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Förord
Barnvaccinationsprogrammets effektivitet övervakas kontinuerligt genom att de
sjukdomar som programmet omfattar är anmälningspliktiga enligt
smittskyddslagen. Ett viktigt komplement till denna övervakning är de
seroepidemiologiska undersökningarna. Vid dessa undersökningar mäter man
antikroppsnivåerna mot aktuella smittämnen hos ett urval av befolkningen och får
på så vis en god bild av immuniteten och infektionstrycket.
Resultaten är ett viktigt underlag när man ska ta ställning till eventuella ändringar i
barnvaccinationsprogrammet.
Denna publikation rör slutrapporten för projektet Serologisk
immunitetsundersökning 2007 och ingår i Smittskyddsinstitutets rapportserie som
återfinns på SMI:s webbplats (www.smi.se/uppfoljning-vaccprogram). Fokus för
huvudstudien i projektet ligger på de sjukdomar mot vilka vaccinationer ges inom
det svenska vaccinationsprogrammet. Vi publicerar även en separat rapport med
titeln ”Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen”. Det är en
rapport från en tilläggsstudie som särskilt berör utlandsfödda barn i åldrarna 14-16
år.
Rapporten Seroepidemiologisk tvärsnittstudie 2007 vänder sig i första hand till
Socialstyrelsen, landstingens smittskyddsenheter, skol- och barnhälsovården samt
de mikrobiologiska laboratorierna.
Rapporten har sammanställts av Hans Hallander, Mikael Andersson, Reza Advani,
Mia Brytting, Tiia Lepp, Margaretha Ljungman, Eva Netterlid och Heléne Norder.
Materialet har granskats av en expertgrupp bestående av Peter Liljeström, Rigmor
Thorstensson och Ingrid Uhnoo.
Rapporten har två bilagor:
Bilaga 1 Statistisk bakgrund.
Bilaga 2 Jämförelse av pertussisserologi 2007 och 2009 (på engelska).
Planeringsgruppen har bestått av: Rose-Marie Carlsson, Hans Hallander, Kari
Johansen, Margaretha Ljungman, Eva Netterlid, Heléne Norder, Åke Svensson och
Rigmor Thorstensson samtliga SMI samt Ingegerd Hökeberg smittskyddsläkare,
Smittskydd Stockholm och Margareta Olsson, smittskyddssjuksköterska,
Smittskyddsenheten i Västra Götaland.
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Sammanfattning
Det är viktigt att följa upp det epidemiologiska läget när det gäller
vaccinsjukdomar. Seroepidemiologiska analyser kompletterar epidemiologiska och
kliniska observationer och ger viktig information inför ändringar i
vaccinationsprogrammet. Av särskilt intresse är dels skillnader i immunitet mellan
olika åldersgrupper, dels trender över tid. När det gäller trender måste också
hänsyn tas till eventuella förändringar i de immunogena strukturerna hos de
mikrober som orsakar sjukdomarna.
Seroepidemiologisk tvärsnittsstudie 2007 är en uppföljning av en liknande studie
från 1997. Tillsammans dokumenterar dessa undersökningar hur immunitetsläget
hos barn och vuxna har påverkats av vaccination mot Haemophilus influenzae,
serotyp b (Hib), som infördes 1993 och vaccination mot kikhosta, som infördes
1996. I de fall vi inte kan analysera trender över tid, ger studien värdefulla
upplysningar om immunitetsläget i olika åldersgrupper och om hur vaccination
påverkar immuniteten för vaccinerade åldersgrupper.
För kikhosta ger resultaten seroepidemiologiskt stöd åt det nuvarande
vaccinationsschemat med påfyllnadsdoser vid 5-6 års ålder och vid 14-16 år.
Samtidigt visar studien att immuniteten efter vaccination är betydligt kortvarigare
än efter en naturlig infektion. Den minskade cirkulationen av kikhostebakterier
påverkar också immunitetsläget i hela befolkningen.
För invasiv Hib-sjukdom har vaccination resulterat i kraftigt sjunkande incidenser
särskilt hos barn. Däremot har inte det allmänna immunitetsläget mot Hib
påverkats, vilket sannolikt upprätthålls av friska bärare alternativt via korsskydd
från andra bakteriearter. Vi drar därför slutsatsen att det för närvarande inte finns
något behov av en påfyllnadsdos med Hib-vaccin efter grundimmuniseringen.
Två doser vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) infördes 1982.
Studien visar att koncentrationerna av mässlingsantikroppar avtar från 6-7 års ålder
och att en hög andel av barnen i åldrarna 8-11 år ligger under immunitetsgränsen,
vilket ger stöd åt beslutet att tidigarelägga påfyllnadsdosen. Data visar också att det
finns en stor skillnad i antikroppsnivåer mellan vaccinerade grupper och grupper
med en tidigare naturlig infektion, vilket väcker frågan om det finns ett behov av
ytterligare påfyllnadsdoser. SMI studerar behovet av att införa ytterligare
påfyllnadsdoser mot MPR.
Det är för tidigt att säga om vaccinationsprogrammet med två doser av MPR ger en
livslång immunitet i en miljö där smittämnena inte längre cirkulerar. I Sverige har
vaccinationsprogrammet hittills fungerat väl med endast ett fåtal rapporterade
misstänkta genombrottsfall. Det är ändå angeläget att var och en ser över sitt
vaccinskydd mot mässling, framförallt vid utlandsresa, eftersom de senare årens
mässlingsutbrott i Europa och andra delar av världen har ökat smittrisken. I Sverige
torde de flesta personer födda före 1975 ha genomgått infektion och därför vara
naturligt immuna.

11

För rubella är det viktigt att goda skyddsnivåer mot sjukdomen upprätthålls upp i
vuxen ålder och under hela den fertila perioden. Genom att den andra dosen av
MPR har tidigarelagts från 12 år till 6-8 år har risken för att kvinnor ska vara
mottagliga vid en graviditet ökat. Detta gör att införandet av en senare
påfyllnadsdos bör utredas.
För påssjuka är det immunologiska korrelatet till skydd svårbedömt, eftersom det
finns flera olika genotyper av påssjukevirus. Det förefaller som korsimmuniteten
mot vissa genotyper är begränsad. Seroimmuniteten mot polio är god mot alla de
tre olika typerna av poliovirus och i alla undersökta åldersgrupper. På denna punkt
uppfylls Certiferingskommitténs krav för ett poliofritt Sverige.
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Bakgrund och motivering till studien
Smittskyddsinstitutet (SMI) har till uppgift att ”följa och analysera immunitetsläget
i utvalda befolkningsgrupper efter genomförda vaccinationsprogram och föreslå
vaccinationsåtgärder”, (SFS 2010:604). Den senaste tvärsnittsstudien före den nu
aktuella genomfördes 1997 [2].
Barnvaccinationsprogrammet i Sverige övervakas årligen genom att
barnhälsovården rapporterar vaccinationsstatusen hos alla 2-åringar. En
sammanställning av dessa rapporter visar att över 98 procent av alla barn i Sverige
fått de tre första vaccindoserna enligt det rekommenderade programmet under de
senaste åren.
Seroepidemiologiska tvärsnittsstudier är en del av SMI:s epidemiologiska
övervakning och utgör ett viktigt komplement till rapporteringen av sjukdomar som
förebyggs med vaccination enligt Smittskyddslagen. Tvärsnittsstudierna ger
information om immunitetsläget i olika åldersgrupper och indikerar samtidigt hur
olika smittämnen och subtyper av dessa cirkulerar i samhället.
Studierna visar också hur immunitetsläget påverkas av ändringar i
vaccinationsprogrammet. Det är därför viktigt att upprepa seroepidemiologiska
analyser med bestämda intervall och särskilt då i samband med modifieringar av
programmet. Immunitetsläget kan också påverkas av förändringar i strukturer som
är kopplade till immuniteten hos de mikroorganismer som orsakar sjukdomarna.
Dessa förändringar måste också följas kontinuerligt.
SMI:s målsättning med den serologiska immunitetsundersökningen 2007 var att
undersöka immunitetsläget i utvalda befolkningsgrupper efter genomförda
vaccinationsprogram och föreslå vaccinationsåtgärder.
Undersökningen år 2007 utfördes också till följd av ett krav från
Certifieringskommittén för ett poliofritt Sverige och som en del i WHO:s arbete för
att utrota polio i världen. Spridningen av polio upphörde visserligen redan 1958 i
Sverige, och fyra år senare ansågs landet fritt från endemisk spridning. Men det var
inte förrän 2002 som Sverige certifierades som poliofritt tillsammans med övriga
Europa. Förutsättningen för att Sverige ska få behålla denna status är hög
vaccinationstäckning och upprepade undersökningar av immunitetsläget.
I en tilläggsstudie jämförde vi immunitetsläget hos utlandsfödda och svenskfödda
14–16-åringar i syfte att belysa om utlandsfödda barn har ett adekvat och med
svenskfödda barn jämförbart skydd mot de sjukdomar vi vaccinerar mot.
Anledningen var att Socialstyrelsen i december 2006 utfärdade en föreskrift om att
alla barn upp till 18 år som inte har vaccinerats i enlighet med det svenska
vaccinationsprogrammet ska erbjudas en kompletterande vaccination. Det är barnoch skolhälsovården som har ansvar för att genomföra denna vaccination (SOSFS
2006:22).
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Resultaten från SMI:S antikroppsmätningar i 1997 års material har redovisats
tidigare [2]. Vi har också jämfört antikroppsnivåerna för kikhosta och Haemophilus
influenzae typ b (Hib) från 2007 respektive 1997 och dessa har vi redovisat separat
[3,4]. Tilläggsstudien om immunitetsläget hos utlandsfödda har vi sammanfattat i
en separat rapport och i en publikation i Läkartidningen[1].

Det aktuella vaccinationsprogrammet
Tabell 1, visar schemat för barnvaccinationer 2007 enligt instruktionerna i SOSFS
2006:22.
Tabell 1. Barnvaccinationer 2007

År 1982 införde man två doser vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund
(MPR) vid 18 månaders och 12 års ålder. Sedan 2007 rekommenderar man att den
andra dosen ges redan vid 6-8 års ålder för barn födda 2002 och senare.
Vaccination mot Hib introducerades år 1993 och vaccination mot pertussis med
acellulära kikhostevacciner år 1996. Vaccinerna ges initialt vid 3, 5 och 12
månaders ålder. Från och med 2007 ger man en fjärde dos mot pertussis vid 5-6 år
samt en femte dos vid 14-16 år. Det gäller dock bara barn som är födda 2002 eller
senare. De barn som är födda 1996-2001 fick en fjärde dos vid 10 års ålder.
Mot polio ger man sedan 1986 grundvaccinationen vid 3, 5 och 12 månaders ålder,
sedan 1990-talet i form av penta- eller hexavalent kombinationsvaccin. Vid 5-6 år
ger man en påfyllnadsdos tillsammans med vaccin mot difteri, stelkramp och
kikhosta (DTP) i form av ett tetravalent kombinationsvaccin. Det är känt att
användningen av kombinationsvaccin innebär en potentiell risk för interaktioner
mellan antigen med ett något lägre antikroppssvar som följd [5].
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Efter att 2007 års studie utfördes har Socialstyrelsen beslutat att införa ytterligare
två vaccinationer i barnvaccinationsprogrammet nämligen vaccination mot
pneumokocker år 2009 och mot humant papillomvirus (HPV) år 2010.
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Syften
Följande mål formulerades för huvudstudien i Studieprotokoll 1, 2007-01-26.
Projektets övergripande målsättningar var att
•

bedöma befolkningens immunitet mot de sjukdomar mot vilka
vaccinationer ges inom ramen för vårt nationella vaccinationsprogram.

•

vidimera befolkningens skydd mot polio (en del i certifieringen av ett
poliofritt Europa).

Vaccinrelaterade mål
Projektets vaccinrelaterade mål var att
•

särskilt bedöma barns immunitetsläge i sista åldersgruppen före
övergången till vuxen ålder ”kvitto på vaccinationsprogrammet” vid 14-16
års ålder och därmed ge underlag inför ställningstagande till
rekommendationer om fortsatta vaccinationer i vuxen ålder.

•

undersöka vilken koncentration av antikroppar i navelsträngsblod som
fullgångna nyfödda barn får från sina mödrar, och bedöma eventuella
konsekvenser förtidpunkt för start av vaccinationsprogrammet för
respektive sjukdom.

•

undersöka förändringar över tid av antikroppskoncentrationer i olika
åldersgrupper i jämförelse med undersökningen 1997.

•

undersöka eventuella förändringar i immunitetsläget, t.ex. bland barn,
relaterat till den ökade användningen av kombinationsvaccin.

•

dokumentera utgångsläget bland barn i åldersgrupperna 4-5 år och 14-15 år
inför det nya vaccinationsprogrammet.

Specifika sjukdomsrelaterade mål
Utöver ovanstående vaccinspecifika mål gällde också följande:
Polio:
•

Dokumentera immunitetsläget för att säkerställa att det fanns en tillräckligt
hög immunitet mot polio i populationen för att upprätthålla certifiering av
Sverige som fritt från polio.

