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 BORDETELLA PERTUSSIS OCH BORDETELLA 
PARAPERTUSSIS DNA-PÅVISNING 

 

 
 

MEDICINSK BAKGRUND 

 

Misstanke om kikhosta, som i typiska fall inleds med katarrala symptom 
under 1 - 2 veckor och efterföljs av ett stadium dominerat av hostattacker 
och kikningar.  

Nasofarynxprov tas så tidigt som möjligt i förloppet, eftersom utsöndringen 
av bakterier avtar efter insjuknandet. 

Ovaccinerade spädbarn som utsatts för kikhosta bör ges antibiotika i 
förebyggande syfte. Äldre barn med småsyskon under 1 år som får 
kikhosta bör likaså antibiotikabehandlas för att därigenom minska 
smittspridningsrisken. Noteras bör att pertussis i vissa fall förekommer även 
hos patienter som vaccinerats med det nya acellulära kikhostevaccinet. 

 

 

METOD/ANALYSPRINCIP 

 

Realtids-PCR. Sensitiviteten är 100 % jämfört med odling.  

 
Vid detektion av B pertussis förstärks ett segment av ett IS-element, IS481, 
specifikt för B pertussis och B holmesii. Denna senare organism har främst 
isolerats vid blododling men har i en rapport från USA även visats 
förekomma i nasofarynx vid pertussis-liknande symtom i en prevalens av 
0.3 %. Vid detektion av B parapertussis förstärks ett segment av IS1001, 
specifikt för B parapertussis och B brochiseptica. Den sistnämnda arten 
förekommer ytterst sällan i kliniska prover.  

En intern kontroll förstärks samtidigt med provmaterial för att utesluta ev. 
hämning av PCR-reaktionen, vilket förekommer i <1 % av proverna. 
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SVAR/TOLKNING 

 

Positivt utfall 

PÅVISAT 

 

Negativt utfall 

EJ påvisat 

 

Inhibition/Gränsvärde 

EJ bedömbart 

 

Positivt utfall är liktydigt med pågående infektion. Vid provtagning sent i 
förloppet kan, som framgått, möjligheterna till mikrobiologisk diagnostik 
successivt minska. Negativt utfall utesluter inte infektion. 

 

Vid positivt utfall avseende B. pertussis från barn <1 år och patienter i 
sluten vård, lämnas telefonbesked till remitterande läkare eller avdelning. 

 

Provsvarets status kan följas i Melior och PASiS. 
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