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Om publikationen
Denna publikation avser att sammanfatta aktuellt kunskapsläge rörande antikroppssvar och
immunitet för sjukdomen covid-19. Trots att kunskapsläget inte är fullständigt klart, är det
angeläget att tidigt sammanställa den kunskap som finns om sjukdomen avseende serologi
och immunitet. Publikationen avser att ge stöd till beslut för hur pandemin fortsatt ska
hanteras avseende påvisning av antikroppar och immunitet samt peka på de kunskapsluckor
som fortsatt behöver utredas närmare. Publikationen är baserad på ett underlag framtaget av
professor och överläkare Jan Albert och specialistläkare Robert Dyrdak vid Karolinska
universitetssjukhuset och professor Gunilla Karlsson Hedestam, samtliga vid Karolinska
institutet i Stockholm.
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Förkortningar
ACE-2

angiotensin-converting enzyme 2

ADE

Antibody-dependent enhancement

covid-19

Corona virus disease 2019

ELISA

enzyme-linked immunosorbent assay

mers

Middle east respiratory syndrome

IgA

immunglobulin A

IgG

immunglobulin G

IgM

immunglobulin M

LFA

lateral flow assay

MERS-CoV

Middle east respiratory syndrome corona virus

N

nukleokapsidproteinet

sars

Severe acute respiratory syndrome

SARS-CoV-2

Severe acute respiratory syndrome corona virus 2

SARS-CoV

Severe acute respiratory syndrome corona virus

RBD

receptorbindande domän

S

spikeproteinet
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Sammanfattning och slutsatser
Detta kunskapsunderlag om serologi för covid-19 baseras på publicerad
information om SARS-CoV-2, SARS-CoV, MERS-CoV och de fyra sedan tidigare
cirkulerande coronavirusen 229E, NL63, OC43 och HKU1. Det finns ännu
begränsad information om antikroppssvar, immunitet och risk för återinfektion för
SARS-CoV-2, vilket gör att dessa frågor i dagsläget inte kan utredas fullständigt.
Vi bedömer dock att vi redan kan dra följande slutsatser:
• Indikationer för SARS-CoV-2 antikroppstest: SARS-CoV-2 antikroppstest
kan utföras för som komplement till PCR-test vid diagnostik av covid-19, för
undersökning av serostatus på en enskild person och för populationsbaserade
seroepidemiologiska undersökningar.
• IgM: Specificiteten respektive sensitiviteten för IgM-tester för SARS-CoV-2
är ofullständigt utredd, men tillgänglig information indikerar att specificiteten
är lägre än för IgG-tester så som den är för många andra virusinfektioner.
Även kinetiken för IgM-svar är ofullständigt utredd, men IgM kan kvarstå
efter symptom- och smittfrihet vilket kan göra att personer är IgM-positiva
utan att ha aktiv sjukdom. IgM-test bedöms därför i nuläget ha begränsat värde
både för påvisande av pågående infektion och immunitet, om den inte
kombineras med annan diagnostik.
• IgG: Det är sannolikt att merparten infekterade personer serokonverterar en
till tre veckor efter symptomdebut och uppvisar IgG som kan påvisas av tester
med bra prestanda. Påvisning, i ett validerat test, av SARS-CoV-2-specifika
IgG antikroppar kan anses som en markör på genomgången infektion eller
långdragen, pågående infektion. Det är inte klarlagt om alla som infekterats av
SARS-CoV-2 utvecklar mätbara nivåer av IgG särskilt om man haft en mild
infektion. Spike (S)- och nukleokapsid (N)-proteinen är vanligast använda testantigenen, varav S förefaller ge den känsligaste diagnostiken.
• Utredning av misstänkt infektion trots negativ PCR: Covid-19 misstänks
ibland föreligga trots negativ PCR för SARS-CoV-2. I sådana fall kan
antikroppstestning vara av diagnostiskt värde. Diagnosen covid-19 får dock
inte ställas endast på basen av IgM-positivitet utan måste verifieras med IgGserokonversion i uppföljande prov.
•

Smittsamhet: Information om SARS-CoV-2 serostatus påverkar inte
smittsamhetsbedömningen.