Hib:
•

Kartlägga den åldersspecifika immuniteten mot Hib bland vuxna
ovaccinerade och bland vaccinerade barn i åldrarna 2-5 år i jämförelse med
resultaten från 1997 (för bedömning av hur en minskad naturlig boostring
p.g.a. minskad sjukdomsförekomst påverkar immuniteten).

•

Ge underlag för ställningstagande till behovet av en fjärde dos.

Mässling och röda hund:
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•

Jämföra immunitetsläget hos vaccinerade vuxna (huvudsakligen <25-35 år)
och vuxna som genomgått respektive sjukdom (de flesta >35 år).

•

Bedöma immuniteten mot rubella bland kvinnor i barnafödande ålder.

•

Ge underlag för ställningstagande till behovet av en tredje dos MPR.

Kikhosta:
•

Analysera antikroppsprevalens som tecken på exponering för pertussistoxin (PT).

•

Skatta förekomst av genomgången kikhosta i jämförelse med rapportering
enligt smittskyddslagen.

•

Tillsammans med separata kliniska uppföljningar av kikhosta ge underlag
för att utforma ett schema för boosterdoser.

Statistisk bakgrund
Undersökningen bygger på traditionella metoder för urvalsundersökningar. Vi har
samlat in prov från ett slumpvist urval av personer som ingår i respektive
urvalsramar. När det gäller vuxna personer har vi gjort ett nationellt enkelt och
slumpmässigt urval, stratifierat efter ålder och kön. När det gäller barn, i åldrarna
2-15 år, har vi gjort ett slumpmässigt urval av de som bor nära aktuella
studiecentra, med stratifiering efter ålder.
För de vuxna bedömdes att en stickprovstorlek på 400 individer i varje åldersklass
skulle ge en rimlig precision för skattningen av proportioner inom åldersklasser
även efter stratifiering för kön (Se bilaga 1). När det gäller barn är uppdelningen
efter kön mindre relevant (bortsett från den äldsta åldersklassen). Av den
anledningen bedömdes en stickprovsstorlek på 200 individer i varje åldersklass
vara rimlig. I åldersgruppen 16-17 år ingår dock 400 barn för att möjliggöra en
uppdelning efter kön. Själva provtagningen på barn i åldrarna 2-15 år begränsades
till de geografiska områden där det finns studieerfarenhet och tillräcklig kompetens
för att ta prov på små barn. Det innebär i sin tur att detta urval inte utgår från hela
befolkningen.
Resultaten av analyserna redovisas i ett antal redovisningsgrupper. De primära
indelningarna är ålder och (för vuxna) om möjligt kön. När det gäller
navelsträngsblod görs även en indelning efter mödrarnas födelseår. Med fem
åldersklasser och två kön ger detta tio redovisningsgrupper för vuxna. Med åtta
åldersklasser för barn i åldrarna 2-17 år och könsuppdelning i den äldsta
åldersgruppen blir det nio redovisningsgrupper för barn. Till detta kommer två
redovisningsgrupper för navelsträngsblod (för barn till mödrar som är födda före
respektive efter 1981). Se även tabell 7.
En mer detaljerad redovisning finns i bilaga 1, som redogör för den statistiska
bakgrunden.
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Urval
Urval av vuxna, d. v. s. befolkningen från 18 år och uppåt
2007: I den aktuella studien gjorde vi ett randomiserat urval från den vuxna
befolkningen i hela Sverige inom åldersklasserna 18-19 år, 20-34 år, 35-49 år, 5064 år, 65-79 år och ≥80 år, med stratifiering för kön.
1997: I den tidigare studien utgick man från åldersklasserna 20-34 år, 35-49 år,
50-64 år, och 65 år och uppåt.
De angivna åldersklasserna gör det möjligt att jämföra resultaten från 2007 med
resultaten från Seroimmunitet 1997 (klasserna 65-79 och ≥ 80 år och uppåt var i
den undersökningen sammanslagna till 65 år och uppåt).

Urval barn, d. v. s. befolkningen upp till 18 år
2007: I den aktuella studien gjorde vi ett randomiserat urval av barn inom
åldersklasserna 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, och 14-15 år på orter med
studiesjuksköterskor med stor vana av provtagning på barn. De två första
småbarnsåren ingår inte i urvalet, då en immunitetsbedömning under det första
levnadsåret måste göras i relation till de tre vaccinationerna vid 3, 5 och 12
månaders ålder som ges i barnvaccinationsprogrammet. Vi bedömde att man kunde
få tillräcklig information om barn i åldrarna 1-2 år från ett förprov i en pågående
vaccinstudie. Provtagningen i denna vaccinstudie har organiserats av SMI och
sammanfaller med tidsperioden för Seroimmunitet 2007.
För ungdomar i åldern 16-17 år gjorde vi ett randomiserat urval i hela Sverige med
stratifiering för kön. För yngre barn 2-15 år är inte könsskillnader av någon stor
betydelse, varför ingen stratifiering för kön gjordes i denna åldersgrupp.
1997: I den tidigare studien utgick man från åldersklasserna 9-11 mån, 2-2,4 år,
5-5,4 år, 9-10 år, 11-12 år, 15-16 år och 17-18 år [2]. När undersökningsåldrar
valdes utgick man från att provtagningen skulle ske innan barnen eller ungdomarna
fick nästa inplanerade påfyllnadsdos.
De angivna åldersklasserna gör det möjligt att jämföra 2007 års resultat från sex av
klasserna (navelsträng, 2 år, 5 år, 9 år, 11 år, och 15 år) med resultaten från
Seroimmunitet 1997 (klasserna navelsträng, 2-2,5 år, 5-5,5 år, 8,7–9,7 år, 10,5-11,5
år och 15 år).

Urval förlossningsenheter
Navelsträngsblod insamlades i tidsföljd från fullgångna barn vid tio
förlossningskliniker (40 prov/klinik), med målsättningen att få in hälften från
kvinnor födda före 1981 och resterande från kvinnor födda 1981 och senare.
Klinikerna valdes geografiskt stratifierat proportionellt mot sin storlek, där
storleken mättes i antalet förlossningar per år (två i Stockholm, en i Göteborg, en i

18

Malmö samt två per region i tre regioner bestående av södra, mellersta och norra
Sverige).

Urval, sammanfattning
Totalt sett beräknade vi att tvärsnittsundersökningen skulle omfatta 9 000
individer, varav 400 navelsträngsprov, vilket förväntades ge totalt 4 600 insamlade
prov. Då har hänsyn tagits till de ovan redovisade beräkningsgrunderna samt
uppskattat bortfallet. Tabell 2 (nedan) visar det planerade urvalet utifrån den
planerade urvalstekniken.
Tabell 2. Urvalstabell utifrån planerad urvalsteknik, ålder.
Grupp

Önskat antal prov

Antal i urval

Urvalsmetod

Urval

18-19

400*

800

OSU

hela bef.

20-34

400*

800

OSU

hela bef.

35-49

400*

800

OSU

hela bef.

50-64

400*

800

OSU

hela bef.

65-79

400*

800

OSU

hela bef.

400*
2 400

800
4 800

OSU

hela bef.

400

400

prop. mot antal
födslar

BB

SUMMA prov via
BB
2-3

400

400

200

500

OSU

def. områden

4-5

200

500

OSU

def. områden

6-7

200

400

OSU

def. områden

8-9

200

400

OSU

def. områden

10-11

200

400

OSU

def. områden

12-13

200

400

OSU

def. områden

80SUMMA prov
via SME
Navelsträng

14-15
16-17
SUMMA prov via
studiecentrum
Total:

200

400

OSU

def. områden

400*
1 800

800
3 800

OSU

hela bef.

4 600

9 000

OSU = obundet slumpmässigt urval. *stratifiering för kön

Datakällor
I studien beställde vi ett slumpvist urval från befolkningsregistret via NAVET
(Skatteverkets system för distribution av folkbokföringsuppgifter till samhället) av
vuxna samt barn eller unga vuxna i åldrarna 16 år upp till 18 år. För barn i åldrarna
2-15 år beställdes ett slumpvis urval från de geografiskt definierade områden där
provtagning planerades.
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Bortfall
Vi förväntade oss att bortfallet före den slutliga analysen skulle variera med åldern
i de olika barn- och vuxengrupperna. Vid skattning av det förväntade bortfallet har
vi dels utgått från föregående tvärtsnittsundersökning, där bortfallet för småbarn
var drygt en av två, för barn från skolåldern och yngre vuxna ungefär en av två och
för äldre vuxna drygt en av tre, dels har vi utgått från genomförda vaccinstudier,
där senare års erfarenhet tyder på ett ökat bortfall.
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Tillvägagångssätt
Rekrytering och informerat samtycke, vuxna
Smittskyddsenheterna (SME) i varje landsting utgjorde den lokala organisation där
provtagning skedde. En smittskyddssjuksköterska vid varje SME var kontaktperson
för SMI och de provtagande enheterna (vårdcentraler, lokala sjukhus eller annan
provtagande enhet) samt de individer som ingick i urvalet.
Den ansvariga sjuksköterskan fick från SMI
•

en lista (datafil) med de individer som ingick i det randomiserade urvalet

•

deltagarinformation med information om undersökningens syfte och
tillvägagångssätt samt telefonnummer till den ansvariga kontaktpersonen,
d.v.s. sköterskan, för att göra det möjligt för deltagarna att få ytterligare
information om studien

•

ett svarsbrev som innehöll ett så kallat informerat samtycke

•

detaljerade anvisningar om det informerade samtycket, provtagningen och
provhanteringen

•

remisser och etiketter för provtagningen

SME skickade ut deltagarinformation till de individer som ingick i urvalsgruppen.
Om en deltagare inte svarade, skickade SME ut en skriftlig påminnelse.
Smittskyddssjuksköterskan noterade de svar som kom in i den datafil som hon hade
fått från SMI och ansvarade också för provtagningen efter informerat samtycke.
Sköterskan skickade dessutom regelbundet en uppdaterad version av datafilen till
SMI.

Rekrytering och informerat samtycke, navelsträngsprov
En barnmorska på varje förlossningsavdelning ansvarade för kontakten med SMI,
för information till blivande föräldrar (förutsatt att kvinnan var folkbokförd i
Sverige och att graviditetens längd var minst 37 veckor) och för provtagningen.
Den ansvariga barnmorskan fick från SMI
•

en lista för redovisning av proven (personnummer, provtagningsdatum,
märkning av prov)

•

deltagarinformation med information om undersökningens syfte och
tillvägagångssätt samt det som kallas skriftligt informerat samtycke

•

detaljerade anvisningar om det informerade samtycket, provtagningen och
provhanteringen samt remisser och etiketter för provtagningen

Barnmorskan informerade sedan föräldrarna i samband med deras ankomst till
förlossningsavdelningen. Före provtagningen såg hon/han till att de lämnade ett
skriftligt informerat samtycke. Listan över blodproven sändes till SMI då
avdelningen fått ihop det planerade antalet prov.
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Rekrytering och informerat samtycke, barn
I samband med studien etablerade vi studiecentrum på utvalda orter där det fanns
barnsjuksköterskor med specialkompetens för att ta prov på barn och unga. Barnen
skulle vara i åldrarna 2-15 år, ungdomarna 16-17 år, och de skulle bo inom
provtagningsområdet. Ungdomar i åldrarna16-17 år som bodde utanför dessa
områden fick däremot samma handläggning som vuxna.
Studiesjuksköterskorna vid varje studiecentrum utgjorde den lokala organisationen
och ansvarade för kontakten med SMI och för provtagningen.
Studiesjuksköterskan fick från SMI
•

en lista (datafil) med barn som ingick i det randomiserade urvalet

•

information med undersökningens syfte och tillvägagångssätt att ge till
föräldrarna

•

information riktad till barn 4-10 år

•

ett svarsbrev med frisvar som innehöll en intresseanmälan

•

detaljerade anvisningar för hur sköterskan skulle samla in det informerade
samtycket och för hur provtagningen och provhanteringen skulle skötas

•

informerade samtycken

•

remisser och etiketter för provtagning

Studiesjuksköterskan skickade ut information till föräldrarna samt svarsbreven med
intresseanmälningarna. Om sköterskan inte hade fått något svar inom 1-2 veckor
kontaktades familjen per telefon för att fråga om de önskade ytterligare muntlig
information. Studiesjuksköterskorna noterade de svar som kom in i den datafil som
hon hade fått från SMI och sände regelbundet en uppdaterad version till SMI.
Det skriftliga informerade samtycket samlades in från föräldrar eller andra
vårdnadshavare för barn upp till 15 år. Barn och ungdomar i åldrarna 15-18 år fick
lämna ett eget skriftligt informerat samtycke. Även barn som var 12-15 år kunde,
om de ville, lämna ett eget skriftligt samtycke tillsammans med en förälder.
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Provtagning
Organisation, blodprovstagning och transport
Proven samlades in under perioden 2007-05-02 till 2008-04-29.
Vuxna: Ett prov med 10 ml venblod från armvecket med ”Vacutainerrör”.
Navelsträng: Ett prov med 10 ml navelsträngsblod i samband med förlossningen.
Barn och ungdomar: Ett venprov (5-10 ml) alternativt ett kapillärprov i tre
”Microtainerrör” (totalt minst 1,5 ml). Den kapillära provtagningen gäller i första
hand barn under 5 år, men den har också använts för barn över 5 år när det inte gått
att ta ett venprov. För att bedöva huden användes ”Emlaplåster” med Emlasalva 1
timme före provtagningen.

