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Smittskyddsinstitutet är en statlig expertmyndighet som har till uppgift att 

bevaka det epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland 

människor och främja skyddet mot sådana sjukdomar. 

Rapportserien syftar till att sprida information av myndighetens arbets- och 
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Sammanfattning  

Denna seroimmunitetsundersökning 1997 dokumenterar 
immunitetsläget hos barn och vuxna vid och strax efter de senaste 
decenniets två nyheter i vaccinationsprogrammet; introduktion av Hib 
1992-93 och introduktion av acellulära kikhostevacciner 1996, som bas 
för fortsatta immunitetsuppföljningar av invasiv Hib-sjukdom och 
kikhosta. 

När det gäller de vaccinationsprogram vi haft sen 1950-talet 
bekräftar studien tidigare iakttagelser att immuniteten mot difteri är låg 
hos barn från 5 år till 10 års ålder, dvs till den tidpunkt när fjärde dosen 
ges. Man bör överväga att tidigarelägga denna påfyllnadsdos. Dessutom 
bekräftar studien att vuxna, i synnerhet kvinnor, har låga eller ofta inte 
påvisbara antikroppsnivåer mot difteri. Immuniteten mot stelkramp är 
däremot acceptabel hos barn men dålig bland medelålders kvinnor och 
pensionärer. Seroimmuniteten mot polio är god för samtliga tre 
poliovirus och i samtliga undersökta åldersgrupper. En tidigareläggning 
av fjärde dosen DT, förslagsvis tillsammans med den fjärde dosen Pa, 
förefaller motiverad. En lämpig tidpunkt som samtidigt förenklar 
vaccinationsprogrammet är 5-6 års ålder samtidigt med den fjärde 
poliosprutan. Fortsatt uppföljning får utvisa om ytterligare en 
påfyllnadsdos av DT, även då eventuellt i form av DTPa, bör övervägas 
i slutet av skolåren särskilt med tanke på att rutinmässig vaccination av 
alla vuxna har varit svår att genomföra med hög vaccinationstäckning.  

Två doser MPR infördes 1982 och bland de vaccinerade årskullar 
som fått båda doserna är skyddet gott. Före den andra dosen är 
immuniteten mot mässling hög, medan antikroppar mot påssjuka (och i 
viss mån röda hund) har börjat klinga av dessförinnan. I vad mån detta 
står för bristande immunitet mot påssjuka är ej helt klarlagt, varför 
skärpt epidemiologisk övervakning för att upptäcka utbrott av denna 
sjukdom bör övervägas. 

Nästa seroimmunitetsundersökning 2007 bör göras främst för att 
säkerställa fortsatt hög immunitet mot polio i befolkningen, men också 
för att ge underlag för en omprövning av det allmänna 
vaccinationsprogrammet och då särskilt tidpunkt för och antal 
påfyllnadsdoser. 
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Rättelse 

Resultat sid 14-15 och diskussion vad gäller pertussis sid 25 är omarbetade efter det att 
kvalitetssäkringsprogrammet avslöjat artefakter i det höga mätområdet för PT-ELISA.  

I jämförelse med andra laboratorier inom ESEN-programmet visade vissa sera 
undersökta vid SMI ojämförligt höga värden. Efter omkörningar kunde det konstateras 
att sera från använt arbetsrör som visat högt mätvärde initialt också hade högt värde 
efter omkörning medan resultat från bankrör (orört fruset serum vid SMI) 
överensstämde med resultat vid referenslaboratoriet (Palermo). Den sannolika 
förklaringen är kontamination i arbetsrören. Som en följd av detta har samtliga prov med 
värden över 100 EU/mL körts om med sera från motsvarande bankrör, sammanlagt 378 
prov. Figur 3a – 3c har ritats om med de korrigerade resultaten. 

Den reviderade rapporten har dessutom uppdaterats till planeringsläget under hösten 
2005. 
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1 Bakgrund 

Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn omfattar vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, 
Haemophilus influenzae typ b (Hib), polio, mässling, påssjuka och röda hund, samt för riskgrupper BCG-
vaccin mot tuberkulos. För att dokumentera programmets effektivitet och för att ge underlag till ändringar 
i programmet har sedan länge återkommande undersökningar av immunitetsläget i befolkningen 
genomförts. Margareta Böttiger har sedan 1960-talet gjort ett antal tvärsnittsundersökningar och riktade 
studier [1-14].  
 
 1.1 Tvärsnittsundersökningen 1990-91 

Den närmast föregående tvärsnittsstudien 1991 inriktades på polio-, difteri- och tetanusimmuniteten i den 
vuxna befolkningen födda 1972 eller tidigare [15-18]. 

Studien visade att polioskyddet var gott i alla åldrar i hela landet. Immuniteten mot difteri och tetanus 
var ofullständig. En stor del av befolkningen födda före 1956 hade antikroppsnivåer som understeg de 
satta nivåerna för god immunitet mot difteri och tetanus. Andelen med låga nivåer var större bland 
kvinnor än män. Vissa geografiska skillnader fanns. Andelen individer med god immunitet mot difteri och 
stelkramp var lägre i de norra och centrala regionerna av landet jämfört med den västra. I den södra 
regionen låg antikroppsnivåerna mellan övriga områden. 

Skillnaderna mellan vaccinerna kunde ha samband med hur respektive vaccin infördes i programmet. 
Difterivaccination infördes i skolan och för värnpliktiga under andra världskriget för att därefter 
tillsammans med stelkramps- och kikhostevaccin ingå i det allmänna barnvaccinationsprogrammet som 
startade under 1950-talet. Poliovaccination inleddes med nationella kampanjer i alla åldrar under slutet av 
1950-talet och togs in i barnvaccinationsprogrammet 1962. 

Könsskillnader för difteri och tetanus kan förklaras av att stelkramp- och difterivaccination tidigare 
gavs till fler värnpliktiga. Tetanusprofylax ges dessutom vid djupa sårskador, som oftare drabbar män.  

Geografiska skillnader kunde delvis förklaras av att ett difteriutbrott i Göteborg och Stockholm under 
1984-5 ledde till en omfattande frivillig vaccination, men kan också bero på skillnader i hur det allmänna 
vaccinationsprogrammet introducerades i olika delar av landet. Historiska data saknas dock för att belägga 
att så var fallet. Enligt tillgänglig statistik och tidiga skattningar i samband med poliovaccinets introduktion 
förefaller vaccinationstäckningen för barn ha varit jämn och hög i hela landet sedan 1960-talet. Detta 
speglades väl av den höga immuniteten mot tetanus (98,6 %) och polio för kvinnor och män (99,6, 98,8 
%) födda 1966-72. Difteriimmuniteten bland de unga kvinnorna var dock något lägre (87,2 %) än bland de 
unga männen (93,4 %). 

Sedan 1980-talet har 0-3 tetanusfall rapporterats årligen i Sverige främst bland ovaccinerade. Inhemsk 
polio och difteri har inte rapporterats under denna tid. De observerade skillnaderna i påvisbart skydd mot 
difteri i 1991 års undersökning speglades således inte av motsvarande ökad sjuklighet. Dessa iakttagelser 
var ett viktigt underlag för överväganden i samband med att difteri återkom i Ryssland och andra forna 
Sovjetstater. Enligt allmänna råd från socialstyrelsen SOSFS 1994:5, rekommenderas att var och en bör se 
över sitt vaccinationsskydd, särskilt inför resor till områden med endemisk difteri eller om man tillhör en 
yrkesgrupp med förhöjd risk att bli exponerad. Däremot bedömdes risken för en spridning av difteri i 
Sverige som liten, varför allmän vaccination av den äldre befolkningen inte förordades. I detta 
ställningstagande vägdes också risken av biverkningar in, särskilt vid vaccination av personer med höga 
antikroppsnivåer. 
 