• Immunitet och återinfektion: Ett påvisat IgG-svar efter en virusinfektion
innebär vanligtvis en grundimmunitet som en tid framöver ger helt eller
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partiellt skydd mot klinisk sjukdom vid återinfektion. Det är sannolikt, men
ännu inte visat, att detta också gäller SARS-CoV-2. Det är även oklart hur
länge detta skydd kvarstår, hur stora skillnaderna är mellan olika individer, och
om genetisk drift hos viruset på sikt påverkar den långvariga immuniteten.
• Varaktighet av antikroppssvar: IgG-antikroppar som produceras under en
virusinfektion minskar gradvis under det första året. Om långlivade
plasmaceller bildats kan de fortsätta att producera IgG-antikroppar under en
längre tid, dessutom kan cirkulerande minnes-B-celler aktiveras vid
återinfektion och ge ett snabbt IgG-svar. Det saknas ännu information om
dessa parametrar vid SARS-CoV-2-infektion, vilket gör det svårt att uppskatta
hur varaktig immuniteten är.
• Testvalidering: Serologiska tester som används för att påvisa IgG och IgM
bör valideras för att kunna kvalitetssäkras. Detta gäller både
laboratoriebaserade och patientnära tester, så kallade snabbtester. Prestandan
av framför allt de patientnära testerna varierar påtagligt enligt publicerad
litteratur. Nationella minimikriterier för validering, och serumpaneler som kan
användas för testvalidering, bör upprättas. Folkhälsomyndigheten avser att
verka för att etablera en resurs för validering av CE-märkta snabbtester där
dessa kan jämföras med referensmetoder.
• Kvalitetssäkring och legala aspekter: Utvärdering och löpande
kvalitetssäkring av SARS-CoV-2 antikroppstester bör utföras av eller i samråd
med klinisk mikrobiologisk expertis och anpassas till testens tänkta
användningsområde. Legala aspekter för att säkerställa patientsäkerheten som
till exempel krav på ledningssystem, journalföring, legitimerad personal
inklusive en behandlande läkare och anmälan av verksamheten till IVO måste
beaktas vid utförande av all diagnostik av covid-19, vid såväl
nukleinsyrapåvisning som vid påvisning av antikroppar.
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Bakgrund
En pandemi av sjukdomen covid-19 orsakad av det nya coronaviruset SARS-CoV2 pågår i världen. Det första fallet rapporterades från Hubei-provinsen i Kina i
januari 2020 men sannolikt hade sjukdomen då funnits under en tid i regionen.
Erfarenheten och kunskapen om SARS-CoV-2 och framför allt om och i så fall hur
länge genomgången infektion medför immunitet är fortfarande begränsad.
På mycket kort tid har en mängd tester för antikroppspåvisning utvecklats, men få
av dessa har utvärderats i publicerade studier, eller kvalitetssäkrats i större
omfattning. Det är därför angeläget att sammanfatta vad som är känt i dagsläget
samt att peka på kunskapsluckor som behöver utredas vidare. Syftet med denna
rapport är att sammanställa aktuell kunskap rörande påvisning av antikroppar mot
SARS-CoV-2 samt att summera den aktuella förståelsen om immunitet.
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Metod
Sökning av referenserna har skett i PubMed, medRxiv, bioRxiv, Google scholar
samt från referenslistor i funna publikationer. Söktermer som har inkluderats
”coronavirus”, ”covid-19”, ”SARS-CoV-2”, ”mers”, ”sars”, ”immunity”,
”serology”, samt ”reinfection” i kombinationer. Sökningar har gjorts till och med
datum 2020-04-24. Publikationer har sedan valts ut och granskats utifrån
relevansen i de aktuella frågeställningarna som redovisas i sammanfattningen av de
tre författarna som följer forskningsområdet. Denna rapport är inte en systematisk
litteraturöversikt genomförd i enlighet med Folkhälsomyndighetens handledning
för systematiska litteraturöversikter. Kunskapsutvecklingen inom området går
vidare mycket fort och flera av de inkluderade utvärderingarna och referenserna
har publicerats under den senaste veckan. Fortsatt bevakning av utvecklingen är
därför nödvändig.
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Litteraturöversikt
Påvisning av antikroppar
SARS-CoV-2
Det finns idag ett stort antal kommersiella och laboratorietillverkade (in-house)
tester för påvisning av IgG- och IgM-antikroppar mot SARS-CoV-2. Det finns