Provmottagning hos SMI
Vid ankomsten till SMI pipetterades serum av och rören märktes med en för
studien unik nummerserie för laboratoriet och för biobanksförvaring.

Förvaring i biobank vid SMI
När proven har analyserats förvaras de i SMI:s biobank (Socialstyrelsens reg.nr:
24). Om proven skulle bli aktuella för andra analyser än de som anges i protokollet,
kommer SMI att lämna in en ny etisk ansökan.

Bestämningen av antikroppskoncentrationer
SMI utförde så gott som alla analyser av antikroppskoncentrationer. För hepatit B
var det Avdelningen för klinisk mikrobiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset
i Solna (MIK) som gjorde bestämningarna. Båda laboratorierna utförde analyserna
för varje agens med ackrediterade metoder. Gräns för sannolik immunitet
bestämdes enligt de internationellt accepterade gränsnivåer som finns för de flesta
agens (tabell 3).
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Laboratoriemetoder
Tabell 3. Vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet samt
laboratoriemetod i Seroimmunitet 2007 för analys av antikroppar mot respektive
antigen.
Vaccination
mot

Laboratoriemetod för
mätning av
antikroppar i serum

Bestämning av
antikroppar mot

Nedre/övre gräns för
mätområdet

Gräns för
sannolik
immunitet

Difteri

In-house ELISA
Ackrediterad

Difteritoxin

0,015 – 5,0 IU/mL

0,1 IU/mL

Stelkramp

In-house ELISA
Ackrediterad

Tetanustoxoid

0,025 – 30,0 IU/mL

0,1 IU/mL

Kikhosta

In-house ELISA
Ackrediterad

Pertussistoxin (PT)

1 – 600 EU/mL

Saknas

Polio

NT
WHO-certifierad

Poliovirus typ 1 (stam
Sabin 1)

0,19 IU/mL
Nedre gräns

Titer 3 =
0,19 IU/mL

Polio

NT
WHO-certifierad

Poliovirus typ 2 (stam
Sabin 2)

0,23 IU/mL
Nedre gräns

Titer 3 =
0,23 IU/mL

Polio

NT
WHO-certifierad

Poliovirus typ 3 (stam
Sabin 3)

0,04 IU/mL
Nedre gräns

Titer 3 =
0,04 IU/mL

Invasiv sjukdom
orsakad av Hib

In-house ELISA
Ackrediterad

Polysackarid (bakteriekapseln) konjugerad till
humant serumalbumin

0,05 – 85
EU/mL*
(µg /mL)

0,15 EU/mL
(µg/mL)

Mässling

ELISA Siemens
Ackrediterad

Mässlingsvirus

150-12 000 mIU/mL

150 mIU/mL

Påssjuka

ELISA Siemens
Ackrediterad

Parotitvirus

170-9000 titer

Saknas

Röda hund

ELISA Siemens
Ackrediterad

Rubellavirus

4-250 IU/mL

10 IU/mL

Hepatit B

CMIA, Architect
Ackrediterad

Hepatit B ytantigen (antiHBsAg)

1-1000 IU/mL

10 IU/mL

Hepatit B

CMIA, Architect
Ackrediterad

Hepatit B coreantigen
(anti-HBc)

Ej tillämpbart

>1 IU/mL pos

ELISA = enzyme linked immuno-sorbent assay. NT = neutralisationstest. EU = ELISA unit.; IU =
international units. CMIA=chemiluminescence immunoassay.
*Den internationella standarden är uttryckt i µg/mL. De arbiträra enheter som används i studien (EU/mL)
kan spåras som µg/mL genom metodens kalibrator, som är uttryckt i denna enhet. Serumet har spätts i
de fall då mätvärdet har hamnat utanför det övre gränsvärdet i mätintervallet.
För detaljerade metodbeskrivningar hänvisar vi till kvalitetsmanualen för SMI respektive MIK.
(Avdelningen för klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset )
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Jämförelser med ”Seroimmunitet 1997”
En allmän utgångspunkt för Seroimmunitet 2007 var att de mätvärden som vi fick
2007 skulle vara jämförbara med resultaten från tidigare liknande studier, i första
hand Seroimmunitet 1997 [2].
Så är fallet för kikhosta och Hib. För kikhosta har den ELISA-metod som man har
använt för bestämning av anti-PT inte ändrats sedan 1992. Den ELISA-metod som
man har använt för att bestämma antikroppskoncentrationer mot kapselantigenet
Polyribosyl Ribitol Fosfat (PPR) hos Hib ackrediterades 2003 och har sedan dess
inte ändrats.
För MPR är förhållandet annorlunda. I 2007 års studie användes Enzygnost,
Siemens. I studien 1997 användes däremot en in-house ELISA för alla tre
komponenterna. Vi upprepade därför analysen av navelsträngsblod från 1997 med
den metod som användes 2007för att utreda om resultaten i de båda studierna
skulle kunna jämföras eventuellt med hjälp av korrektionskoefficienter.
Resultatjämförelsen med 1997 gav dock inte ett sådant underlag att man kunde
beräkna korrektionsfaktorer. Trots att det inte är möjligt att direkt jämföra
mätvärdena för antikroppsnivåer mellan studierna kan åldersrelaterade trender
jämföras.
Bestämning av IgG-antikroppar mot difteritoxin och tetanustoxoid har också skett
med kalibrerade och väl standardiserade in-house ELISA-metoder med spårbarhet
till 1992. För antidifteritoxin är mätresultaten från 2007 jämförbara med resultaten
från 1997. För antitetanustoxin däremot användes 1997 en dubbelmetod för
difteri/tetanus (in-house dubbel-Delfia). Denna metod är dock inte adekvat
validerad mot ELISA-metoden. I 2007 års studie återgick man därför till de
separata in-house ELISOR som använts tidigare i samband med vaccinstudier på
1990-talet.
För polio använde man samma neutralisationsteknik 2007 som under 1997.
Cellerna var vid bägge studierna Green Monkey Kidney cells (GMK), men
antigenen skilde sig åt. Under 1997 använde man vildtyper av poliovirus som
antigen, medan vaccinstammarna Sabin 1-3 användes i 2007 års studie.
Anledningen är att WHO Europa sedan 2004 rekommenderar att man endast
använder vaccinstammar vid polioneutralisationstester. Detta byte av antigen
påverkar dock inte påvisandet av eventuell immunitet. Antikroppar mot polio
neutraliserar virus oberoende av vilken virusstam som man använder. Däremot kan
antigenbytet påverka de uppmätta nivåerna av antikroppar, då de försvagade
vaccinstammarna neutraliseras lättare och därmed kan mätas vid en högre
spädningsnivå, vilket i sin tur påverkar möjligheten att jämföra andelar under MLD
(Minimum Level of Detection) över tid.
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Etiska överväganden
Undersökningens resultat har främst betydelse ur ett folkhälsoperspektiv. För
deltagarna som individer har de ett begränsat värde. I ett längre perspektiv kan
dock undersökningen vara av betydelse även på individnivå eftersom resultaten.
kan komma att påverka framtida vaccinationsåtgärder, vilket kan ge deltagarna ett
förbättrat vaccinationsskydd.
Blodprovstagning kan vara obehagligt men är ofarligt. Det är dock särskilt känsligt
när föräldrar gör ett medgivande å sina barns vägnar. I studien har man därför
centraliserat provtagningen till orter där det redan fanns specialkompetens och stor
erfarenhet av provtagning på barn. ”Emlaplåster” som bedövning erbjöds alla barn.
Inga individuella provsvar har lämnats ut då analyserna har gjorts över en längre
tid. Vi har bedömt att det endast är möjligt att lämna ut ett resultat på gruppnivå
både ur ett etiskt perspektiv och ur ett statistiskt perspektiv (d.v.s. ett
studiedesignsperspektiv).
Undantaget är hepatit B, där man alltid skyndsamt skall bekräfta eller utesluta
misstanken om en pågående infektion i enlighet med de rutiner som gäller inom
hälso- och sjukvården.
Studien har genomförts efter att ha prövats i den regionala etikprövningsnämnden i
Stockholm (dnr: 2007/132-31/4) och i enlighet med den då gällande
Helsingforsdeklarationen, Tokyo 2004.
Studien är registrerad i ClinicalTrials gov. med registreringsnummer:
NCT00932269.

Resultat
Antalet insamlade och analyserade serumprov redovisas i tabell 4. Totalt
insamlades 2 941 sera av det beräknade antalet 5 000. Åldersangivelserna
motsvarar skillnaderna mellan provtagningsdatum och födelsedatum.
Det reella bortfallet i de olika upptagningsområdena framgår av tabell 5 och figur
1. Bortfallet i de olika åldrarna framgår av tabell 6 och figur 2 för de olika åldrarna.
Störst var bortfallet i åldrarna 16-19 år. Det är viktigt att notera att urvalet gjordes
vid en bestämd tidpunkt 2007. Bortfallet representerar således den del av den då
utvalda åldersgruppen som inte svarade på kallelsen. De åldersbaserade resultaten i
seroimmunitetsstudien baserar sig däremot på individernas faktiska ålder vid
provtagningstillfället.

26

27

Tabell 5. Urvalet i olika upptagningsområden utifrån den planerade urvalstekniken
för barn 2-15 år.
Område

Urval

Svar

Svarsfrekvens

Umeå

536

262

48,9 %

Sundsvall

176

39

22,2 %

Sollentuna

133

31

23,3 %

Solna

124

12

9,7 %

Stockholm
Väster

218

47

21,6 %

Stockholm
Söder

219

54

24,7 %

Norrköping

190

77

40,5 %

Linköping

237

48

20,3 %

Västerås

273

85

31,1 %

Örebro

271

101

37,3 %

Göteborg

76

19

25,0 %

Karlskrona

75

9

12,0 %

446

142

31,8 %

Malmö

Figur 1. Svarsfekvenser inom olika upptagningsområden för barn 2-15 år
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Tabell 6. Urval efter ålder utifrån den planerade urvalstekniken.
Grupp

Urval

Svar

Svarsfrekvens

2-3 år

495

132

26,7 %

4-5 år

457

137

30,0 %

6-7 år

407

103

25,3 %

8-9 år

391

124

31,7 %

10-11 år

404

133

32,9 %

12-13 år

392

150

38,3 %

14-15 år

435

153

35,2 %

16-17 år (M)

412

50

12,1 %

16-17 år (K)

395

85

21,5 %

18–19 år (M)

328

24

7,3 %

18-19 år (K)

349

46

13,2 %

20-34 år (M)

401

40

10,0 %

20-34 år (K)

399

68

17,0 %

35-49 år (M)

397

56

14,1 %

35-49 år (K)

404

104

25,7 %

50-64 år (M)

417

119

28,5 %

50-64 år (K)

392

141

36,0 %

65-79 år (M)

419

160

38,2 %

65-79 år (K)

404

138

34,2 %

80-år (M)

371

75

20,2 %

80-år (K)

357

32

9,0 %

8 426

2 070

24,6 %
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Figur 2. Svarsfrekvensen inom olika åldersgrupper. Resultaten är baserade på
tidpunkten för urvalet.
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Kikhosta (pertussis)
Bakgrund
Kikhosta orsakas av bakterien Bordetella pertussis, som bildar ett specifikt
pertussistoxin (PT) och är exklusivt humanpatogen. Det finns inga friska bärare av
pertussisbakterier i egentlig bemärkelse. Däremot finns det personer som bär på
smittan och som har en subklinisk eller mild infektion. Dessa personer betecknar
man ibland som asymtomatiska.
Antikroppskoncentrationerna mot toxinet (anti-PT) över vissa nivåer återspeglar
exponeringen för kikhosta i samhället, när man uteslutit personer som nyligen
blivit vaccinerade. Anti-PT sjunker relativt snabbt efter en vaccination.

Vaccination
Vaccination mot kikhosta ingick i det svenska trippelvaccinet som användes på
1950-talet och fram till 1979 (DTP). Man drog sedan in kikhostevaccinet, som
bestod av avdödade bakterier (helcells pertussisvaccin, wP), p.g.a. vaccinets
bristande skyddseffekt och misstankar om biverkningar. Allmän vaccination mot
kikhosta återinfördes i Sverige 1996 med acellulära pertussisvaccin (aP) som ges i
3 doser, vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Från och med 2007 ger man en fjärde dos
vid 5-6 år samt en femte dos vid 14-16 år till barn födda 2002 och senare. Barn
födda 1996-2001 får en fjärde dos vid 10 års ålder. Vaccinationstäckningen är hög,
mellan 98 % och 99 %.
Alla de acellulära kikhostevacciner som används i Sverige innehåller PT, antingen
tillsammans med filamentöst agglutinin (FHA) (TD2aP, från Sanofi Pasteur) eller
tillsammans med FHA och pertaktin (TD3aP, från GlaxoSmithKline).