1.2  Ny tvärsnittsundersökning 1997 

Immunitetsläget i befolkningen är dynamiskt och kan inte bedömas på basis av en enstaka undersökning. 
Upprepade undersökningar behövs för att följa immunitetsläget över tid och för att besvara frågeställ-
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ningar betingade av ändringar i infektionstrycket eller ändringar och tillägg i vaccinationsprogrammet. En 
ny utvidgad nationell tvärsnittsundersökning som också inkluderade prov från barn genomfördes därför 
1997, med ambitionen att också belysa immuniteten under uppväxt och ålderdom. I det centrala 
geografiska området undantogs Stockholms län där särskild seroepidemiologisk uppföljning av difteri-
kampanjen 1995-96 genomfördes 1997 [19]. 

Intresset att göra jämförelser mellan vaccinationsprogram med avseende på befolkningsimmuniteten 
har lett till att ett seroepidemiologiskt nätverk, ESEN, bildades 1996 med stöd från DG12 i EU 
kommissionen. Deltagande länder är England, Danmark, Frankrike, Holland, Italien och Tyskland, under 
ledning av Dr E Miller, Public Health Laboratory Services, Colindale, UK. Sverige och Finland har 
medverkat utan att formellt ingå i nätverket. Nätverket inriktades på mässling, påssjuka, röda hund, difteri 
och kikhosta. För varje sjukdom utsågs ett laboratorium till referenslaboratorium. Laboratorieanalyserna 
skulle genomföras i respektive land och standardiserades med hjälp av serumpaneler med höga och låga 
antikroppsnivåer för aktuell analys. Under 1996-97 insamlades serumprov i de olika länderna. Bortsett från 
antal prov i olika åldrar var urvalsprinciperna inte standardiserade.  

Planeringsgruppen för Seroimmunitet 1997 har varit väl medveten om svårigheterna att åstadkomma 
spårbarhet mellan de olika metoder som använts över tid och i olika länder, vilket också bekräftas i 
ESEN-arbetet [20-25].   

 
 
 
2 SYFTEN 

Följande mål formulerades i Studieprotokollet 1997-02-24: 
 
2.1  Övergripande mål 

Upprepade tvärsnittsundersökningar behövs för att 
• Kartlägga immunitetsläget i befolkningen efter vaccination enligt nuvarande och tidigare 

vaccinationsprogram 
• identifiera svackor i immunitetsläget och möjliggöra åtgärder 
• ge underlag för matematiska modeller som simulerar effekter av alternativa 

vaccinationsscheman/booster 
• kartlägga immunitetsläget inför ställningstagande till att nya vacciner läggs in i programmet 

 
2.2 Vaccin och sjukdomsrelaterade mål 

2.2.1  inom ramen för nuvarande vaccinationsprogram 

Difteri Ge bas för immunitetsläget hos barn vid introduktion av nya acellulära DTP-vaccin. 
   Bevaka eventuell svacka i nivåer hos unga män pga förändringar i andelen värnpliktiga. 
 
Tetanus Ge bas för immunitetsläget hos barn vid introduktion av nya acellulära DTP-vaccin. 
   Bevaka eventuell svacka i nivåer hos unga män pga förändringar i andelen värnpliktiga. 
 
Pertussis  Ge bas för immunitetsläget hos barn och vuxna vid introduktion av nya acellulära DTP-

vaccin. 
 
Hib Dokumentera immunitetsläget hos barn och vuxna efter introduktion av nya Hib-vaccin. 
 
Polio Dokumentera immunitetsläget inför certifiering av att Sverige är fritt från polio. 
 
Mässling  Undersöka immuniteten hos de årsgrupper som fått mässlingsvaccin resp MPR-vaccin i 

en eller två doser jämfört med äldre ovaccinerade årskullar. 
 
Påssjuka  Undersöka immuniteten hos de årsgrupper som fått MPR-vaccin i en eller två doser 

jämfört med äldre ovaccinerade årskullar. 
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Röda hund  Undersöka immuniteten hos de årsgrupper som fått rubella-vaccin eller MPR-vaccin i en 
eller två doser jämfört med äldre ovaccinerade årskullar 

 
2.2.2  Samt möjlighet att analysera sera med avseende på 

Varicella Ge bas för immunitetsläget hos barn och vuxna inför ställningstagande till introduktion 
av varicella-vaccin. 

 
Hepatit B Ge bas för immunitetsläget hos barn och vuxna inför ställningstagande till introduktion 

av hepatit B-vaccin. 
 
Pneumo- Ge bas för immunitetsläget hos barn och vuxna inför ställningstagande till 
kocker   introduktion av nya konjugerade pneumokockvaccin 
 
Seroepidemiologiska undersökningar bör kopplas till fortlöpande dokumentation av vaccinationstäckning, 
fortlöpande sjukdomsregistrering, och till utveckling av andra indikatorer på skydd t.ex. immunologiskt 
minne, slemhinneantikroppar, cellbunden immunitet, som kan validera nu använda kriterier på s.k. 
skyddande antikroppsnivåer i serum 
 
 
3 URVAL 

I tvärsnittsundersökningen 1990-1991 användes ett randomiserat urval av befolkningen, stratifierat i två 
steg. Först valdes slumpvis ett antal församlingar i varje län. Antalet församlingar stod i proportion till 
antalet invånare i respektive län. I nästa steg valdes slumpvis ett antal individer i fem åldersband av den 
vuxna befolkningen. Antalet individer i urvalet anpassades till förväntat bortfall (icke deltagande) i 
respektive ålder. Urvalets storlek valdes för att kunna påvisa andelen immuna med ±5% precision för 
varje kön i fyra geografiska regioner respektive inom fem åldersgrupper. 
 
 3.1 Vuxna  

I 1997 års tvärsnittsundersökning tillämpades i huvudsak 1991 års geografiska urvalsprinciper för 
åldersgrupperna 20 år och däröver, med undantag för Stockholm [19]. Åldersgrupperna omfattade fyra 
åldersband: 20-34 år, 35-49 år, 50-64 år, 65 år eller mer. 

I varje län slumpades 3-9 församlingar så att chansen för att en församling skulle komma med i urvalet 
var proportionellt mot dess folkmängd. Totalt valdes 79 församlingar. I varje åldersgrupp valdes 5 män 
och 5 kvinnor, i yngsta åldersgruppen 8 personer av vartdera könet. Genom att urvalet gjordes på detta 
sätt kom varje person i olika strata ha ungefär samma sannolikhet att komma med i urvalet. 
 
 3.2 Barn 

För barn innebar den homogent höga vaccinationstäckningen i landet att geografiska skillnader inte borde 
påverka utfallet. I ett antal församlingar av barn valdes därför orter som ur provtagningssynpunkt var 
lättillgängliga för sjuksköterskor med tidigare erfarenhet av liknande prov i samband med vaccinpröv-
ningar. Blodprov från varje årskohort bedömdes inte vara motiverad. De åldersgrupper som kom att ingå 
var nyfödda (navelsträngsblod), 9-11 månader, 2-2,4 år, 5-5,4 år, 9-10 år, 11-12 år, 15-16 år och 17-18 år för att 
fånga lägsta nivåer före påfyllnadsdoser enligt vaccinationsprogrammet och se om seroimmuniteten består 
under tonåren. Ett randomiserat urval av pojkar och flickor i aktuella församlingar gjordes med hjälp av 
SCBs folkbokföringsregister. 
 
 3.3 Skattning av bortfall 

Bortfallet före slutlig analys förväntades variera i olika åldersgrupper. Utifrån erfarenheterna från 
föregående tvärtsnittsundersökning 1990-1 och från SMIs kikhostevaccinprövningar, skattas bortfallet för 
barn och yngre vuxna till 1/2, för äldre vuxna till 1/4. 