även tester som inkluderar påvisning av IgA-antikroppar. Det finns vissa
indikationer på att IgA-diagnostik kan tillföra säkerhet i bedömning av
genomgången infektion jämfört med enbart IgG-påvisning (1,10). Det är därför
viktigt att vidare utvärdera IgA-svar i relation till IgG-svar i laboratorietester.
Lokalt producerat IgA kan ha en biologisk betydelse vid SARS-CoV-2-infektion
och resultera i att IgA kan påvisas tidigare än IgG i serum (48).
Laboratoriebaserade tester är oftast ELISA-tester medan de patientnära
snabbtesterna oftast är av typen ”lateral flow assay” (LFA). Testerna använder
olika SARS-CoV-2 antigen, framför allt nukleokapsid (N)-proteinet, spike (S)glykoproteinet eller dess receptor-bindande domän (RBD). Prestandan av testerna
påverkas av vilka antigen som används och deras kvalitet, dvs. hur de producerats
och renats fram. För S och RBD som är glykoproteiner är det avgörande att
producera antigenen i däggdjursceller som tillåter glykosylering och korrekt
proteinveckning, för att antikroppsepitoperna i största mån ska bibehålla sin nativa
konformation (28, 45). I och med att testernas uppbyggnad och prestanda skiljer sig
åt och dessutom ofta är bristfälligt dokumenterade är det svårt att jämföra resultat
från studier som är utförda med olika tester.
Utveckling av ett antikroppsvar mot ett nytt virus tar vanligtvis en till två veckor
från symtomdebut i en individ som är immunologiskt naiv. Antikroppstester mot
SARS-CoV-2 ska dock inte göras för tidigt då man uppskattat att endast cirka
hälften av patienterna utvecklade virus-specifika IgG under den första veckan efter
insjuknande (1-6). Det har vidare visats att IgG nivåerna fortsätter att öka även
under och till och med efter den tredje veckan efter insjuknande (8, 10, 46).
Antikroppstestning utförd under de första två veckorna efter symptomdebut kan
därför behöva upprepas vid en senare tidpunkt för att få tillförlitliga testsvar
särskilt eftersom antikropparnas affinitet förväntas öka med tiden. Utvärderingar av
flera snabbtester och ELISA-baserade tester visar att snabbtesterna generellt har
lägre känslighet (7-10, 46, 47). Dessutom uppvisade snabbtesterna en betydande
variation i sensitivitet och specificitet. Generellt uppvisade IgM-delen av
snabbtesterna lägre sensitivitet och specificitet än IgG-delen. För både laboratoriebaserade och snabbtester ökade sensitiviteten när serumprov tagits minst en månad
efter symptomdebut jämfört med en eller ett par veckor efter symptomdebut.
Fortsatta utvärderingar av olika typer av tester inklusive snabbtest pågår och
uppdateras fortlöpande bland annat på följande hemsidor
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https://covidtestingproject.org/ och https://www.finddx.org/covid-19/sarscov2eval-immuno/. En metaanalys indikerade att en allvarligare infektion ger ett
starkare immunsvar och därigenom en högre antikroppsnivå (46).
Det finns ett brådskande behov av en oberoende utvärdering av CE-märkta SARSCoV-2 antikroppssnabbtester där dessa jämförs med validerade laboratorietester.
Detta kräver tillgång till serumpaneler som bör inkludera prover från personer som
haft symptomfri, milt symptomatisk infektion, och allvarlig infektion.
SARS- och MERS-CoV
I studier av sars-patienter påvisades inga antikroppar första sjukdomsveckan, hos
cirka hälften eller fler under andra veckan, och hos de flesta den tredje veckan (1117). Specifika antikroppar kunde påvisas i långtidsuppföljningar (två-tre år) efter
infektion (11, 18).
För mers har rapporterats att serologiskt svar ses tredje sjukdomsveckan och endast
hos enstaka patienter i första sjukdomsveckan (19). För mers verkar utvecklingen
av antikroppar vara kopplad till svårighetsgraden av infektion, med svårare
sjukdom kopplad till högre nivå, förmåga till neutralisation och längre kvarstående
antikroppar (20-24)
Andra cirkulerande coronavirus: 229E, HKU1, NL63, OC43
För de sedan tidigare cirkulerande coronavirusen ökar seroprevalensen snabbt över
tid hos barn (se översikt (25)), återinfektioner förekommer dock (se nedan).
Korsreaktivitet med mers samt korsreaktivitet (eller boostring) för OC43 efter
genomgången mers-infektion har rapporterats (26). Även korsreaktivitet mellan
SARS-CoV och OC43 samt 229E har rapporterats (17,27)