Immunitetsläget
De antikroppar mot PT (anti-PT) som används för seroprevalensstudier är specifika
för Bordetella pertussis men ger inte direkt skydd [6]. Däremot ger de oss en god
uppfattning om infektionstrycket och därmed också indirekt om det skydd som
befolkningen har, eftersom en genomgången infektion ger immunitet.
För kikhosta är det tydligt att cirkulationen av pertussisbakterier har minskat, men
inte upphört, efter införandet av den allmänna vaccinationen 1996. Därmed har
också den naturliga boostringen minskat, med följden att det nu finns fler individer
som är mottagliga för sjukdomen. Som ett led i att upprätthålla immuniteten hos
befolkningen har man därför beslutat om en påfyllnadsdos vid 14-16 års ålder.
Ett problem i sammanhanget är att immunitetens varaktighet är betydligt kortare
efter en vaccination än efter en naturlig infektion. Man kan således inte utesluta att
tonårsvaccination som börjar gälla 2016 i själva verket för med sig en icke
önskvärd incidensökning för kvinnor i fertila åldrar [7].
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Epidemiologi och sjukdomsförhållanden
Kikhosta är en anmälningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslagen sedan 1997.
Statistiken från åren dessförinnan bygger på frivillig laboratorierapportering och
tjänsteläkarrapporter. När man återinförde allmän vaccination mot kikhosta i
Sverige, sjönk antalet rapporterade fall under perioden 1997-2007 från 121-150 per
100 000 och år till 12-15 per 100 000 och år, vilket framgår av figur 3 [8].
Medianåldern för insjuknandet ökade samtidigt från 4,1 år 1997 till 13 år 2007.
Störst risk utgör sjukdomen för de allra minsta, ännu ovaccinerade barnen. I
Sverige har resultat från SMI:s nationella övervakning av kikhosta visat att
frekvensen av sjukhusvård var 86 % för de barn som drabbades av kikhosta under
sin första levnadsmånad, 72 % för de som drabbades under andra levnadsmånaden
och 61 % för de som drabbades i den tredje levnadsmånaden [9]. Under åren
2009-2011 inträffade dock endast cirka 40 fall per år i gruppen av barn yngre än 1
år i Sverige. Under perioden 1996-2011 har totalt tio dödsfall rapporterats hos
svenska barn som en följd av kikhosta. Nio fall var ovaccinerade spädbarn, och ett
fall var ett 2-årigt vaccinerat barn med en allvarlig underliggande sjukdom (100).
För vuxna är symtomen ofta lindriga och atypiska för kikhosta. Vid långvarig hosta
hos vuxna bör man särskilt uppmärksamma möjligheten att det kan röra sig om
kikhosta och överväga specifik provtagning även i avsaknad av kikningar. Data
tyder på att allt för få fall rapporteras i enlighet med Smittskyddslagen. Andelen
anmälda fall hos vuxna ligger på ca 3 per 100 000. Serum med anti-PT nivåer ≥100
EU/ml, vilket talar för en infektion inom det närmaste året, påvisas dock hos hela 3
% av vuxna. Detta talar för en betydande underrapportering och att endast ett fall
av tusen rapporteras i nuläget. Kikhosta utgör fortfarande ett betydande hälsohot.
Ett utbrott i Kalifornien år 2010 ledde till över 9 000 rapporterade fall med 10 döda
spädbarn. Nio av dessa spädbarn var ovaccinerade och det tionde ofullständigt
vaccinerat. Efter en omfattande vaccinationskampanj diagnostiserades år 2011
fortfarande 3 000 fall av kikhosta, dock inga dödsfall (101).
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Figur 3. Rapporterade fall av kikhosta 1987-2010. Den infällda bilden visar
anmälda fall efter införandet av allmän vaccination och anmälningsplikt.

Metodik
I studien har vi använt en kalibrerad och väl standardiserad ELISA med spårbarhet
till 1992, då metoden introducerades för de då aktuella vaccinprövningarna. Det
skedde i samarbete med Food and Drug Administration (FDA), USA [10]. Inga
större ändringar har gjorts sedan dess. Metoden ackrediterades 1997. De systemfel
som har uppstått genom åren har man kunnat korrigera för. Metoden kommer även
att användas som referensmetod i en alleuropeisk seroprevalensstudie 2012-2013.
Den studien har initierats av ECDC, och koordineras av SMI.
Antikroppsbestämningarna 2007 och 1997 är utförda i anslutning till respektive
studie.
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Resultat
I den här studien presenterar vi en jämförelse av antikroppsförekomsten (anti-PT)
1997, strax efter införandet av den allmänna vaccinationen, med situationen 2007,
d.v.s. 10 år senare. Resultaten har också publicerats separat [3].

Exponering för kikhosta
Totalt undersöktes 1 791 serumprov från individer i jämförbara åldrar från 2007
och 3 011 sera från 1997.
a) De sammantagna anti-PT profilerna för 2007 och 1997 framgår av figurerna 4a
och 4b. Den största nivåminskningen ser man hos barn. Medianvärdet föll från
13,9 EU/ml till 3,7 EU/ml. För vuxna är motsvarande siffror 12,8 EU/ml
respektive 8,3 EU/ml.
Figur 4a och 4b. Kurvorna anger andelen barn i respektive grupp med
antikroppsnivåer över de värden som anges på den horisontella axeln för anti-PT
(EU/ml) som avser barn 1-18 år och vuxna. Den horisontella linjen representerar
medianvärden.

b) Åldersrelaterade analyser visar att 2007 var andelen individer med påvisbar
anti-PT lägst hos 8-9- åringar (60 %) och 4-5- åringar (80 %), ett tecken på
avtagande immunitet eller minskad exponering. Dessa två grupper var
primovaccinerade men de hade ännu inte fått en påfyllnadsdos. I barngruppen
såg man både 2007 och 1997 flest seropositiva bland 17–18-åringarna.
Andelen hade dock sjunkit signifikant under 10-årsperioden, från nästan 100 %
till drygt 80 %, (figur 5a och 5b).
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Figur 5a och 5b. Kurvorna anger andelen barn i olika åldersgrupper som 1997
respektive 2007 hade antikroppsnivåer över de värden som anges på den
horisontella axeln för anti-PT (EU/ml) som avser barn 1-18 år. Den horisontella
linjen representerar medianvärden. Barn som har vaccinerats de senaste 2 åren
har uteslutits.
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c) Ett annat tecken på minskad exponering är att andelen individer i befolkningen
utan påvisbara antikroppar har ökat signifikant från 3,8 % 1997 till 16,3 %
2007 (p = 0,002) (figur 6). Resultaten visar att vaccination av barn även
påverkar exponeringen hos vuxna. För navelsträngsblod var förändringen ännu
större, från 1 % till 12 % (p = < 0,001).
Figur 6. Andelen sera med icke påvisbara anti-PT koncentrationer 1997 respektive
2007, fördelade efter åldersgrupp sedan nyligen vaccinerade har exkluderats.

d) Den aktuella exponeringen kan också beskrivas i form av andelar av
befolkningen med anti-PT-nivåer över en nivå som tyder på en nyligen
genomgången infektion. Koncentrationer på > 50 EU/ml speglar t.ex. att en
individ har haft en infektion under den senaste 2-årsperioden [3]. För hela
åldersgruppen från 20 år och uppåt har denna andel minskat från 7-10 % 1997
till 4-8 % 2007 (p = 0,52). I båda materialen ökar dock infektionerna något
med åldern, vilket sannolikt beror på en avtagande immunitet (figur 7).
Man kan också välja en något högre tröskelgräns för det värde som man
använder för att bestämma om en individ nyligen har haft en infektion. Utgår
man från koncentrationer på > 100 EU/ml, var andelen positiva sera 3 % i båda
materialen. I bägge fallen saknar vi klinisk information om individen verkligen
haft en infektion under det senaste året.
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Figur 7. Andelen sera med anti-PT koncentrationer ≥ 50 EU/ml 1997 respektive
2007, fördelade efter åldersgrupp sedan nyligen vaccinerade har exkluderats.

Immunitetens varaktighet
En intressant iakttagelse är att andelen barn som nyligen hade haft en infektion
minskade i materialet från 1997. Hos barnen mellan 5 och 15 år minskade andelen
från 21 % till 7 % (p = 0,053 i ett trend test mellan åldersgrupperna) för att öka
igen först efter 18 års ålder (figur 7). Tvärtemot denna trend ökade andelen i 2007
års material redan från 4-5 års ålder och kontinuerligt till 17-18 år, vilket är en
ökning från 4 % till 16 % (p = 0,0012). Baserat på dessa resultat kan
immunitetsskyddets varaktighet beräknas till ca 15 år efter en genomgången
infektion och till 5 år efter en vaccination. Internationella erfarenheter visar att just
vaccinerade ungdomar i åldern 14-16 år är särskilt utsatta vid lokala utbrott [7].
Sverige har därför beslutat att denna åldersgrupp ska få en påfyllnadsdos från och
med år 2016.
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Haemophilus influenzae
Bakgrund
Haemophilus influenzae förekommer i ett antal serotyper (a-f) samt också i icke
typbara varianter. Serotyp b (Hib) är en primärpatogen som förkommer i den
normala nasofarynxfloran hos barn. Bakteriens kapselpolysackarid, polyribosyl
ribitol fosfat (PRP), är en virulensfaktor som bl.a. hämmar fagocytos och
komplementmedierad bakterieavdödning.

Vaccination
Allmän vaccination mot Hib infördes i Sverige 1993 med 3 doser, vid 3, 5 och 12
månaders ålder. Därefter ger man inga påfyllnadsdoser. Vaccinationstäckningen
har varit drygt 98 % under alla år. Vaccinet innehåller PRP kopplat till s.k.
bärarproteiner. Man anser att antikroppar mot PRP (anti-Hib) skyddar och
koncentrationen 0,15 EU/ml (µg/ml) anges som gränsvärde för skydd [11].

Immunitetsläget
För Hib är situationen annorlunda än för kikhosta. Efter den primära vaccinationen
vid 3, 5 och 12 månaders ålder upprätthålls immuniteten sannolikt av friska bärare
som det finns många av bland barn [12]. Ett annat alternativ är att immuniteten
bevaras genom korsimmunisering från andra bakteriearter, t.ex. E. coli 100 [13].
För närvarande anser man inte att det behövs någon ytterligare påfyllnadsdos. De
tidigare fruktade komplikationerna efter infektioner med Hib har praktiskt taget
försvunnit, samtidigt som ett naturligt immunologiskt tryck finns kvar och ersätter
behovet av påfyllnadsdoser [4,14].

Epidemiologi och sjukdomsförhållanden
Före införandet av allmän vaccination var Hib en fruktad orsak till bakteriell
meningit, framför allt hos barn under 5 år. Andra allvarliga tillstånd var
lunginflammation, struplocksinfektion och infektioner i ben och leder.
Invasiv Hib-infektion är anmälningspliktig sedan 1996. Statistiken för åren
dessförinnan bygger på frivillig laboratorierapportering. Innan man inkluderade
Hib-vaccinet i vaccinationsprogrammet 1993, var medelincidensen av invasiv Hibsjukdom 34 fall per 100 000 invånare. Redan 1994, ett år efter att man påbörjat
vaccination var incidensen nere i 3,4 per 100 000 invånare för att sedan sjunka
ytterligare. Under 13-årsperioden 1997-2009 minskade antalet anmälda fall av
invasiv Hib sjukdom signifikant (p < 0,001) från 0,5 per 100 000 invånare 1997 till
0,08 per 100 000 invånare år 2009. Det gäller alla åldrar (figur 8). För
åldersgruppen under 5 år visar figur 9 en dramatisk minskning av all Hi. Endast 31
barn under 15 år, varav 17 var fullt vaccinerade, insjuknade i Hib under perioden
2001-2008. Medianåldern för invasiv Hi-sjukdom har sedan man införde
vaccination ökat från 2 år och 4 månader 1987-1991 till 69 år 2008.
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Figur 8. Antalet anmälda fall av invasiv Hi-sjukdom i Sverige från 1997 till 2009.
Den undre linjen visar typ b-infektioner medan den övre linjen representerar alla
typer.
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Figur 9. Invasiv Haemophilus influenzae-infektion bland barn under 5 år i Sverige
1987-2010. Den infällda bilden visar anmälda fall efter införandet av allmän
vaccination.

Samtidigt som incidensen av invasiv Hib-infektion har minskat, har antalet fall av
Haemophilus influenzae serotyp f (Hif) och icke-typbar Haemophilus influenzae
(Hi) ökat signifikant (figur 8 och 9). Vanligast är icke-typbar Hi, 70-80 %, och Hif,
15 -20 %, framför allt hos personer över 60 år, varav de flesta är immunkompetenta
utan tecken på nedsatt immunförsvar. Omkring hälften av fallen har karakteriserats
som allvarlig sepsis eller septisk chock [15,16].
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Metodik
Antikroppsbestämningarna mot Hib PPR utfördes med en kalibrerad och väl
standardiserad ELISA-metod. För åldersgrupperna 1-15 år i 1997 års material
utfördes bestämningarna 2002-2003. De övriga åldersgrupperna i materialet från
1997 och hela materialet från 2007 analyserades parallellt 2008-2009.