Tabell 1 ger en preliminär skattning av antalet individer i urvalet och antalet som behöver finnas med i 
de slutliga analyserna.  
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Tabell 1 Skattat urval i olika åldrar och antal provresultat som bör finnas i den slutliga analysen. Storleken av 
urvalet har också beaktat den geografiska indelningen för vuxna i tvärsnittsundersökningen 1990-1 

 
   

 
Födda 
år, mån 

ÅÅ(MM) 

 
Klass i 
skolan 

Aktuell 
vaccination 

ej fått 

Antal  
prov 

i slutanalys 

Antal 
individer  
i urvalet 

Navelsträng 
 9-12 mån 
 2-2½ år 
 5-5½ år 

 8,7-9,7 år 
10½-11½ år 

15 år 
18 år 

Summa barn 

 
9606-9608 
9412-9505 
9112-9205 

1988 
1986 
1982 
1979 

 
 
 
 

3 klass 
5 klass 
9 klass 

årskurs 3 

 
DTP 3 

 
 Po 4 
 DT 4 
MPR 2 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

1 600 

300 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 

3 100 
20-34 år 
35-49 år 
50-64 år 
65-   år 

Summa vuxna 

1963-77 
1948-62 
1933-47 
-1932 

  600 
600 
600 
600 

2 400 

1.200 
800 
800 
800 

3 600 
 Summa     4 000 6 700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 METOD 

 
 4.1 Information till försökspersoner 

Personer respektive föräldrar till barn som ingick i urvalet informerades i brev om undersökningens syfte och 
ombads kontakta namngiven kontaktperson/provtagare, Bilaga 1. Information om provtagningsplats och tid 
angavs efter lokala förutsättningar. 
 
 4.2 Kontakt med försökspersonerna 

4.2.1  Vuxna 

De personer som kom med i urvalet fick ett brev från smittskyddsläkaren i länet, som informerade om 
undersökningens syfte och hur den skulle gå till.  

Varje smittskyddsläkarenhet fick sin lista med utvalda personer från SMI.  Försökspersonerna 
uppmanades att ta kontakt (per telefon, fax eller förbetalt brev) med dem som hade hand om 
provtagningen lokalt (vårdcentral, det lokala sjukhuset, eller via smittskyddssjuksköterskans försorg) för att 
komma överens om tid för blodprovstagning eller för ytterligare information. 

 
4.2.1.1  Lokal organisation 

Det var viktigt att det fanns en lokal organisation för att följa upp hur många deltagare som ställde upp. 
Om antalet prov inte var tillräckligt jämfört med förväntat bortfall togs förnyad kontakt med personer 
som inte hade svarat. I varje län utsågs en "central" kontaktperson, i regel inom smittskyddsenheten, som 
kunde svara för kontakten med SMI och med dem som tog blodprov och skickade dessa till SMI. I brevet 
till de utvalda försökspersonerna angavs telefonnummer till dem som gav tid för blodprovstagning och 
den/dem som kunde lämna ytterligare information. Anvisningar om informerat samtycke, provtagning 
och provhantering ges i Bilaga 1. 

 
4.2.2 Barn och ungdomar 

Undersökningen av barn och ungdomar planerades i tre separata grupper, beroende på vilken 
vårdorganisation som enklast kunde kontakta föräldrar och/eller barn. 
  

9  
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4.2.2.1  Förlossningsavdelningar/nyfödda  

Navelsträngsblod insamlades vid tre förlossningskliniker, Linköping, Jönköping, Umeå, i områden där 
någon av studiesjuksköterskorna arbetade på angränsande barnklinik/neonatalavdelning. 

Föräldrarna tillfrågades i samband med ankomsten till förlossningsavdelningen om navelsträngsblod 
kunde tas för immunitetsundersökningen. Kontakt med MVC och förlossningsavdelningen utformades 
enligt lokal praxis. 
 
4.2.2.2 BVC/primärvård  

På fem orter, Norrköping, Jönköping, Kalmar, Ekerö, och Umeå,  togs blodprov på vardera cirka 25-30 
barn vid 9-12 månaders ålder, cirka 25-30 barn vid 2-2,4 års ålder och på cirka 25-30 barn vid 5-5,4 års 
ålder. Proverna togs i regel av tidigare studiesjuksköterskor med BVC eller primärvårdskontakt. Varje 
område skulle ha ett befolkningsunderlag med 150-180 födda per år, eftersom inbjudan gick ut till 50-60 
barn födda under tremånadersperioden 960601-960831, som blev 9-12 månader gamla i maj-juni 97. 
Samma område skulle också räcka till vardera 50-60 barn födda under  sexmånadersperioderna 941201-
950531 och 911201-920531. 
 
4.2.2.3 BVC/skolhälsovård  

Barn i klasserna 3, 5 och 9 samt årskurs 3 i gymnasiet nåddes bäst via skolhälsovården. Proverna togs i 
regel av tidigare studiesjuksköterskor som hade kontakt med skolhälsovård eller primärvård i Ekerö, 
Norrköping, Jönköping, Kalmar, Örebro. Skolsköterskor gav information till elever och föräldrar. 
Föräldrarna till de barn som kommit med i urvalet fick ett brev (per post eller via skolhälsovården) från 
SMI och lokal studiesjuksköterska som informerade om undersökningens syfte och hur den skulle gå till. 

Föräldrarna uppmanades att ta kontakt (per telefon, fax eller förbetalt brev) med studiesjuksköterskan 
för att komma överens om tid för blodprovstagning på barnet eller för ytterligare information. Skolbarnen 
lämnade besked via skolhälsovården. 

I brevet till de utvalda familjerna angavs telefonnummer till de som gav tid för blodprovstagning och 
den/de som kunde lämna ytterligare information 

 

4.2.2.4 Lokal organisation  

En studiesjuksköterska i varje område hade ansvaret för att följa upp hur många förskolebarn/skolbarn 
som ställde upp. Om antalet prov inte var tillräckligt jämfört med förväntat bortfall togs förnyad kontakt 
med personer som inte hade svarat. Samma studiesjuksköterska svarade för kontakten med SMI och med 
dem som tog blodprov och skickade dessa till SMI.     

 
 4.3 Provtagning 

4.3.1 Vuxna   

Prov togs i regel som minst 5 mL venblod i armveck med Vacutainer®rör. 
 

4.3.2 Barn och ungdomar  

Prov togs i regel som kapillärprov i tre Microtainer®rör, tillsammans minst 1,5 mL. På barn över 5 års 
ålder togs i regel venprov i (5-10 mL). Emla®plåster/salva användes vid behov för att bedöva huden.  
 
4.4 Provhantering 

4.4.1 Märkning  

Omedelbart efter det att provtagningen genomförts märktes vacutainer®/microtainer®röret med en 
nummeretikett. Etiketter med samma nummer sattes på i)  Remiss till SMI för Seroimmunitet 1997; ii) 
Deltagarlista 
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4.4.2 Centrifugering  

Provrören var obehandlade och försedda med en gelpropp, som skiljde av blodkropparna vid 
centrifugering och förhindrade hemolys. Efter minst 30 minuter i rumstemperatur centrifugerades 
Vaccutainer®rören vid 1000-1300 x g varv per minut i 10 minuter. Microtainer®rör centrifugerades i 
mikrocentrifug vid 10000 varv i en minut. 
 
4.4.3 Inskick till SMI  

Rören förvarades i kylskåp innan de (oöppnade) postades till SMI i frankerad Jiffy®- påse tillsammans med 
ifylld blå remiss Immunitetsprövning 1997. Om provet inte hade centrifugerats, skulle det skickas samma dag 
som provet togs. 
 
4.4.4 Inkomna prover till SMI  

Vid ankomsten till SMI pipetterades serum av till Sarstedts®rör, ett arbetsrör och två bankrör. Rören och 
inkommen remiss märktes med etiketter med en unik nummerserie. Samtidigt registrerades provet i 
databasen IMMUN-97 (databas Access).          
 