Neutraliserande antikroppar
Neutraliserande antikroppar hindrar virus från att infektera målceller och binder till
virusprotein som sticker ut från viruspartikeln. Det huvudsakliga virusproteinet på
coronavirus yta är spike (S)-proteinet. Neutralisation, det vill säga antikroppars
förmåga att blockera virusets infektion av målceller, medieras av antikroppar mot
S-proteinet. Nukleokapsiden (N) är ett internt protein och är inte ett målantigen för
neutraliserande antikroppar. Höljeproteinet (E) och membranproteinet (M) anses
inte heller vara målantigen för neutraliserande antikroppar.
SARS-CoV-2
För att blockera förmågan av SARS-CoV-2 att infektera ACE-2 positiva celler
måste antikropparna binda S-proteinet på infektiösa viruspartiklar. Man har isolerat
monoklonala antikroppar mot RBD från SARS-CoV-2-infekterade personer och
visat att dessa antikroppar är neutraliserande (29). En preklinisk studie har visat att
vaccination med framrenade S eller RBD protein räcker för att inducera
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neutraliserande antikroppar (30). I en studie med ett mindre antal patienter visade
man att antikroppar mot både den neutraliserande receptorbindande domänen av Sproteinet och N-proteinet korrelerade med neutralisation (5), vilken kan indikera att
personer som svarat med höga IgG-nivåer generellt har högst neutraliserande
antikroppsaktivitet. För att få en djupare förståelse av kvaliteten av immunsvaret är
det angeläget att korrelera resultat från antikroppstester med resultat från
neutralisationstester.
SARS- och MERS-CoV
Även för SARS- och MERS-CoV är S-proteinet målantigen för neutraliserande
antikroppar. M, N och E inducerar inte SARS-CoV-neutraliserande antikroppar
(31). För SARS-CoV har man i en studie visat att neutralisation korrelerar med Sspecifika antikroppar men inte med virus-specifika antikroppsnivåer generellt (32).
Andra studier har visat att nivåerna av neutraliserande antikroppar följer de
generella antikroppsnivåerna mot viruset (11-13, 33, 34). Neutraliserande
antikroppar har även påvisats i långtidsuppföljning; för sars har neutraliserande
antikroppar påvisats flera år efter infektionen (11, 13, 14, 17, 22-24, 32, 33, 35).
Neutraliserande antikroppar mot SARS-CoV är oftast ineffektiva mot SARS-CoV2 då spike-proteinet, och särskilt RBD, skiljer sig mellan dessa två virus.
Möjligheten att finna kors-neutraliserande antikroppar är ett aktivt
forskningsområde.