Resultat
Totalt studerade man 1 998 sera från 2007 och 3 320 sera från 1997 från individer i
jämförbara åldrar. Resultaten har också publicerats separat [4].
a) De sammantagna anti-Hib-koncentrationerna hos barn 2-18 år och hos vuxna i
studierna från 1997 respektive 2007 framgår av figur 10a och 10b.
Antikroppsdistributionen är mycket likartad men medianvärdet har sjunkit
något för barn (p < 0,001). Jämfört med t.ex. kikhosta är det fråga om små
förändringar. En förklaring kan vara att det fortfarande trots vaccination, finns
friska bärare som upprätthåller den naturliga boostringen. En alternativ
förklaring skulle kunna vara att det finns en korsimmunitet mot andra
mikroorganismer. Efter vaccination sjunker medianvärdena snabbt från 1,64
EU/ml vid 2 års ålder till ca 0,6 EU/ml vid 4-5 års ålder.
b) För vuxna ser man en ökning av andelen sera utan påvisbara antikroppar från
17 % år 1997 till 20 % 2007 (p = 0,009). Det kan vara ett tecken på att
exponeringen minskat.
c) Andelen individer som låg över gränsvärdet för immunitet (≥ 0,15 EU/ml)
minskade något hos barn, från 78 % år 1997 till 74 % år 2007. Det är en liten
minskning, men den är signifikant (p = 0,034).
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Figur 10a och 10b. Kurvorna anger andelen barn i respektive grupp med
antikroppsnivåer över de värden som anges på den horisontella axeln för
koncentrationer (EU/ml) som avser barn 2-18 år och vuxna. Den vertikala linjen
representerar kumulativ prevalens vid immunitetsgränsen 0,15 EU/ml.
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Mässling, påssjuka och röda hund (MPR)
Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund infördes i det svenska
barnvaccinationsprogrammet 1982 och man använder ett kombinationsvaccin som
innehåller levande, försvagade stammar. När vaccinet infördes var avsikten att
stoppa spridningen av sjukdomarna i Sverige. Man skulle med den första dosen vid
18 månaders ålder snabbt minska sjukdomsfrekvensen. Med den andra dosen i
skolåldern ville man nå fortfarande ovaccinerade barn och sådana som inte fått
anslag efter den första vaccinationen. De med låga antikroppskoncentrationer
kunde också få en boostereffekt. Hittills har man gett den andra dosen vid 12 års
ålder, men 2007 tidigarelades tidpunkten för denna dos. Barn födda till och med
2001 följer det gamla schemat och vaccineras i årskurs 6, medan barn födda från
2002 vaccineras vid 6-8 års ålder. Vaccinationstäckningen har varit över 90 %
bland 2-åringarna sedan 1985 och över 95 % under perioden 2006-2010. Ett
undantag är barn födda år 1999 som hade en lägre vaccinationstäckning på 88 %.
Detta var troligen en följd av den rapport om koppling mellan MPR-vaccination
och autism som kom ut 1998 men som senare återtogs (102).
Vaccinationstäckningen för 2 doser bland elever i årskurs 6 är också över 95 %.
Vaccinerna bedöms som mycket effektiva och säkra.
Mässling, påssjuka och röda hund var vanliga sjukdomar innan man införde allmän
vaccination med de kombinerade vaccinerna. Därefter sjönk andelen rapporterade
fall inom loppet av några år, samtidigt som de agens som orsakar sjukdomarna
upphört att cirkulera.

Mässling (morbilli)
Bakgrund
Mässling orsakas av morbillivirus, ett paramyxovirus. För epidemiologiska
ändamål grupperas virusgenotyperna i 8 olika kluster (clades) som betecknas med
bokstäverna A-H. Inom dessa kluster har man karakteriserat 23 genotyper [17]. De
virusstammar som ingår i vaccinerna skyddar mot alla genotyper. Eftersom
mässlingsvirus endast angriper människa kan sjukdomen teoretiskt utrotas med
effektiva vacciner och en vaccinationstäckning över 95 %.

Vaccination
I Priorix (GlaxoSmithKline/GSK) används stammen Schwartz som vaccinstam och
i M-M-RVAXPRO (Sanofi Pasteur MSD) stammen Enders Edmonston.

Immunitetsläget
Mässling har haft en stor utbredning i Europa under de senaste åren, som framgår
nedan. I Sverige är det främst ett mindre antal ofullständigt vaccinerade personer
som har drabbats. Särskilt när det gäller de åldersgrupper som är födda 1960 till
1970 finns det en viss osäkerhet om immuniteten, eftersom den allmänna
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vaccinationen infördes först 1982 i Sverige. Det är idag oklart om skyddet efter två
vaccindoser kvarstår hela livet eller om en påfyllnadsdos är indicerad.

Epidemiologi och sjukdomsförhållanden
Sjukdomen är anmälningspliktig sedan 1996. Statistiken från åren dessförinnan
bygger på frivillig laboratorierapportering och tjänsteläkarrapporter.
Infektionen är mycket smittsam och kan spridas snabbt i ovaccinerade
populationer.
Mässling är ofta en besvärlig sjukdom med hög feber, hosta och långvarig trötthet.
I ca 20 % av fallen dyker det upp komplikationer i form av öron- och
lunginflammation. Det viktigaste motivet för vaccinationsprogrammet var dock att
förhindra hjärninflammation. Denna komplikation inträffade tidigare en gång per 1
000 fall, med bestående neurologiska skador hos 50 % av de som överlevde.
Subakut skleroserande panencefalit (SSPE) är en annan, ytterst sällsynt, men
dödlig komplikation som uppträder sent. Fram till 1983 förekom det stora utbrott
ungefär vart tredje år (figur 11). Någon endemisk spridning har inte observerats i
Sverige sedan 1980-talet, men enstaka fall rapporteras fortfarande. En viss ökning
av fall rapporterades år 1997 efter ett utbrott bland ovaccinerade barn i Göteborg
och Kalmar samt år 2000 bland ovaccinerade unga vuxna i Stockholm.
Under perioden 2001-2011 rapporterades totalt 111 fall bland individer i åldrarna 5
månader till 60 år. En tredjedel av dessa personer var födda före 1970 och hade
därför inte deltagit i den allmänna vaccinationen. Man har också konstaterat att 6,3
% av de drabbade var vaccinerade med 1 dos och 2,7 % med 2 doser. Multipla
studier visar att 2-10 % av de personer som har fått 2 doser inte utvecklar
skyddande antikroppsnivåer [18]. Eftersom mässlingvirus inte längre cirkulerar i
Sverige har majoriteten av de insjuknade smittats utomlands. Enstaka sekundärfall
i samband med importfall förekommer också.
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Figur 11. Rapporterade fall av mässling i Sverige, 1976-2010. Den infällda bilden
visar de rapporterade fallen 1987-2010.

Mässlingsutbrottet i Europa 2010-2011 visar att sjukdomen fortfarande utgör ett
reellt hälsoproblem i områden där vaccinationstäckningen är suboptimal. År 2010
redovisade det europeiska samarbetsprojektet för vaccinfrågor, EUVAC.NET,
30 367 fall, de flesta från Bulgarien, Frankrike, Tyskland och Italien. Både barn
och vuxna har insjuknat, och bland dessa uppger man att 15 % är vaccinerade
varav 3 % med två doser och 12 % med en dos. Många blev så svårt sjuka att de
behövde sjukhusvård (n = 21 877). Antalet rapporterade dödsfall var 21, vilket
motsvarar 0,69 per 1000 mässlingsfall. Under 2011 rapporterades 28 887 nya fall
för perioden januari-november (figur 12). Sju personer, sex i Frankrike och en i
Tyskland, har dött till följd av mässling under första halvåret 2011 (103).
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Figur 12. Fördelningen av de mässlingsfall i EU- och EEA- länderna som har
rapporterats till TESSy (januari – augusti 2011). Figuren visar också
vaccintäckningen med två doser (2009 CISID*).

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/111018_EMMO_SEPT_2011.pdf

Metodik
I den här studien analyserade vi mässlingsantikroppar i serum med en IgG-ELISA
(Enzygnost, Siemens). Som antigen användes stammen Edmond Zagreb VR 24.
Vid föregående studie, 1997, använde man en kvantitativ in-house ELISA, som
inte längre är tillgänglig. Ett problem med Enzygnost är att man valt att lägga nedre
gränsen för mätintervallet vid gränsen för immunitet. Då kan man inte ange andelar
under MLD) utan vidare analys.
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Resultat
Vi redovisar resultaten som åldersbaserade, omvända kumulativa
distributionskurvor och som medianvärden vid olika åldrar.
a) Det mest iögonfallande är de signifikanta skillnaderna mellan personer ≥ 35 år
(födda 1972 och tidigare) och yngre (figur 13b). För barn har åldersgrupperna
2-5 år högre IgG-koncentrationer än övriga. Lägre koncentrationer syns redan
hos 6-7- åringar (figur 13a). En liknande trend syntes i Seroimmunitet 1997.
Åldrarna 20-34 år hade signifikant högre antikroppsnivåer än 18-åringar. Högst
seroprevalens noterade man i åldersgruppen 65 år och äldre.
b) Denna trend återspeglas i medianvärdena, där högst nivåer (7 000-9 000
mIU/ml) också uppmättes i åldersgrupperna ≥ 35 år, d.v.s. hos ovaccinerade
personer som haft en naturlig infektion (figur 14). Medianvärdena för yngre
åldersgrupper var signifikant lägre (1 000-2 000 mIU/ml).
Figur 13a och 13b. Kurvorna anger andelen barn i respektive grupp med
antikroppsnivåer över de värden som anges på den horisontella axeln för
mässlingsantikroppar (mIU/ml) hos barn och vuxna 2007. Den vertikala linjen
indikerar kumulativ prevalens vid gränsen för immunitet (150 mIU/ml).
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Figur 14. Medianvärden med 95 % konfidensintervall för antikroppar mot mässling
fördelade efter åldersgrupp, 2007.
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Påssjuka (parotit)
Bakgrund
Påssjuka orsakas av parotitvirus, ett paramyxovirus, som har en speciell affinitet
till körtelvävnad, framför allt till spottkörtlar. Sjukdomen drabbar bara människor.
Virus finns i saliv och kan överföras till andra som droppsmitta eller via
direktkontakt. Det är känt att påssjukeviruset förekommer i flera olika genetiska
varianter (A-L). Vaccinstammarna är av genotyp A [19]. Parotitvirus klassificeras
inte i serotyper.

Vaccination
Ett vaccin mot påssjuka registrerades i Sverige 1978, men användes inte i någon
större omfattning förrän man 1982 beslutade att alla barn skulle rekommenderas
vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR). För att effekten ska vara
optimal krävs en vaccinationstäckning på 95 % eller mer.
Som vaccinstam används i Priorix (GSK) parotitvirus stam RIT 4385 som
härstammar från Jeryl Lynn. I M-M-RVAXPRO (Sanofi Pasteur MSD) använder
man stammen Jeryl Lynn.

Immunitetsläget
Man har länge ansett att korsimmuniteten mellan olika genotyper är stor [20], men
fynd in vitro och in vivo under senare år ger vid handen att korsimmuniteten
mellan olika genotyper sannolikt kan vara reducerad [19]. Nya varianter av
påssjukevirus har uppträtt i skilda epidemiska situationer.

Epidemiologi och sjukdomsförhållanden
Påssjuka blev anmälningspliktig 1996. Statistiken från åren dessförinnan bygger på
frivillig laboratorierapportering och tjänsteläkarrapporter. Tidigare var påssjuka en
vanlig sjukdom i Sverige (figur 15), men den har minskat signifikant efter
införandet av den allmänna vaccinationen. Under perioden 2005-2006 noterade
man en tillfällig ökning av påssjukefall i Sverige. År 2010 rapporterades 24 fall i
alla åldrar. Alla de drabbade personerna var ofullständigt vaccinerade.
Mindre epidemier har dykt upp under senare år i olika delar av världen, även bland
individer som har fått de rekommenderade två doserna. Som möjliga orsaker anger
man ofta en avtagande immunitet i kombination med att de naturliga boostrarna
försvunnit eller minskat. Man har också diskuterat en eventuell bristande
korsimmunitet mot vissa genotyper. I Israel har man noterat en epidemi med en
G5-stam [21]. Under år 2010 rapporterade EU-länderna 14 568 fall av påssjuka,
varav 16 % var fall där den drabbade hade fått två vaccindoser. Incidensen var
högst hos barn i åldrarna 5-9 år. Totalt rapporterade man 388 fall som behövde
sjukhusvård och 281 fall med icke specificerade komplikationer. Värst drabbade
var personer i ålderspannet 15-29 år (104).
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Figur 15. Rapporterade fall av påssjuka i Sverige, 1976-2010. Den infällda bilden
visar rapporterade fall 1990-2010.

Parotitvirus var tidigare den överlägset vanligaste orsaken till meningit orsakad av
virus i Sverige, med ca 1 000 fall årligen, vilket motsvarar 2-3 % av inträffade
påssjukefall. Testikelinflammation (orkit) vid parotit efter puberteten förekom med
en frekvens på ca 5 % i åldersgruppen 17-20 år. Sjukdomen för med sig en risk för
sterilitet [22]. Dövhet är en komplikation efter parotitmeningit, som man också har
kunnat förebygga. Innan den allmänna vaccinationen infördes, inträffade de flesta
fallen av parotit i åldrarna 5-9 år. Därefter har det skett en förskjutning uppåt i
åldrarna med 27 år som medianålder 2007-2011 (data från SMI-net).