4.4.5 Laboratorieanalyser  

Analyserna gjordes med de vid SMI ackrediterade/kvalitetssäkrade metoderna för respektive antigen. Se 
Bilaga 2. Tabell 2 visar i översikt använda metoder, minsta påvisbara antikroppskoncentrationer samt de 
koncentrationer som vanligen räknas som skyddande [26-28] eller som används i redovisningar av 
seroprevalens t ex i ESEN-samarbetet [20-25]. 
 
Tabell 2 Vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet samt laboratoriemetod i Seroimmunitet 1997 för 

analys av antikroppar mot respektive antigen. ELISA = enzyme linked immuno-sorbent assay, DELFIA 
= delayed fluorescence immuno assay, NT = neutralisationstest. EU = ELISA units,  
IU = international units 

 

Vaccination mot 
 

Laboratoriemetod för 
mätning av antikroppar 

i serum 

Antigen Lägsta påvisbar 
koncentration 

eller titer 

Gräns för 
sannolik 

immunitet  
Difteri In-house ELISA Difteritoxin 0,02 EU/mL 0,1 IU/mL 
Stelkramp In-house dubbel- 

DELFIA [29] 
Tetanustoxoid 0,008 U/mL 0,1 IU/mL 

Kikhosta In-house ELISA Pertussistoxin 1 EU/mL Saknas 
Polio NT Poliovirus typ 1 (stam 

Mahoney) 
0,0625 IU/mL Titer 4 = 

0,0625 IU/mL 
  Poliovirus typ 2 

(stam MEF) 
0,125 IU/mL Titer 4 = 

0,125 IU/mL 

  Poliovirus typ 3 
(stam Saukett) 

0,125 IU/mL Titer 4 = 
0,125 IU/mL 

Invasiv sjukdom 
orsakad av Hib 

In-house ELISA Polysackarid (bakterie-
kapseln) konjugerad till 
humant serumalbumin 

0,05 EU/mL 0,15 µg/mL 

Mässling In-house ELISA + 
NT (om ELISA <400 
mIU/mL) 

Mässlingsvirus 
(stam LEC) 

30 mIU/mL 120 mIU/mL 
(ELISA) 
Titer 2 (NT) 

Påssjuka ELISA Dade Behring 
 

Parotitvirus 
(stam Enders, genotyp A) 

Titer 231 Saknas 
 

Röda hund In-house ELISA Rubellavirus 
(stam RA 27/3) 

7,4 IU/mL 10 IU/mL 
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4.5 Etiska överväganden 

Undersökningen har främst betydelse ur ett befolkningsperspektiv - resultaten har begränsat värde för 
deltagarna som individer.  

Blodprovstagningen kan vara obehaglig men är ofarlig. Föräldrars medgivande å sina barns vägnar är 
särskilt känsligt. Provtagning på barn gjordes därför endast av sjuksköterskor med lång erfarenhet av liknande 
provtagningssituationer i de fleråriga kikhostevaccinprövningarna. Sjuksköterskornas kompetens och 
lyhördhet för barnens behov var en nödvändig förutsättning för att etiska rågångar skulle upprätthållas. För 
att bedöva huden så att nålsticket i armvecket inte skulle göra så ont erbjöds Emla®-plåster till barn i åldrarna 
9 månader till 5½ år. 

Undersökningen granskades och godkändes av forskningsetikkommittén vid Karolinska Institutet (Dnr 
97-092) den 21 april 1997 efter det att ansökan hade varit på remiss och godkänts av 
forskningsetikkommittén i Göteborg, Uppsala, Umeå, Linköping, Lund och Örebro. 
 
 
5 RESULTAT 

Under våren 1997 insamlades sera på förlossningsavdelningar och barnavårdscentraler och under hösten 
genomfördes undersökningen inom skolhälsovården och via smittskyddsenheterna. Antalet insamlade och 
analyserade sera redovisas i Tabell 3. Totalt insamlades 3634 sera, varav 2032 från vuxna 20 år eller äldre, 
226 navelsträngsblod och 1602 från barn. Tre barn i åldersgruppen 9-11 månader uteslöts från alla 
analyser då de fått tredje dosen av alla spädbarnsvacciner. Två äldre barn hade provtagits trots att de inte 
ingick i urvalet. I genomsnitt insamlades 90,9 % av det antal sera som beräknats för laboratorieanalyser. 
Antalet tillgängliga sera för analys var större än skattat antal för navelsträngsblod och för barn i skolåldern. 
Lägsta andelen sera insamlades för förskolebarn i åldrarna 2 (61 %) och 5 år (68 %), och för män i åldern 
35-49 år (67 %). 



 

 
 
Tabell 3 Beräknat antal prov, antal erhållna serumprov samt antal prov analyserade för antikroppar mot difteri (D), tetanus (T), pertussis (P), polio typ 1-3, Hib, mässling, påssjuka och röda hund i 

de olika åldersgrupperna 
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Åldersgrupp 
Beräknat 
antal prov 

Antal erhållna 
prov Exkl. D män Kvinnor T män Kvinnor P män Kvinnor polio 1 polio 2 polio 3 Hib mässling påssjuka rubella

Navel                200 226  226 225 200 100 100 100 200 178 176 178

9-12 mån. 200 161 3 158 87 71 145            

           

            

                  

               

               

             

            

            

            

            

                    
                  

158 101 101 100 159 106 101 105

2-2½ år 200 122 1 121 58 63 120 994 NA NA 99 100 97 94 97

5-5½1 år 200 136  1362 43 49 1173 1345 85 85 85 128 101 97 101 

8,7-9,7 år 200 239 1 238 125 113 235 237 NA NA 99 199 105 105 105 

10½-11½ år 200 253  252 136 116 244 253 NA NA NA 198 200 200

15 år 200 251  251 123 128 250 251 NA NA NA 200 104 104 105

18 år 200 214  213 74 139 213 74 139 213 74 139 NA NA NA  105 105 105 

20-34 år 600 551  551 236 315 551 236 315 550 235 315 55 55 55  203 201 202 

35-49 år 600 456  456 201 255 456 201 255 456 201 255 NA NA NA  NA NA NA 

50-64 år 600 522  522 237 285 522 237 285 522 237 285 NA NA NA  NA NA NA 

65 år- 600 503  503 266 237 503 266 237 503 266 237 201 201 200  195 195 196 

Total 4000 3634 5 3627 1612 1745 3581 3576 542 542 738 986 1392 1378 1394

1  Provtagning i denna åldersgrupp, barn födda 1992, skedde delvis i områden där en stor kikhostevaccinprövning (KVP 1) genomfördes 1992. I tabellen redovisas därför också antalet barn som medverkat i KVP1. Dessutom redovisas för 
pertussisanalyserna antalet barn som vaccinerats med pertussisvaccin i årsgrupperna 2-2½ och 5-5½ år. 
2 61 endast DT, 75 DT&P, varav45 fått 3 doser i KVP1 
3 55 endast DT, 62 DT&P, varav37 fått 3 doser i KVP1 
4 29 ej fått och 70 fått pertussisvaccin 
5 61 ej fått och 73 fått pertussisvaccin 
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5.1 Difteri 

I Sverige infördes vaccination mot difteri under 1940-talet för att bryta den epidemi som bröt ut 1942. 
Initialt gavs en dos som primärvaccination till barn i åldrarna 1 till 15 år [30]. Vaccination av barn mot 
difteri infördes i författningssamlingarna 1947 enligt ett schema som liknar dagens nordiska schema; 2 
injektioner gavs under andra levnadshalvåret med booster ett år senare samt vid skolstart. När 
trippelvaccinationen infördes 1953 ändrades vaccinationsschemat till tre doser med 1-2 månaders intervall, 
för att först 1986 ändras till nuvarande 3-5-12 månadersschema. Förnyelsedosen i skolan flyttades 1977 
från skolstart till 10 års ålder. Påfyllnadsdoser till vuxna rekommenderas vart 30 år, eller i risksituationer 
vart tionde år.  

