciute PIDJ 2017; Haugnes Vaccine 2019

Vaksine mot vannkopper
Levende svekket varicellavirus (Oka-stamme) utviklet på 1970-80 tallet
-Celle-mediert og antistoff-mediert respons har betydning for beskyttelse
Monovalent vaksine: Varilrix® og Varivax® tilgjengelig i nettbutikken til FHI
Fra alder 9/12 måneder
Kombinasjonsvaksine med meslinger-kusma-røde hunder-varicella (MMRV)
tilgjengelig i utlandet

Antistoffrespons etter vaksinasjon
De fleste friske barn oppnår respons etter 1 måned
1 dose* 85% -89% av vaksinerte
2 doser* 99% av vaksinerte

*gp-ELISA cut-off ≥5 units/mL

WHO Position paper
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Beskyttelse mot klinisk sykdom
1 dose
81% (KI 78%-84%) beskyttelse mot vannkopper
98% (KI 97%-99%) mot moderat/ alvorlig vannkopper

2 doser
92% beskyttelse (KI 88%-95%) mot vannkopper
A Meta-analysis, Marin, Pediatrics 2016

De fleste er fremdeles beskyttet 10 år etter vaksinasjon
• 1 vs. 2 doser 94,4% vs 98,3%
• 2 doser MMRV: 95.4% – 99.1%

Kuter PIDJ 2004; Povey Lancet 2019

Bivirkninger
Lokalreaksjon med ømhet, rødhet og utslett
Feber
Varicella-lignende utslett
Alvorlige komplikasjoner som pneumoni, hepatitt, meningitt er hovedsakelig sett
hos immunsupprimerte

https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-08265.pdf
https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/03-1813.pdf
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Kontraindikasjoner
• Medfødt eller ervervet immunsvikttilstand (unntatt akutt lymfatisk leukemi i stabil remisjon og
hivpositive personer uten immunsvikt).
• Totalt antall lymfocytter under 1,2 × 109/liter eller andre tegn på svekket cellemediert
immunrespons
• Massiv immunsuppressiv behandling eller behandling med høye steroiddoser
• Neomycinallergi (unntatt kontakteksem)
• Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C
• Gravide

For utdypende informasjon se SPC
https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-08265.pdf
https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/03-1813.pdf

Bruk og anbefaling
• Beskyttelse mot varicella hos friske personer fra 9 måneders alder.
Vaksinen er aktuell for følgende seronegative* personer:
• Personer med alvorlig underliggende sykdom som medfører risiko for alvorlig
vannkoppesykdom.
- skal starte immunsupprimerende behandling
- har behandlingspause
-personer som skal gjennomgå organtransplantasjon.
Vaksinen bør gis i god tid før immunsuppresjon
• Ikke-immune nærkontakter til personer som har risiko for alvorlig forløp

*I vår del av verden er over 95 % av alle voksne immune mot vannkopper

Hivpositive personer uten immunsvikt som ikke har gjennomgått varicella.
Friske, ikke-immune tenåringer og voksne, spesielt kvinner som planlegger å bli
gravide.
Ikke-immune personer som har vært utsatt for vannkoppesmitte
(posteksponeringsprofylakse). Vaksinen bør da gis innen 3-5 dager etter
smitteeksponering.
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Basisvaksinasjon består av to doser. Intervallet mellom dosene bør være minst 6
uker og ikke under noen omstendigheter mindre enn 4 uker.
For høyrisikopasienter kan det være behov for mer enn to doser, og vaksinasjonen
bør derfor følges opp med måling av antistofftiter etter 2 måneder. Revaksinasjon
anbefales hvis antistofftiteret er under beskyttende nivå.

Antall solgte doser 2016-2019 (per juli)
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Kommer vaksinen i program?
WHO anbefaler varicellavaksine i program dersom sykdomsbyrden er stor,
vaksinasjonsdekning > 80%
• I land som har vaksinen i program gis for eksempel 1. dose alder: 12-18
måneder og 2. dose alder: 4-6 år
• 1. dose: høy beskyttelse mot moderat til alvorlig sykdom
• 2. doser: forhindrer gjennombrudds-infeksjoner og utbrudd
WHO 2014; Martin, Pediatrics 2016

Prosesskart: System for vurdering av vaksiner i offentlig regi
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Oppsummering
Hvem trenger vaksine mot vannkopper?
Vannkopper har vanligvis et mildt forløp hos barn
Levende svekket vaksine med god effekt og kjent sikkerhetsprofil.
Se kontraindikasjoner!
Definerte grupper er anbefalt preeksponeringsvaksine, se
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinermot-de-enkelte-sykdommene/varicella--og-herpes-zostervaksinas/
Vaksine kan gis som posteksponeringsprofylakse
Egen prosedyre for vurdering av vaksiner i offentlig regi
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