Metodik
I den här studien analyserade vi parotitantikroppar i serum med en IgG-ELISAmetod (Enzygnost, Siemens). Som antigen har stammen Enders använts. Samma
metod användes 1997, men inte för alla åldersgrupper. Även om materialen inte har
undersökts parallellt kan vi tillåta oss att göra vissa jämförelser av resultaten från
2007 och 1997.

Resultat
Resultaten redovisas som åldersbaserade, omvända kumulativa distributionskurvor
och som medianvärden vid olika åldrar. Dessutom gör vi en jämförelse med de
resultat som vi fick 1997. I denna del saknas dock resultaten för åldersgrupperna
35-64 från 1997, varför de inte inkluderats i jämförelsen.
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a) Även för parotit ser man en skillnad mellan personer ≥ 35 år (födda 1972 och
tidigare) och yngre, men skillnaden är väsentligt mindre tydlig än för mässling.
Hos barn ses de högsta antikroppsnivåerna i åldrarna 12 år och uppåt, medan
åldersgrupperna 6 till 11 år uppvisar lägst nivåer. I detta material har inte
tidigareläggningen av den andra dosen hunnit slå igenom (figur 16a och 16b).
b) Detta återspeglas också i medianvärdena, där högst nivåer uppmättes i
åldersgrupperna ≥ 35 år, d.v.s. hos ovaccinerade personer som haft en naturlig
infektion (figur 17). Åldersgrupperna 12-34 år utgör en mellangrupp, medan de
lägsta nivåerna uppmättes hos barn i åldrarna 2-11 år. De låga medianvärdena
hos 2-3 år gamla barn är anmärkningsvärda, med tanke på dessa barn borde ha
fått vaccin nyligen, men resultaten är baserade på få fall (n=57).
c) Jämförelsen mellan 2007 och 1997 antyder skillnader i medianerna för vissa
åldersgrupper, men konfidensintervallen är överlappande (figur 17). Andelen
under nedre gränsen för mätintervallet var signifikant högre 1997 hos 4-5åringar, 17–18-åringar och 65-åringar (figur 18). Med tanke på den tillfälliga
ökningen av fall 2005-2006 anser vi att det vore intressant att närmare studera i
vilken utsträckning parotitvirus fortfarande cirkulerar i Sverige.
Figur 16a och 16b. Kurvorna anger andelen i respektive grupp med
antikroppsnivåer över de värden som anges på den horisontella axeln för
antikroppar mot påssjukevirus (titer) hos barn och vuxna 2007.
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Figur 17. Medianvärden med 95 % konfidensintervall för antikroppar mot
påssjukevirus fördelade på åldersgrupp, 2007 (n=888) och 1997 (n=799) för åldrar
där samma metod användes 1997 och 2007. Data från 1997 täcker åldersgruppen
17–18-åringar. Linjen ligger mellan 16-17 och 18–19-åringarna för jämförelsens
skull.

Figur 18. Andelen sera utan påvisbara antikroppar mot påssjukevirus fördelade på
åldersgrupp, 2007 (n=888) och 1997 (n=799). Resultaten baseras på att samma
metod användes 1997 och 2007, utom för åldrarna 35-64 år.
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Röda hund (rubella)
Bakgrund
Rubella (röda hund) orsakas av rubellavirus, ett togavirus. Det finns endast en
serotyp av rubellavirus och 13 genotyper [23]. Eftersom rubellavirus endast
angriper människor kan sjukdomen teoretiskt utrotas om man uppnår en
vaccinationstäckning på > 95 %.

Vaccination
Vaccination mot rubella görs med ett enda mål: att förebygga fosterskador
(kongenital rubella). Den påbörjades 1974 med rekommendationen att alla 12-åriga
skolflickor skulle vaccineras. År 1982 infördes allmän vaccination mot MPR av
18-månaders barn, efter en omfattande epidemi av rubella åren 1978-1980. En
andra dos gavs vid 12 års ålder. År 2007 tidigarelades tidpunkten för den andra
dosen till 6-8 års ålder. Vaccinationstäckningen för rubella är nu 95 %.
Socialstyrelsen förordar genom allmänna råd (SOSFS 1982:13) (105) att kvinnor
som föder barn och som inte har en säker immunitet (< 10 IU/ml) vaccineras mot
rubella post partum och före utskrivningen från förlossningskliniken. Fram till
2004 gjordes detta allmänt.
Vaccinstammen Wistar RA27/3 har med få undantag använts i Sverige som
monovaccin eller i kombination med vaccin mot mässling och påssjuka.
Immuniteten efter en genomgången rubella är mycket god. WHO rekommenderar
att en immunitet som definieras som ≥ 10 IU/ml ska finnas hos mer än 95 % av
kvinnorna i fertil ålder. I miljöer där det inte cirkulerar något naturligt rubellavirus,
som i Sverige, avtar vaccinimmuniteten med tiden. I miljöer där virus cirkulerar
förstärks immuniteten däremot genom naturlig exponering.

Immunitetsläget
Vaccination mot röda hund har sitt givna fokus på gravida. Epidemiologiskt har
situationen i Sverige varit gynnsam, men även här är det oklart hur länge skyddet
efter vaccination varar.
I ett stort samlat material av gravida från södra Stockholmsområdet under perioden
2004-2006 (n = 41 637) hade 95,8 % antirubella IgG-koncentrationer på ≥ 10
IU/ml. Av dessa kvinnor var 2,2 % utan säker antikroppsaktivitet och totalt sett
uppvisade 4,2 % antikroppsnivåer på < 10 IU/ml, vilket är gränsvärdet för
immunitet [24]. Nivåer på < 10 EU/ml var vanligare hos vissa subgrupper: 8,2 %
hos svenska kvinnor födda efter att allmän vaccination infördes, 7,7 % hos kvinnor
födda utanför de nordiska länderna och 10,2 % hos nyanlända immigranter och
asylsökande. Dessa resultat indikerar behov av att utvärdera en påfyllnadsdos hos
unga kvinnor.

Epidemiologi och sjukdomsförhållanden
Röda hund är en anmälningspliktig sjukdom sedan 1996. Statistiken dessförinnan
bygger på frivillig laboratorierapportering och tjänsteläkarrapporter.
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Röda hund är vanligen en lindrig exantemsjukdom. Om infektionen drabbar
modern under den första trimestern, ser man ofta en kombination av ögon- och
hjärtskador eller hjärt- och öronskador hos fostret. Under första trimestern räknar
man med fosterskador i 50 % av fallen, i den andra trimestern i cirka 25 % av
fallen. Under perioden 1972-1982, då målgruppen för vaccination endast var 12åriga flickor och seronegativa gravida, påverkades cirkulationen av rubellavirus
inte signifikant. Sedan mitten av 1980-talet då man infört den allmänna
vaccinationen mot MPR, cirkulerar inte längre rubellavirus inom landet. Under 11årsperioden 2001-2011 har endast 17 verifierade fall anmälts (0-3 fall per år) varav
5 rörde kvinnor i åldrarna 25-36 år (figur 19). För en 30-årig kvinna som är född
1977 och vaccinerad med två doser och som fått ett dödfött barn vecka 21 kan
rubellainfektion inte uteslutas. I övrigt har rubellaskador hos nyfödda inte
rapporterats sedan mitten av 1980-talet. Emellertid diagnosticerades år 2011 ett fall
av kongenital rubella, där modern, som immigrerade till Sverige i tonåren, var
ovaccinerad.
Figur 19. Rapporterade fall av röda hund i Sverige 1976-2010. Den infällda bilden
visar rapporterade fall 1990-2010.

I Europa anmäldes däremot år 2010 totalt 4 693 rubellafall varav 42 % av de med
känt vaccinationsstatus (totalt 496) uppgavs vara vaccinerade. Två fall hade
inträffat under graviditet (106).
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Metodik
I den här studien analyserade vi rubellaantikroppar i serum med en IgG-ELISA
(Enzygnost, Siemens). Som antigen användes stam B-1272. Vid den föregående
studien, 1997, användes en kvantitativ in-house ELISA som inte längre är
tillgänglig.

Resultat
Resultaten redovisas som åldersbaserade, omvända, kumulativa distributionskurvor
och som medianvärden vid olika åldrar.
a) Liksom för mässling är skillnaderna mellan de över 35 år (födda 1972 och
tidigare) och yngre stor. Bland barnen ser man de högsta antikroppsnivåerna i
åldersgrupperna 2-5 år. Nivåerna sjunker sedan fram till den andra dosen vid
12 års ålder (figur 20a och 20b).
b) Skillnaderna mellan åldersgrupperna återspeglas även i medianvärdena, där de
högsta nivåerna (100-120 IU/ml) uppmättes i åldersgrupperna ≥ 35 år, d.v.s.
hos ovaccinerade personer som haft en naturlig infektion. För yngre
åldersgrupper som har fått den andra dosen ligger medianvärdet på 40-50
IU/ml, medan medianvärdena före den andra dosen ligger omkring 30 IU/ml
(figur 21).
Figur 20a och 20b. Kurvorna anger andelen i respektive grupp med
antikroppsnivåer över de värden som anges på den horisontella axeln för
antikroppar mot rubellavirus (IU/ml) hos barn och vuxna 2007. Den vertikala linjen
indikerar kumulativ prevalens vid gränsen för immunitet (10 IU/ml).
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Figur 21. Medianvärden med 95 % konfidensintervall för antikroppar mot rubella
fördelade efter åldersgrupp, 2007.

Antikroppar mot MPR i navelsträngsblod
I studieprotokollet anges att hälften av de kvinnor som lämnar navelsträngsblod i
studien ska vara födda före 1981. Av 381 kvinnor i materialet från 2007 var 248
(65 %) födda före 1981. Antalet prov från navelsträngsblod fördelade efter
åldersgrupper framgår av tabell 7.
Tabell 7. Antalet prov från navelsträngsblod fördelat efter åldersgrupper.
1997
Åldersgrupp

2007

Födelseår

Antal

Födelseår

Antal

1973

29

1983

67

24-25 år

1971-73

37

1981-83

48

26-27 år

1969-71

27

1979-81

47

28-29 år

1967-69

46

1977-79

42

30-31 år

1965-67

29

1975-77

45

32-33 år

1963-65

23

1973-75

55

34-35 år

1961-63

15

1971-73

28

1961

20

1971

49

23 år

36 år
Summa

226

55

381

År 2011 upprepade vi antikroppsbestämningarna från 1997 mot MPR i
navelsträngsblodet. Metoden var densamma som i 2007 års material. Därmed går
det att göra en direkt jämförelse.

Resultat
a) Generellt visade navelsträngsblodet från 1997 högre antikroppsnivåer än de
från 2007 (figur 22a-c). Intressant är att andelen över immunitetsgränsen för
rubella (10 IU/ml) var högre 2007 än 1997 (figur 22c).
Figur 22a, b och c. Kurvorna anger andelen navelsträngsblod 1997 respektive
2007 med antikroppsnivåer över de värden som anges på den horisontella axeln
för mässling (mIU/ml), parotit (titer) och rubella (IU/ml). Den horisontella linjen
representerar medianvärden.
Figur a.
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Figur b.

Figur c.
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b) Jämförelsen mellan 2007 och 1997 visar signifikanta högre medianvärden
1997 för mässling om man ser till åldersgrupperna 26-35 år (figur 23a). Dessa
förvärvade sin immunitet före 1982, då allmän vaccination mot mässling
infördes. För parotit är nivåerna signifikant högre 1997 i åldersgruppen 24-25
år, medan åldersgruppen 32-33 år visar högre nivåer 2007 (figur 23b). För
rubella har 36–37-åringar signifikant högre koncentrationer 1997 jämfört med
2007 (figur 23c). Dessa förvärvade sin immunitet före 1974, då 12-åriga och
kanske något äldre flickor började vaccineras mot rubella. Virus fortsatte dock
att cirkulera, om än i mindre omfattning, fram till 1986 (figur 19). De som
1997 var 23-25 år och födda 1972-74 hade sannolikt i varierande grad
drabbats av en naturlig infektion, vilket återspeglas i högre antikroppsnivåerna
i navelsträngsblodet jämfört med de individer i samma åldersgrupp som var
födda 1982-84 och alltså vaccinerade. De låga nivåerna 2007 i denna grupp
tyder på en avtagande immunitet.
Figur 23a, b och c. Medianvärden med 95 % konfidensintervall för antikroppar mot
mässlings-, parotit- och rubellavirus fördelade efter åldersgrupp, 1997 respektive
2007.
Figur a
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Figur b

Figur c
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Polio
Bakgrund
Det finns tre olika typer av poliovirus, PV1, PV2 och PV3. Bland individer med
diagnosen polio riskerar 0,5 % att utveckla paralytisk polio. Sverige hade den
högsta frekvensen av paralytisk polio i världen innan man införde
poliovaccinationen. Över hälften av dem som insjuknade var äldre än 15 år. Som
en del i WHO:s arbete för att utrota polio i världen kräver Certifieringskommittén
för ett poliofritt Sverige att befolkningens immunitet mot polio undersöks
regelbundet. Sverige har varit fritt från polio sedan 1962, och hela Europa
certifierades som poliofritt i juni 2002. Under 2011 rapporterades totalt endast 642
fall av paralytisk polio i världen och i endast 3 länder var polio fortfarande
endemisk, Afghanistan, Pakistan och Nigeria.