Seroprevalensen av IgG difteriantitoxin uttryckt som ELISA-enheter/mL redovisas i form av 
kumulativa frekvenskurvor för barn i Figur 1 a och separat för kvinnor respektive män i Figur 1b och 1c. 
Värden under 0,02 EU/mL betraktas som seronegativa.  

Vid 9-12 månaders ålder, efter två doser acellulärt DTP (infördes 1996, 17 Lf difteritoxoid/dos) vid 3 
och 5 månaders ålder, hade alla minst 0,02 EU/mL, och cirka 64 % minst 0,1 EU/mL. Vid 2-2½ års 
ålder, 1 till 1½ år efter en tredje dos svenskt DT-vaccin (12,5-15 flockningsenheter (Lf)/dos) som 
användes 1979-1995, hade alla påvisbara nivåer ≥0,02 EU/mL och cirka 75 % minst 0,1 EU/mL. Vid 5-
5,4 års ålder var antitoxinnivåerna betydligt lägre. Bland 5-åringar som fått tre doser DT hade 75 % 
påvisbara nivåer ≥0,02 EU/mL, och endast cirka 15 % över 0,1 EU/mL. Vid 8,7-9,7 års ålder hade cirka 
80 % påvisbara antikroppar men vid 10,5-11,5 års ålder, sex till 18 månader efter DT (7,5 Lf) vid 10 års 
ålder, hade 98 % påvisbara antitoxinnivåer, och mer än 92 % minst 0,1 EU/mL. För 15 åringar var 
nivåerna höga, cirka 71 % hade minst 0,1 EU/mL. Nivåerna i navelsträngsblod var däremot lägre vilket 
speglar de låga nivåerna hos vuxna kvinnor. 

Nivåerna är låga för kvinnor redan från 20 års ålder. Andelen med påvisbara nivåer sjunker successivt 
till 57 % för kvinnor från 65 års ålder. Män har något högre nivåer men andelen med påvisbara 
antikroppar sjunker till lägst cirka 62 % från 65 års ålder. 
 
5.1.1 Slutsats  

Serumnivåerna av antikroppar mot difteri sjunker betänkligt från 5 till 9 års ålder. Påfyllnadsdosen vid 10 
års ålder ger höga nivåer upp till 18 års ålder. Vuxna, i synnerhet kvinnor, har i regel låga eller ofta inte 
påvisbara antikroppsnivåer mot difteri. 

IgG difteriantitoxin EU/mL

barn kumulativ frekvens %
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Figur 1a Seroimmunitet 1997: IgG-antikroppar (ELISA) mot difteritoxin i navelsträngsblod, vid 9-11 månader, 2-
2½ år, 5-5½ år efter DT i 3-5-12 mån schema (se not till Tabell 2), vid 8,7-9,7, 10½-11½ och 15 års 
ålder. 
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IgG difteriantitoxin EU/mL

kvinnor kumulativ frekvens %
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Figur 1b  Seroimmunitet 1997: IgG-antikroppar (ELISA) mot difteritoxin hos vuxna kvinnor: vid 18 års ålder, och 

i åldersgrupperna 20-34, 35-49, 50-64 och 65- års ålder 

IgG difteriantitoxin EU/mL

män kumulativ frekvens %
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Figur 1c Seroimmunitet 1997: IgG-antikroppar (ELISA) mot difteritoxin hos vuxna män: vid 18 års ålder, och i 

åldersgrupperna 20-34, 35-49, 50-64 och 65- års ålder  
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5.2 Tetanus  

I Sverige startade produktion av stelkrampsvaccin under andra världskriget i samband med en omfattande 
vaccination av skolbarn och värnpliktiga. Kombinerat vaccin mot difteri och stelkramp (DT) började 
tillverkas 1948. Till skillnad från difteri infördes inte vaccination mot stelkramp i det allmänna vaccina-
tionsprogrammet före 1953, när trippelvaccination mot difteri-stelkramp-kikhosta (DTP) infördes. 
Därefter gäller för stelkramp samma förändringar i barnvaccinationsprogrammet som för difteri, se sid 14. 
Män har i Sverige under många år erhållit fler vaccinationer mot stelkramp, dels p g a vaccination under 
värnplikten, men också för att de i högre grad än kvinnor råkat ut för sårskador som föranlett stelkramps-
profylax. Skadeprofylax infördes i författningssamlingar 1973 men gavs i rätt hög omfattning dessförin-
nan. Numera vaccineras färre män under värnplikten eftersom endast delar av årskullarna inkallas. 

Seroprevalensen av Ig-antikroppar mot tetanustoxoid uttryckt som arbiträra enheter per mL redovisas i 
form av kumulativa frekvenskurvor för barn i Figur 2a, och separat för kvinnor och män i Figurerna 2b 
och 2c. Värden under 0,008 U/mL betraktas som seronegativa. 

Någon absolut gräns för vad som är skyddande antikroppsnivå finns inte, men vanligen brukar 
antikroppsnivåer över 0,01-0,1 IU/ml räknas som skyddande, beroende på om provet är taget lång eller 
kort tid efter vaccination [20]. I vaccinuppföljningssammanhang brukar man eftersträva att minst 90 % har 
antikroppar över 0,1 IU/ml minst 5 år efter vaccination [31]. Med denna gräns finner man tillfredsstäl-
lande koncentrationer i alla åldrar bland barn utom i gruppen 8,7-9,7 år, dvs precis innan förnyelsedosen 
vid 10 års ålder ges i skolans år 4. Därefter har närmare 100 % av barnen över 1,0 IU/ml. Bland vuxna är 
det endast åldersgrupperna 18 och 24-34 år som mer än 90 % av individerna har över 0,1 IU/ml, samt 
vuxna män 35-50 år. Av vuxna män 50-64 år uppnår drygt 80 % denna nivå. 

Tetanustoxoid är ett kraftigt antigen och man kan i praktiken räkna med livslångt skydd för den som är 
grundvaccinerad, enligt svenskt schema med 3 doser vid 3-5-12 mån eller enligt utomnordiska scheman 
som innefattar 3 doser under första året samt en under andra året, och som har fått en förnyelsedos i 
skolan samt ytterligare en vaccination som vuxen (se SoSFS 1990:21). 

Delfia tetanus anti-toxin U/mL

barn kumulativ frekvens % 
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Figur 2a Seroimmunitet 1997: IgG-antikroppar (dubbel-DELFIA) mot tetanustoxin i navelsträngsblod, vid 9-11 

månader, 2-2½ år, 5-5½ år efter DT i 3-5-12 mån schema (se not till tabell 2), vid 8,7-9,7 år, 10½-11½ år, 
och vid 15 års ålder. 
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5.2.1 Slutsats  

Immuniteten mot stelkramp var 1997 dålig bland svenska kvinnor över 35 år och bland svenska män 
över 65 år, samt inte helt tillfredsställande bland svenska män 50-64 år. Bland barn är seroprevalensen 
mot tetanustoxin tillfredsställande.

Delfia tetanus anti-toxin U/mL

Kvinnor kumulativ frekvens %
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Figur 2b Seroimmunitet 1997: IgG-antikroppar (dubbel-DELFIA) mot tetanus hos vuxna kvinnor: vid18 års ålder, 

och i åldersgrupperna 20-34, 35-49, 50-64 och 65- års ålder 

Delfia tetanusantitoxin U/mL

Män kumulativ frekvens %
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Figur 2c Seroimmunitet 1997: IgG-antikroppar (dubbel-DELFIA) mot tetanus hos vuxna män: vid18 års ålder, 

och i åldersgrupperna  20-34, 35-49, 50-64 och 65- års ålder.  
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5.3 Pertussis 

Helcells kikhostevaccin (Pw) ingick i vaccinationsprogrammet under åren 1953 till 1979. År 1996 
återinfördes kikhostevaccinering med acellulärt kikhostevaccin (Pa) som en del av vaccin mot difteri-
stelkramp-kikhosta (DTPa). 