Immunitet och återinfektion
Av naturliga skäl finns det ännu ingen information om långvarig immunitet och
risk för återinfektion av SARS-CoV-2. Att dra direkta paralleller till SARS-CoV,
MERS-CoV och lågpatogena CoV är osäkert i och med att sjukdomsbilden skiljer
sig vilken kan påverka immunsvaret.
SARS-CoV-2
För att utvärdera hur effektivt ett antikroppssvar är för att skydda mot återinfektion
krävs initialt studier i djurmodeller. I en studie inokulerades fyra rhesusmakaker
med SARS-CoV-2 intratrakealt och dessa utvecklade covid-19-liknande symptom
inklusive pneumoni. Neutraliserande antikroppar påvisades och dag 28 postinfektion (då aporna var symtomfria och infektionen förmodad utläkt) genomfördes
försök att re-infektera två av aporna. Dessa utvecklade inte klinisk sjukdom. En av
aporna avlivades och i biopsier från den apan kunde virus inte påvisas (36). Denna
studie indikerar att aporna fått en skyddande immunitet genom sin första infektion.
Även en studie av vaccin-inducerad immunitet i makaker (ett inaktiverat SARSCoV-2-baserat vaccin) visade att djuren var skyddade från återinfektion (37). Hur
ofta skyddande immunitet uppnås i naturligt infekterade människor är ännu inte
klarlagt, men som nämnts ovan ger ett mätbart IgG-svar troligen ett visst eller till
och med ett komplett skydd vid återinfektion. Det finns ännu inga övertygande
rapporter om att människor kan infekteras en andra gång även om det finns
rapporter om återkomst av PCR-positivitet efter en kort tids PCR-negativitet (38).
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Immuniteten kan påverkas av mutationer hos viruset, det vill säga genetisk drift.
Till exempel. påvisades en mutation i S-proteinet hos en mers-patient, vilken
resulterade i ”escape” från neutralisande antikroppar (21). Även för SARS-CoV-2
kan genetisk drift på längre sikt vara av betydelse för varaktigheten av immunitet
efter genomgången infektion och det är därför viktigt att med sekvensering följa
virusets evolution.
Det har diskuterats om pre-existerande antikroppssvar skulle kunna förvärra
symptombilden vid återinfektion via så kallad ”antibody-dependent enhancement”
(ADE) (44). Denna diskussion baseras delvis på en studie av SARS-CoV i makaker
där antikroppar korrelerade med ökad immunopatogenes (32). Det är därför viktigt
att utvärdera detta vidare i djurmodeller för SARS-CoV-2. Det finns dock i nuläget
inte någon indikation på att vaccininducerade antikroppar ger ADE även när höga
nivåer neutraliserande antikroppar produceras (30). Förutom antikroppssvar kan
även andra immunfunktioner, såsom cytotoxiska T-celler, bidra till skydd mot
symptomgivande återinfektion (43).
De cirkulerande coronavirusen 229E, HKU1, NL63, OC43
Tidigare studier har visat att återinfektion av lågpatogena coronavirus kan ske även
hos personer som hade påvisbara neutraliserande antikroppar (39-41). Vidare har
återinfektion påvisats under samma säsong med samma genotyp av NL63 (42). I
studier med inokulation verkar dock en högre nivå av neutraliserande antikroppar
vara delvis skyddande med mildare symtom och/eller leda till lägre utsöndring av
virus (se översikt (25)).
Opublicerade resultat från Klinisk Mikrobiologi vid Karolinska
universitetssjukhuset har visat att andelen av patienter som PCR-diagnostiseras
med infektion av de i samhället sedan tidigare cirkulerande coronavirusen är högst
bland barn under fem år, men att infektioner påvisas vid alla åldrar. Det är troligt
att en stor andel av vuxna och äldre som PCR-diagnostiseras med vanliga
coronavirus har varit exponerade tidigare. Det går i nuläget inte att avgöra om
sådan återinfektion beror på sviktande immunitet, genetisk drift hos viruset, eller
en kombination av detta.
Om pre-existerande immunitet mot de i samhället sedan tidigare cirkulerande
coronavirusen påverkar sjukdomsbilden för covid-19 är inte känt.
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