Vaccination
Spridningen av polio i Sverige avbröts 1957, då man införde poliovaccination. År
1962 var 66 % av befolkningen vaccinerad. Mellan 1957 och 1959 användes ett
poliovaccin som gav låg immunitet [25]. Under 1970-talet erbjöds därför de som
var födda mellan 1949 och 1959 ytterligare en vaccindos med ett svenskproducerat
vaccin med högre antigenicitet. Detta svenskproducerade, inaktiverade poliovaccin
(IPV) började användas redan 1958 och förbättrades successivt under en
fyraårsperiod för att därefter hålla en jämn och hög kvalitet. Det användes ända
fram till 1989. Därefter har man använt IPV som köpts in från andra länder.
I Sverige ges sedan 1986 IPV som en del i barnvaccinationsprogrammet vid 3, 5
och 12 månaders ålder. Vid 5-6 års ålder ger man en fjärde dos. Från och med
1998-99 använder man ett pentavalent vaccin (DTPa-IPV-Hib) eller ett
hexavalent(DTPa-HBV-IPV-Hib) vaccin(till riskgrupper för hepatit B) för de tre
första doserna och ett tetravalent vaccin (DTPa-IPV) för fjärde dosen.
Vaccinationstäckningen för de första tre doserna i vaccinationsprogrammet, som
inkluderar polio, har under de senaste åren varit över 98 %.

Immunitetsläget
SMI undersöker regelbundet vaccinets effektivitet för att se hur väl immuniteten
utvecklas och hur länge den kvarstår efter vaccination. Detta utförs i enlighet med
de krav som Nationella certifieringskommittén ställer för ett poliofritt Sverige. Det
går till så att man testar serum från några hundra till tusen svenskar som
representerar ett statistiskt urval av befolkningen. Den första studien utfördes 1968
och omfattade över 2 200 individer [26]. Denna studie visade att förutom de yngsta
och de äldsta, där 15 % saknade immunitet mot en eller flera PV-typer, hade 95 %
av befolkningen en immunitet mot alla tre PV-typerna. Nästa studie genomfördes
1978 på serum från 705 individer [27]. Studien visade att antikroppsnivåerna var
något lägre hos de äldre jämfört med den tidigare studien från 1968, men fler än 95
% i alla åldersgrupper hade immunitet mot samtliga tre PV-typer. Dessutom hade
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de som var födda mellan 1957 och 1960, och som hade fått en extra femte dos av
vaccinet, mycket högre titrar mot alla tre PV-typerna än vid den tidigare studien.
En tredje studie, som genomfördes 1990 – 1991 på serum från 3 400 statistiskt
utvalda individer, visade att immuniteten fortfarande var hög. Av de individer som
ingick i den studien var 95 % immuna mot minst en PV-typ [25]. Immuniteten var
högst mot PV1 och PV2, medan det var fler som saknade immunitet mot PV3. Det
var även i denna studie fler yngre som var immuna mot samtliga tre poliovirus
typer med höga antikroppsnivåer. Det var även fler bland de äldre (födda före
1930) som saknade immunitet mot alla tre PV-typerna. Samtidigt hade de äldre
som var immuna generellt sett högre titrar mot den typ de var immuna mot än de
yngre. De som var födda mellan 1946 och 1955 hade lägst antikroppsnivåer mot
samtliga PV-typer. Den fjärde studien genomfördes på drygt 500 serumprov som
samlades in under 1997 [2]. Seroprevalensen var även då mycket hög med över 97
% immuna i åldersgrupperna 9-10, 20-34 och 65 år eller äldre. Prevalensen var
dock något lägre, 89 %, hos barn som var 9-12 månader. I samtliga undersökningar
såg man att nivåerna av immunitet mot PV3 var lägre än nivåerna mot de andra två
PV-typerna. Det gällde i alla åldersgrupper.
SMI bör följa upp immuniteten även fortsättningsvis, då det har förekommit ett
flertal utbrott globalt genom att virus spridits till länder med en otillräcklig
vaccinationstäckning. Det krävs en immunitet på minst 85 % i befolkningen för att
man skall kunna säkerställa att polio inte sprider sig om ett vildtypvirus kommer in
i landet [28,29].

Epidemiologi och sjukdomsförhållanden
Sedan WHO påbörjade sin kampanj för global utrotning av polio 1988 har antalet
poliofall minskat med 99 %. Under 1980-talet fick mer än 350 000 barn paralytisk
polio årligen och minst 125 länder hade endemisk polio. I Sverige har endast tre
fall rapporterats efter införandet av poliovaccineringen. Ett inhemskt fall ägde rum
1977 bland antroposofer. Ytterligare två fall rapporterades 1979 och 1992. I bägge
dessa fall hade individerna smittats utomlands.
Globalt redovisades under 2010 ett utbrott av importerat poliovirus typ 1 i
Tadzjikistan och dess grannländer. Under utbrottet rapporterades 475
laboratoriekonfirmerade fall och 30 dödsfall i Tadzjikistan, Turkmenistan,
Kazakstan och Ryssland. Stora vaccinationskampanjer i dessa länder stoppade
spridningen, och i augusti 2011 kunde WHO åter deklarera regionen fri från polio.
Inget fall hade då rapporterats under de senaste sex månaderna. I augusti 2011
rapporterades paralytisk polio orsakad av poliovirus typ 1 hos nio barn i åldrarna 4
månader till 2 år i Hetian distriktet i nordvästra Kina. Sannolikt importerades
virusstammen från Pakistan. En stor vaccinationskampanj påbörjades under
september 2011 och man planerar att den ska nå 3,8 miljoner barn. WHO har i
samband med dessa utbrott uppmanat samtliga medlemsländer att kontinuerligt
övervaka immunitetsläget, just på grund av att dessa och tidigare importerade
poliovirus har gett upphov till utbrott av paralytisk polio. En hög immunitet i
befolkningen förhindrar att polio från ett importfall sprids vidare.
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Metodik
Immuniteten har bestämts genom neutralisation av poliovirus på cellkultur. Det
mätbara intervallet för immunitet mätt som spädningsteg av serum var mellan 3
och 96. Nivåerna beräknades även i IU/mL. Metoden är WHO-certifierad. Vid
bestämningen av antikroppskoncentrationerna hade de vildstammar som användes
1997 bytts ut mot vaccinstammarna med en ökad känslighet som följd.

Resultat
I den här studien har man undersökt immuniteten mot polio hos 1 381 svenskar och
204 utlandsfödda ungdomar i enlighet med ”Plan of action to sustain a
poliomyelitisfree status in Sweden” från Nationella certifieringskommittén, för att
säkerställa att Sverige är fritt från polio. Det sker en uppdatering vartannat år.

Immunitetsläget 2007
Immuniteten mot polio var hög och varierade mellan 95 % och 98 % mot PV1,
PV2 respektive PV3 i hela studiepopulationen (figur 24a-c). Totalt var 90 %
immuna mot samtliga tre typer, men immuniteten varierade mellan de olika
åldersgrupperna. Det var fler bland de yngre upp till 12 års ålder (98 %) än bland
de äldre än 35 år (88 %) som hade ett fullgott skydd mot samtliga tre PV-typer (p <
0.001 Fisher´s exact test).
Antikroppsnivåerna mot PV1, PV2 och PV3 eller mot alla tre var hög såväl bland
de yngre som bland de äldre. Nivåerna var generellt lägre hos individerna mellan
14 och 49 år. Bland dessa var det endast 3,7 % som hade högre titrar än 96 mot alla
tre typerna. Bland individerna över 50 år var det nästan dubbelt så många, 7,1 %
som hade dessa höga nivåer. Denna skillnad i titernivå återspeglas även i de
medianspädningar av serum från individerna inom respektive åldersgrupp (figur
25).
Mödrarna som lämnade navelsträngsprov var mellan 17 och 39 år.
Antikroppsnivåerna i navelsträngssera överensstämde väl med de som fanns i de
åldersgrupper som motsvarade mödrarnas ålder.
Totalt saknade 7 personer i hela materialet (0,5 %) immunitet mot samtliga
poliotyper. Samtliga var äldre än 15 år. I hela den studerade populationen saknade
8,6 % immunitet mot en poliovirustyp, och 0,9 % mot två typer. Ingen bland de
yngre än 16 år saknade immunitet mot samtliga poliotyper, men bland dessa yngre
individer saknade ändå 6,2 % immunitet mot en typ, främst PV3 och 0,4 %
saknade immunitet mot två typer. Bland de som var äldre än 15 år saknade 10 %
immunitet mot en poliovirustyp, 1,7 % saknade immunitet mot två typer och 1,1 %
mot alla tre typerna.
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Figur 24a. Andelen (%) individer i respektive åldersgrupp som saknar immunitet
mot poliovirus typ 1.

Figur 24b. Andelen (%) individer i respektive åldersgrupp som saknar immunitet
mot poliovirus typ 2.
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Figur 24 c. Andelen (%) individer i respektive åldersgrupp som saknar immunitet
mot poliovirus typ 3
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Figur 25. Median av den högsta serumspädning som neutraliserade PV1, PV2 och
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Diskussion
Vaccinationsprogrammet för med sig skydd mot de aktuella sjukdomarna, men det
har också som sekundäreffekt att de mikroorganismer som orsakar sjukdomarna
minskar eller till stor del slutar cirkulera i samhället. Detta leder i sin tur till att
immuniteten inte som tidigare byggs på genom upprepade och oftast milda eller
asymtomatiska, naturliga reinfektioner, d.v.s. återinsjuknanden. SMI följer
kontinuerligt vaccinationsprogrammets effektivitet genom att de sjukdomar man
vaccinerar mot är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen (förutom för HPV) .
I uppföljningsarbetet ingår det också att karakterisera de smittämnen som orsakar
sjukdomarna för att man ska kunna se om det finns förändringar i strukturer som
hänger ihop med immunitetsutvecklingen hos befolkningen. Seroepidemiolgiska
undersökningar utgör ett viktigt komplement i övervakningen av det nationella
vaccinationsprogrammet. I dessa studerar man immuniteten och infektionstrycket
genom att mäta antikroppsnivåer hos ett urval av befolkningen. Om man upprepar
sådana studier, får man också information om trender kopplade till
vaccinationsprogrammet. Av detta skäl samlade SMI både 1997 och 2007 in
blodprov från flera tusen slumpvis utvalda personer. I det följande kommer vi i
huvudsak att diskutera dessa seroepidemiologiska tvärsnittsstudier.

Metodik
En viktig förutsättning när man skall analysera trender är att försöksbetingelserna
när det gäller urval och insamling av prov och antikroppsmätning inte ändras utan
adekvat validering.

Urval och insamling av prov
Urvalet till seroimmunitet 1997 och 2007 skedde genom randomisering från
Sveriges befolkningsregister. Tillvägagångssättet var dyrt och arbetsamt. Dessutom
var bortfallet stort. Man har därför inför framtida studier övervägt alternativa
tillvägagångssätt.
Det stora bortfallet, framförallt av unga vuxna, är problematiskt. Så länge man kan
anta att individerna i studien är representativa för respektive urvalsgrupp kommer
skattade proportioner och statistiska test att vara tillförlitliga. Men man kan befara
att det finns en viss skevhet i bortfallet, som det är omöjligt att uppskatta med
mindre än att man gör en uppföljning för att analysera orsakerna bakom bortfallen.
Man skulle samtidigt behöva analysera i hur hög grad de individer som faller bort
skiljer sig från individerna i studien. I det här fallet kan man tänka sig att det finns
olika benägenhet att delta i studien för vaccinerade och ovaccinerade individer. Om
ovaccinerade har en större bortfallsfrekvens får man en överskattning av
immuniteten. Med tanke på den höga vaccinationstäckningen i Sverige är dock den
senare gruppen ganska liten, och den påverkar därför resultaten i mindre grad. Man
kan exempelvis tänka sig att man har en vaccinationstäckning på 98 % och ett
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fullständigt bortfall i gruppen ovaccinerade varvid. de skattade proportionerna av
antalet immuna kommer att avvika maximalt 2 %.
Vi har inte kunnat studera könsskillnaderna beroende på det stora bortfallet. Detta
bortfall är olika för män och kvinnor. För män är bortfallet större bland unga vuxna
och för kvinnor större bland äldre. Män och kvinnor uppvisar därför olika
åldersfördelningar, där männen i studien tenderar att vara äldre än kvinnorna.