I Figur 3a ges den kumulativa frekvensen av antikroppsnivåer mot anti-PT hos barn. I åldersgruppen 
9-12 månader, den första som fick de nya DTPa vaccinerna i 3-5-12 mån schemat, hade 97,5 % av 
undersökta barn  påvisbara antikroppar. De hade vid provtagningstillfället hunnit få två doser. Den 
kumulativa frekvenskurvan har den karakteristiska sinusform som förväntas för en nyligen vaccinerad 
grupp.  

För övriga åldersgrupper återspeglar studien antikroppsprofilerna vid slutet av en period omfattande 17 
år utan allmän vaccinering. I Figur 3b och 3c ges motsvarande kurvor för vuxna kvinnor och män. 
Flertalet vuxna (> 90 %) hade påvisbara nivåer av anti-PT. Andelen med höga koncentrationer (>100 
EU/mL) varierar mellan 1 och 4 % utan större skillnader mellan män och kvinnor. 
  
5.3.1 Slutsats  

Resultaten talar för att kikhosta förekommer bland icke vaccinerade i alla åldersgrupper. Det är av stort 
intresse att följa upp dessa resultat efter återinförandet av kikhostevaccination1996. Antalet anmälda fall 
har minskat markant. Det behöver dock klargöras om detta beror på att cirkulationen av pertussisbakterier 
och därmed infektionstrycket minskat eller om endast sjukdomsbilden modifierats. Kunskap om naturlig 
booster genom endemisk kikhosta har givetvis betydelse vid ställningstagande till ev. påfyllnadsdoser i det 
allmänna vaccinationsprogrammet.  
 

IgG pertussis antitoxin EU/mL
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Figur 3a Seroimmunitet 1997: IgG-antikroppar (ELISA) mot pertussistoxin i navelsträngsblod, 

hos vaccinerade barn vid 9-11 månader (2 doser Pa), samt hos ovaccinerade barn vid 2-2½ år, 5-5½ år 
8,7-9,7 år, 10½-11½ år, och vid 15 års ålder. 
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Figur 3b Seroimmunitet 1997: IgG-antikroppar (ELISA) mot pertussistoxin hos vuxna kvinnor: vid 18 års ålder, och 

i åldersgrupperna 20-34, 35-49, 50-64 och 65- års ålder. 
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Figur 3c  Seroimmunitet 1997: IgG-antikroppar (ELISA) mot pertussistoxin hos vuxna män: vid 18 års ålder, och i 

åldersgrupperna 20-34, 35-49, 50-64 och 65- års ålder. 
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5.4 Polio  

I Sverige ges inaktiverat poliovaccin vid 3, 5 och 12 månaders ålder med en fjärde dos vid 5½ års ålder. 
Därför analyserades först åldersgrupper med förväntat lägsta seroprevalens av neutraliserande antikroppar 
mot poliovirus typ 1, 2 och 3. Vi valde att undersöka navelsträngsblod, barn i åldrarna 9-12 månader (före 
dos 3), och 5-5½ år (före dos 4). Två ytterligare åldersgrupper, 2-2½ och 8,7-9,7 år, analyserade för anti-
polio 3, för vilken den lägsta seroprevalensen observerades bland 5-5½ åringarna. Bland vuxna valdes unga 
vuxna i åldern 20-34 år samt 65 år och äldre. 

Figur 4a-c visar kumulativa frekvenskurvor av antikroppsnivåer mot polio typ 1, typ 2 och typ 3 för de 
undersökta åldersgrupperna. Antikroppsnivåerna är uttryckta som internationella enheter (IU). Värden 
under 0,1 IU/mL betraktas som seronegativa för anti-polio 1 och 3; värden under 0,17 IU/mL betraktas 
som seronegativa för anti-polio 2.  
 
5.4.1 Slutsats  

Seroprevalensen mot poliovirus typ 1 och 2 är mycket hög i alla undersökta åldersgrupper.  
Seroimmuniteten för typ 3 förefaller vara den känsligaste indikatorn på om polioimmuniteten i 

befolkningen är tillfredställande. Den lägsta observerade seroprevalensen är dock hög: 89 procent vid 9-12 
månaders ålder efter 2 doser, och 91 procent vid 5 års ålder före den fjärde dosen poliovaccin. 
Seroprevalensen är över 97 procent i åldersgrupperna 9-10 år, 20-34 år och 65 år eller mer.   

Att seroimmuniteten för alla tre poliovirustyperna är hög i den äldsta gruppen speglar troligen en 
kombination av exponering för vilt poliovirus före 1960 och vaccinering under de första poliovaccinations-
kampanjerna kring 1960.  
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Figur 4a Seroimmunitet 1997: Neutraliserande antikroppar mot poliovirus typ 1 hos utvalda åldersgrupper – i 

navelsträngsblod, före tredje dosen poliovaccin vid 9-12 månaders ålder; före fjärde dosen vid 5-5½ års 
ålder och hos vuxna i åldrarna 20-34 år samt över 65 år 

 

 3:2004T  21  



 

anti-polio 2 IU/mL

barn kumulativ frekvens % 

0,1 0,5 1 5 10 50 100
0

50

100

navel5-5½ år9-12 m 

anti-polio 2 IU/mL

vuxna kumulativ frekvens %

0,1 0,5 1 5 10 50 100
0

50

100

65- år20-34 år

 
Figur 4b Seroimmunitet 1997: Neutraliserande antikroppar mot poliovirus typ 2 hos utvalda åldersgrupper – i 

navelsträngsblod, före tredje dosen poliovaccin vid 9-12 månaders ålder; före fjärde dosen vid 5-5½ års 
ålder och hos vuxna i åldrarna 20-34 år samt över 64 år 
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Figur 4c Seroimmunitet 1997: Neutraliserande antikroppar mot poliovirus typ 3 hos utvalda barngrupper – i 

navelsträngsblod, före tredje dosen poliovaccin vid 9-12 månaders ålder; vid 2-2½ års ålder, före fjärde 
dosen vid 5-5½ års ålder, vid 8,7-9,7 års ålder och hos vuxna i åldrarna 20-34 år samt över 64 år 
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5.5 Hib  

Haemophilus influenzae typ b (Hib) orsakade fram till början av 1990-talet uppemot 50 % av alla bakteriella 
meningiter hos barn i västvärlden, och nästan alla fall av bakteriell epiglottit hos barn och vuxna. Hib kan 
också orsaka sepsis och (mindre vanligt) pneumoni, artrit, cellulit. I Sverige insjuknade på den tiden årligen 
cirka 400 barn under 5 år, varav 6-8 dog och 60-70 fick bestående men [33]. 

Redan på 1930-talet påvisades ett inverst samband mellan baktericida antikroppar i serum vid olika åldrar 
och förekomst av invasiv sjukdom orsakad av Hib i samma åldrar [34]. Den skyddande antikroppen visade 
sig vara riktad mot bakteriens kapsel [35], bestående av polysackarid. Antikroppar utvecklas naturligt med 
stigande ålder, troligen beroende dels på korsreaktivitet med andra antigen och dels på kontakt med 
bakterien. Vacciner innehållande bakteriekapseln utvecklades, men visade sig inte skydda den mest utsatta 
åldersgruppen. Först under 1980-talet lyckades man lösa problemet med Hib genom att koppla 
bakteriekapseln till ett bärarprotein. Dessa konjugatvacciner har en mycket god skyddseffekt [36] och 
fungerar även hos barn under 2 år, trots att barn i denna ålder har en dåligt utvecklad förmåga att bilda 
antikroppar mot kolhydratantigen. Däremot klarar de proteinantigen bra. 

I Sverige infördes vaccination mot Hib under spädbarnsåret 1992-93. Kostnadsfri ”catch-up” 
vaccinering erbjöds i varierande grad och många småbarnsföräldrar bekostade själva vaccination. Redan 
1994 hade den årliga förekomsten av meningit och bakteremi sjunkit till 3,5 per 100 000 [37]. 

Seroprevalensen av IgG-antikroppar mot Hib, uttryckt som EU/mL redovisas i form av kumulativa 
frekvenskurvor för barn upp till 15 år i Figur 5. Värden under 0,05 EU/mL betraktas med denna 
analysmetod som seronegativa. Samtliga undersökta åldersgrupper har likartade kumulativa frekvenser, med 
högre koncentrationer bland barn 2-2½ år. Ovaccinerade spädbarn och småbarn har mycket låga 
koncentrationer, dvs. undersökningen visar att de vaccinerade åldersgrupperna 9-12 mån (2 doser) och 2-2½ 
år (3 doser) har uppnått koncentrationer som är i nivå med de antikroppskoncentrationer som äldre barn 
har förvärvat naturligt, och som är förenade med minskad risk att insjukna.  
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Figur 5 Seroimmunitet 1997: IgG-antikroppar (ELISA) mot Haemophilus influenzae typ b i navel-strängsblod, vid 

9-12 månader, 2-2½ år, 5-5½ år, 8,7-9,7 år, 10½-11½ år, och 15 års ålder 
 

5.5.1 Slutsats  

Undersökningen visar tillfredsställande antikroppskoncentrationer i de vaccinerade åldersgrupperna. 
Resultaten ska i övrigt ses som en bakgrund inför fortsatt uppföljning av antikroppsprevalensen i olika 
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åldersgrupper. Långtidsuppföljning av vaccinerade visar god immunitet [38] så långt det idag finns följda 
grupper, men det är ännu oklart om minskad kolonisation och därmed minskad förekomst av naturlig 
booster kommer att påverka immuniteten i befolkningen på längre sikt. 

 5.6 Mässling, påssjuka och röda hund 

I Sverige ges sedan 1982 ett vaccin med levande, försvagat morbilli-, parotit- och rubellavirus vid 18 
månader och 12 års ålder. Vaccinationstäckningen för MPR-vaccin steg snabbt efter introduktionen och var 
redan 1984 över 93 %. Före 1982 fanns monovalenta vacciner mot de tre sjukdomarna: mässlingsvaccinet 
registrerades i Sverige 1971, påssjukevaccinet 1978 och röda hundvaccinet 1974. Mässlingsvaccin erbjöds 
till barn vid 1-2 års ålder men vaccinationstäckningen fram till 1982 var <50 %. Påssjukevaccinet fanns 
tillgängligt men gavs i mycket liten utsträckning. Röda hundvaccinet gavs till 12-åriga flickor från 1974 
och vaccinationstäckningen hos dessa var hög.   

I seroimmunitet 1997 undersöktes antikroppar mot mässling, påssjuka och röda hund i navelsträngs-
blod för att mäta mängden maternella antikroppar, hos barn i åldrarna 9-12 månader när maternella 
antikroppar antas ha försvunnit men före första dosen MPR, hos barn i åldrarna 2-2½ år, 5-5½ år, 8-9 år, 
10½-11½ år före andra dosen MPR, hos barn i åldern 15 år och hos yngre vuxna vid 17-18 års ålder, 20-
34 års ålder med en blandning av vaccinerade och ovaccinerade individer samt hos individer 65 år och 
äldre som genomgått naturliga infektioner. 

Resultaten redovisas för undersökta åldersgrupper som omvända kumulativa frekvenskurvor av hur 
många som har antikroppar mot morbilli, Figur 6a och b, parotit, Figur 7a och b, och rubellavirus, Figur 
8a och b. Antikroppsnivåerna är uttryckta som mIU/mL för mässling, reciprok titer för påssjuka och 
IU/mL för rubella. Individer med värden ≥120 mIU/mL för mässling [21, 39, 40] och ≥10 IU/mL för 
rubella [22, 41, 42] anses vara immuna. En immunitetsgräns för påssjuka har ej gått att fastställa då 
reinfektioner även efter genomgången naturlig sjukdom förekommer. Individer med en titer ≥231 för 
påssjuka betraktas som seropositiva men ej säkert immuna [42, 43]. 
 
5.6.1 Mässling  

Över 90 % i alla undersökta åldersgrupper har skyddande antikroppar mot mässling utom i åldersgrup-
pen 9-12 månader, dvs i den grupp som har förlorat de maternella antikropparna och ännu ej vaccinerats. 
Högst seroprevalens noteras i åldersgruppen 65 år eller äldre där 99 % av undersökta individer har 
påvisbara antikroppar. I denna åldersgrupp har alla haft en naturlig mässlingsinfektion. 
 
5.6.2 Påssjuka  

Seroprevalensen för påssjuka är väsentligt lägre än för mässling i stort sett i alla undersökta ålders-
grupper. Barnen som saknade antikroppar mot mässling i åldersgruppen 9-11 månader saknar också 
antikroppar mot påssjuka. I åldersgruppen 2-2½ år har endast 84 % påvisbara antikroppar. Andelen barn 
som har påvisbara antikroppar sjunker sedan successivt fram till 10-11 års ålder då endast 73 % har 
påvisbara antikroppar. Efter andra dosen MPR vid 12 års ålder har 91 % av 15-åringarna påvisbara 
antikroppar. För 65-åringar eller äldre noteras påvisbara antikroppar hos 90 %. 
 
5.6.3 Röda hund  

Seroprevalensen för röda hund är mycket hög  (≥95 %) utom i åldersgrupperna 9-11 månader, 8-9 år och 
10-11 år där endast cirka 80 % har påvisbara skyddande antikroppar. Liksom för parotit sjunker således 
antalet individer med påvisbara rubellaantikroppar påtagligt innan MPR-dos 2 ges vid 12 års ålder. Efter 
MPR-dos 2 vid 12 års ålder noteras påvisbara antikroppar hos 94 % av 15-åringarna. I övriga 
åldersklasser saknar 3-5 % påvisbara antikroppar och antas vara mottagliga för en röda hundinfektion. 
 
5.6.4 Slutsats  

År 1997 var skyddet mot mässlingsvirus bra i samtliga undersökta åldergrupper. Skyddet mot röda 
hundvirus var tillfredsställande i de flesta åldersgrupper utom i åldrarna 8,7-9,7 och 10½-11½ år, där 
andelen individer med antikroppar mot röda hund sjunkit väsentligt. Andelen individer med påvisbara 
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antikroppar mot påssjukevirus var redan efter MPR-dos 1 väsentligt lägre jämfört med antikroppar mot 
morbillivirus och rubellavirus, och sjunker ytterligare redan i 5-5½ års ålder för att stiga 
tillfredsställande först när andra MPR-dosen ges vid 12 års ålder. Skärpt epidemiologisk övervakning 
för att upptäcka utbrott av påssjuka bör övervägas. 
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Figur 6a Seroimmunitet 1997: IgG-antikroppar (in houseELISA) mot mässlingsvirus i navelsträngsblod, vid 9-12 

månader, 2-2½ år, 5-5½ år, 8,7-9,7 år, 10½-11½ år, och 15 års ålder  
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Figur 6b Seroimmunitet 1997: IgG-antikroppar (in house ELISA) mot mässlingsvirus vid 18 år, hos unga vuxna och 

över 65 års ålder 
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Figur 7a Seroimmunitet 1997: IgG-antikroppar (ELISA, Behringwerke) mot parotitvirus i navelsträngsblod, vid 9-12 

månader, 2-2½ år, 5-5½ år, 8,7-9,7 år, 10½-11½ år och 15 års ålder 
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Figur 7b Seroimmunitet 1997: IgG-antikroppar (ELISA, Behringwerke) mot parotitvirus vid 18 år, hos unga vuxna 

och över 64 års ålder 
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Figur 8a Seroimmunitet 1997: IgG-antikroppar (in house ELISA) mot rubellavirus i navelsträngsblod, vid 9-12 

månader, 2-2½ år, 5-5½ år, 8,7-9,7 år, 10½-11½ år, och vid 15 års ålder  
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Figur 8b Seroimmunitet 1997: IgG-antikroppar (in house ELISA) mot rubellavirus vid 18 år, hos unga vuxna och 

över 64 års ålder. 
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6 DISKUSSION 

 
En förutsättning för ett bra smittskydd är epidemiologisk kunskap om infektionssjukdomarna, inklusive 
förändringar över tid. Immunitetsövervakning är en viktig del i bevakningen för de sjukdomar vi vaccinerar 
emot. Så länge sjukdomarna cirkulerar ger sjukdomsincidens och prevalens en bild av immunitetsläget i 
befolkningen. Men när framgångsrika vaccinationsprogram eliminerar sjukdomen i den vaccinerade 
populationen, så innebär det inte nödvändigtvis att samma befolkningsgrupp i ett senare skede är skyddad 
om sjukdomen åter introduceras utifrån. För att bedöma skyddet i ett sådant läge behövs immunitets-
övervakning [44]. 