Laboratoriemetoder
För att tolka antikroppskoncentrationerna rätt måste man ta hänsyn till ett antal
faktorer:
a) De antigen man använder bör vara väl definierade och om möjligt
korrelera till skyddet. För t.ex. anti-PT och antikroppsnivåer mot
påssjukevirus föreligger inget otvetydigt sådant korrelat.
b) Den metod man använder bör också kunna uppskatta andelen med icke
påvisbara antikroppsnivåer. För mässling och röda hund användes 2007
kommersiella s.k. kvalitativa ELISA-metoder. För mässling har nedre
brytpunkten lagts vid gränsen för immunitet, vilket inte medger sådana
analyser.
c) Ett adekvat kvalitetssäkringsprogram måste garantera att mätvärdena är
jämförbara över tid.
d) Om man byter metod måste man validera jämförbarheten med tidigare
metoder.
I den här studien gäller olika förutsättningar för de agens som man har undersökt,
vilket vi redovisar i det inledande avsnittet om laboratoriemetoder och under
respektive smittämne.

Immunitetsläget och konsekvenserna
för vaccinationsprogrammet
Det epidemiologiska läget har under perioden 1997-2007 varit stabilt.
Rapporteringen enligt smittskyddslagen har inte visat några oroande tecken på
genombrott i vaccinationsprogrammet för något av de agens som redovisas här.
Man bör dock observera att det över åren har skett ett skifte av mikrober för vissa
anmälningspliktiga infektioner. Hib, som helt dominerade före vaccinationseran,
har nu till stor del ersatts av icke typbara Hi-varianter samt Hif. Detta har skett
parallellt med en förskjutning uppåt i åldrarna av invasiva haemophilusinfektioner.
Även när det gäller kikhosta har man iakttagit nya kloner i samband med
incidenstoppar [30]. Man bör även rikta uppmärksamheten mot eventuella utbrott
orsakade av nya påssjukevirus. Mot polio används redan nu vaccin som täcker alla
de tre typerna av poliovirus.
För mässling, påssjuka och röda hund visar de serologiska analyserna av
immunitetsläget att äldre åldersgrupper, som inte har vaccinerats men som har haft
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naturliga infektioner, har högre antikroppsnivåer än yngre vaccinerade
åldersgrupper. Nivåerna sjunker med tiden efter vaccination särskilt i vissa
åldersgrupper. Det är emellertid fortfarande oklart hur länge immunitetsskyddet
varar efter en vaccination. Frågan är särskilt aktuell när de agens som orsakar de
olika infektionerna slutat att cirkulera, vilket leder till en mindre naturlig
påspädning av immuniteten. Eftersom boosterinfektioner oftast är milda kan de ge
ett ökat skydd utan allvarliga kliniska konsekvenser. Även låga antikroppsnivåer
kan dock vara förenade med skydd. Frågeställningen är aktuell för mässling och
röda hund. SMI studerar behovet av att införa ytterligare påfyllnadsdoser mot
MPR.
Vetenskapligt vore det av intresse att studera kohorter utan påvisbara antikroppar
avseende förekomst av immunologiska minnesceller.
Eftersom situationen inte är densamma för alla agens, kan också sjukdomsspecifika
kommentarer vara av intresse.

Pertussis
Resultaten ger seroepidemiologiskt stöd åt det nuvarande vaccinationsprogrammet.
Efter en grundimmunisering vid 3, 5 och 12 månaders ålder rekommenderar man
en påfyllnadsdos vid 5-6 års ålder och ytterligare en vid 14-16 år. Man planerar att
ge den sista påfyllnadsdosen fr.o.m. 2016.
De seroepidemiologiska studierna har förutom själva kunskapen om
antikroppsnivåerna hos befolkningen gett oss en fingervisning om
infektionstrycket. För kikhosta, där det inte finns några friska bärare, är det klart att
det antigena trycket har minskat. Socialstyrelsen beslutade redan innan resultatet
kom från Seroimmunitet 2007 att man skulle ge påfyllnadsdoser till 14–16-åringar.
De serologiska resultaten visar att denna åldersgrupp har en avtagande immunitet
och ger i detta avseende stöd åt beslutet. Studien visar emellertid också att skyddets
varaktighet är kortare efter en vaccination än efter naturlig infektion, vilket riskerar
att förskjuta den avtagande immuniteten till barnafödande åldrar. En sådan
utveckling vore inte förenlig med syftet att skydda just de minsta ännu
ovaccinerade spädbarnen [7]. Fortfarande anmäls ca 40 fall av kikhosta årligen i
denna grupp. För dessa barn är sjukdomen särskilt allvarlig. Bland de som ännu
inte har vaccinerats behöver omkring 70 % sjukhusvård [31].
Spädbarnen smittas i hög grad av hushållsmedlemmar, i synnerhet av föräldrar. Det
är något som man särskilt bör lyfta fram, eftersom den första dosen vaccin ges vid
3 månaders ålder och mödrar i stigande omfattning visar tecken på bristande
immunitet. I en svensk uppföljningsstudie framhåller man betydelsen av att ge den
första vaccindosen så tidigt som möjligt, kanske redan vid 2 månaders ålder [9]. En
alternativ strategi vore att fokusera boostervaccination till de personer som har
närmast kontakt med de minsta ännu ovaccinerade barnen, en s.k. cocoon strategy
(107).
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På sikt föreligger risk för att ”vuxenkikhosta” blir ett problem i Sverige som det
redan är i andra länder [32]. Det finns indikationer som tyder på detta (fig 7).
Därför bör man särskilt studera behovet av påfyllnadsdoser i högre åldrar.

Hib
För Hib som ingår i normalfloran i nasofarynx hos många barn, är läget
annorlunda. Här är antikroppsnivåerna i stort sett oförändrade mellan 1997 och
2007. Immuniteten tycks upprätthållas av naturliga påfyllnadsdoser eller
korsreagerande bakterier av annan typ [13].
Vaccinationsprogrammet har i relativt liten utsträckning påverkat hur många som
bär på Hib och cirkulationen av Hib i samhället [14], men det har bidragit till en
sjunkande incidens av invasiv Hib-sjukdom, särskilt hos barn. De allvarligaste
fallen och komplikationerna av sjukdomen har nästan försvunnit.
En slutsats av studien är att det för närvarande inte finns något behov av en
påfyllnadsdos med Hib-vaccin efter grundimmuniseringen vid 3, 5 och 12
månader. Eftersom det finns en svag trend av minskande immunitet hos
befolkningen är det dock angeläget att följa immunitetsläget långsiktigt. Särskild
vaksamhet är påkallad av att Hib idag ingår i olika kombinationsvacciner som
möjligen kan ge ett svagare immunsvar [5].

Mässling
Vaccinet har ansetts ge livslång immunitet efter två doser. Men ingen långsiktig
studie har ännu bevisat att det stämmer. Vid de europeiska mässlingsutbrotten
2009-2011 har de flesta drabbade varit ovaccinerade eller vaccinerade med endast
en dos. Endast 3 % av de drabbade hade fått två doser vilket motsvarar den andel
individer som troligen inte svarar på en vaccination, s.k. ”non-responders”. De
avtagande koncentrationerna av mässlingsantikroppar från 6-7-årsåldern,
tillsammans med den höga andelen under immunitetsgränsen i åldrarna 8-11 år, ger
stöd till en tidigareläggning av påfyllnadsdosen för mässling. De stora skillnaderna
i antikroppsnivåer mellan vaccinerade grupper och grupper med en tidigare naturlig
infektion väcker samtidigt frågan om det finns ett behov av ytterligare
påfyllnadsdoser. I åldersgrupper födda före 1960 har i stort sett alla haft mässling
och är skyddade hela livet. Det är för tidigt att säga om vaccinationsprogrammet
ger livslång immunitet i en miljö där viruset inte längre cirkulerar. I Sverige har
endast ett fåtal misstänkta genombrottsfall rapporterats.
En uppföljning av det epidemiologiska läget är under alla omständigheter av största
intresse. Mässlingsutbrotten i Europa och andra delar av världen har ökat
smittrisken. Det är därför angeläget att var och en ser över sitt vaccinskydd mot
mässling, framförallt vid utlandsresa, eftersom de senare årens mässlingsutbrott i
Europa och andra delar av världen har ökat smittrisken. I Sverige torde de flesta
personer födda före 1975 ha genomgått infektion och därför vara naturligt immuna.
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Påssjuka
För påssjuka är det immunologiska korrelatet till skydd svårbedömt, eftersom
påssjukevirus förekommer i flera olika typer. Det är intressant att resultaten i den
nuvarande studien stärker misstankarna om ett utbrott i Sverige åren före 2007. Vi
ser därför gärna en förstärkt epidemiologisk observans, som inkluderar att man
samlar in prov för typning av virus vid fall av påssjuka.

Röda hund
Hur länge vaccinskyddet mot röda hund är fullvärdigt i en miljö där människor inte
utsätts för den naturliga smittan är ännu inte känt. Det är viktigt att goda
skyddsnivåer upprätthålls under hela fertilitetsperioden hos kvinnor. Genom att
man har tidigarelagt den andra dosen från 12 år till 6-8 år ökar risken för att
kvinnor ska vara mottagliga vid graviditet. Därför har man också diskuterat att
utvärdera om ytterligare en senare boosterdos behövs. Det är särskilt angeläget att
specifikt utreda effekten av en tredje MPR-dos innan svenska ungdomar lämnar
skolan vid 18-19 års ålder.

Polio
Immuniteten är god i samtliga åldersgrupper, vilket visar att
vaccinationsprogrammet ger en fullgod immunitet.

Övriga agens
För difteri, stelkramp och hepatit B har vi information om immuniteten endast i
åldersgruppen 14-16 år. Denna kohort har använts som kontrollgrupp till studien av
utlandsfödda [1]. SMI har ännu inte studerat antikroppsnivåerna mot
pneumokocker, men detta planeras att utföras i en nära framtid.
Sammanfattningsvis dokumenterar de seroepidemiologiska tvärsnittsstudierna
2007 och 1997 hur immunitetsläget hos barn och vuxna har påverkats av de nya
vaccinationerna mot Hib och kikhosta som infördes 1993 respektive 1996. I de fall
där man inte kan analysera trender över tid ger studierna värdefulla upplysningar om
immunitetsläget i olika åldersgrupper. Två doser vaccin mot mässling, påssjuka och
röda hund infördes 1982. I studien 2007 noterade man en stor skillnad i
antikroppsnivåer mellan vaccinerade grupper och grupper som haft en tidigare
naturlig infektion. Det är därför för tidigt att säga om det nuvarande
vaccinationsprogrammet med två doser ger en livslång immunitet i en miljö där
viruset inte längre cirkulerar.
Den höga bortfallsfrekvensen i denna studie är ett bekymmer. Ett annat
kvarstående problem är att man inte med säkerhet kan fastställa
vaccinationseffektens varaktighet. När antalet mottagliga individer pressats ner
under en viss nivå upphör nämligen sjukdomsagens att cirkulera. Därigenom
upphör också den naturliga boostringen, som tidigare upprätthöll immuniteten i
högre åldrar.
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För att vaccinationerna ska vara framgångsrika på sikt är det nödvändigt med en
uppföljning med registrering och statistik över vaccinerade i alla åldrar och över
inträffade sjukdomsfall bland vaccinerade och ovaccinerade. Dessutom bör man
uppmärksamma variationer i immunitetsrelaterade faktorer hos de agens som
orsakar sjukdomarna. Det är alltså av många skäl angeläget att vi upprepar de
seroepidemiologiska studierna. Helst bör detta ske före 2016, då en ny fas i
vaccinationsprogrammet inträffar. Inför en sådan studie bör man särskilt
uppmärksamma alternativa metoder för urval och insamling av prov (bilaga 2).
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Förkortningar
Anti-PT

Antikroppar mot pertussis toxin, PT

aP

Acellulära pertussisvaccin

CMIA

Chemiluminescent Immunoassay

DTP

Difteri, Tetanus och Pertussis.

ECDC

Europeiska smittskyddsmyndigheten

ELISA/EIA

Enzyme Immuno Assay / Enzyme-Linked Immunosorbent Assay

EU/mL

ELISA Units per milliliter

FDA

Food and Drug Administration

FHA

Filamentous Haemagglutinin

Fim

Fimbriae typ 2 + 3

GMK

Green Monkey Kidney cells

GSK

GlaxoSmithKline

HBc

Hepatitis B core antigen

HBs

Hepatitis B surface antigen

Hib

Haemophilus influenzae typ b

Hif

Haemophilus influenzae typ f

HPV

Humant papillomvirus

IgG

Immunoglobulin G

IPV

inaktiverat poliovaccin

IU/mL

International Unit per milliliter

MIK

Avdelningen för klinisk mikrobiologi, Karolinska
Universitetssjukhuset

MLD

Minimal Level of Detection

MPR

Morbilli, Parotit, Rubella

NT

Neutralisation Test

Prn

Pertaktin

PRP

Polyribosyl Ribitol Fosfat

PT

Pertussis toxin

PV

Poliovirus
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SFS

Svensk författningssamling

SME

Smittskyddsenheten

SMI

Smittskyddsinstitutet

TD2aP

Tetanus, Difteri och 2-komponent acellulärt pertussisvaccin med PT
och FHA

TD3aP

Tetanus, Difteri och 3-komponent acellulärt pertussisvaccin med
PT, FHA och Prn

WHO

World Health Organization

wP

Helcells pertussisvaccin
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