Många vaccinationer medför inte bara minskad sjukdomsförekomst utan även minskad cirkulation av 
sjukdomsframkallande agens, vilket i sin tur medför att immuniteten inte förstärks genom s.k. ”naturlig 
boostring”. Det kan i sin tur påverka immunitetsläget, särskilt för de sjukdomar där skydd förutsätter 
cirkulerande antikroppar (t.ex. polio). För andra sjukdomar kan det immunologiska minnet räcka, som med 
kort varsel mobiliserar immunförsvaret (t.ex. hepatit B). 

Sjukdoms- och seroimmunitetsövervakning ger basen för introduktion av nya vacciner i vaccinations-
programmet, men också en övervakning av detsamma och därmed skäl för att föreslå ändringar. Denna 
seroimmunitetsundersökning dokumenterar immunitetsläget hos barn och vuxna vid introduktion av de nya 
acellulära kikhostevaccinerna 1996, och fem år efter introduktionen av Hib-vaccin. När det gäller difteri, 
stelkramp och polio dokumenterar studien långsiktig effekten av det vaccinationsprogram vi haft sedan 
1950-talet. De svackor som noteras i olika åldrar bör relateras till nuvarande vaccinationsschema och 
användas som grund för justeringar i de åldrar vid vilka påfyllnadsdoser ges. När det gäller mässling, 
påssjuka och röda hund är undersökningen gjord 15 år efter införande av MPR i två-dos-schema år 1982. 
Redan dessförinnan vaccinerades flertalet barn mot mässling i slutet av 1970-talet, och många flickor även 
mot rubella. Undersökningen ger därmed huvudsakligen data för ett rullande program i ganska tidigt skede, 
även om en del långsiktiga tendenser bör kunna bedömas när det gäller mässling och rubella. 
 
6.1 Metodfrågor 

Seroimmunitet 1997 är ett led i de återkommande tvärsnittsundersökningar, som mer eller mindre 
systematiskt gjorts sedan 1968 för att bevaka förändringar i befolkningens immunitetsläge för sjukdomar i 
det allmänna vaccinationsprogrammet [1-19]. Liknande undersökningar har under 1990-talet gjorts i ett antal 
europeiska länder delvis inom ramen för ESEN [20-25]. 
 
6.1.1 Urval  

Urvalet för vuxna i Seroimmunitet 1997 var i princip ett randomiserat urval av befolkningen i olika 
åldersgrupper enligt samma principer som tillämpades i undersökningen 1990-1 [15] och i Holland [44]. Två 
landsting (AB [19] och BD) deltog dock inte i 1997 års undersökning. Resultaten är liksom i föregående 
undersökning analyserade efter åldersgrupper, och i flertalet fall även efter kön. Någon analys av resultaten 
per region är denna gång inte gjord, eftersom regionsindelningen från 1990-1 inte kunde följas.  

Svårigheterna att få fram ett representativt randomiserat rikstäckande urval barn för provtagning gjorde 
att vi i Seroimmunitet 1997 begränsade urvalet för barn till kommuner där erfaren personal från tidigare 
kikhostevaccinprövningar kunde medverka i rekrytering och provtagning. Urvalet gjordes visserligen 
randomiserat på basis av SCBs befolkningsregister för respektive kommun, men valet av tidigare prövnings-
orter innebar att 5-årsgruppen, dvs barn födda 1992, till cirka 40% bestod av f.d. studiebarn som vaccinerats 
med andra vacciner och enligt ett annat schema än det gängse. Generaliserbarheten av resultaten i denna 
åldersgrupp är därför svag. 
 
6.1.2 Laboratoriemetoder  

En grundläggande fråga är att jämförbarhet med tidigare studier urval och laboratoriemetoder inte på 
förhand standardiserats. Varje tvärsnittsundersökning har i regel genomförts med tillgängliga 
laboratoriemetoder och med varierande urvalstekniker. De använda laboratoriemetoderna är inte spårbara 
mellan studierna vilket gör att direkta jämförelser av immuniteten över tid måste göras med försiktighet. 

Samma problem har varit uppenbart vid försök att jämföra immunitetsläget i olika länder inom ESEN. 
För difteriantikroppar användes t.ex i Sverige ELISA medan övriga använde antingen Vero-cell- eller 
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DELFIA-metod. I Sverige och Holland användes olika inhouse ELISA för mässling-, parotit- och 
rubellavirus som ej kunde standardiseras mot den kommersiella ELISA som användes av andra laboratorier. 
PT-ELISA standardiserades på basen av utvärderingar inom tidigare kikhostevaccinprövningar [22-23] – 
men den holländska metoden var åtminstone för låga värden inte jämförbar. 

PT-ELISA standardiserades på basen av utvärderingar inom tidigare kikhostevaccinprövningar [22-23] – 
men den holländska metoden var åtminstone för låga värden inte jämförbar. 

De ursprungliga PT-resultaten har reviderats i denna version (2006-03-14) då 
kvalitetssäkringsprogrammet har avslöjat artefakter i det höga mätorådet för PT-ELISA.  

I jämförelse med andra laboratorier inom ESEN-programmet visade vissa sera undersökta vid SMI 
ojämförligt höga värden. Efter omkörningar och jämförelse med bankrör (orört fruset serum vid SMI) 
kunde det konstateras att sera från använt arbetsrör som visat högt mätvärde initialt också hade högt värde 
efter omkörning medan resultaten från bankröret överensstämde med resultat vid referenslaboratoriet 
(Palermo). Den sannolika förklaringen är kontamination i arbetsrören. Som en följd av detta har samtliga 
prov med värden över 100 EU/mL körts om, sammanlagt 378 prov.  

Ambitionen att jämföra måste anpassas till varje mätmetod och antigen. Standardpaneler bör vara 
sammansatta av relevanta prover. För att mäta andelen sera med påvisbara antikroppar krävs hög 
metodkänslighet och en panel som är överrepresenterad för sera med låga eller negativa antikroppsnivåer. 
För att mäta andelen med höga nivåer är metodens känslighet mindre betydelsefull – men panelen bör vara 
överrepresenterad med sera kring det satta gränsvärdet.  

För att garantera framtida jämförbarhet kommer nytillkomna eller utbytta metoder att valideras genom 
bryggor till denna och tidigare studier. 
 
6.1.3 Serologiska korrelat till skydd   

Ett problem med s.k. skyddande gränsvärden är att dessa inte är exakta utan snarare anger en ungefärlig nivå 
[26]. Ett exempel är Hib där skyddsgränsen 0,15 µg/ml kommer från tidiga studier av icke-konjugerat 
vaccin. Det är troligt att även lägre nivåer, kanske t.o.m. icke påvisbara antikroppsnivåer, kan vara förenliga 
med skyddseffekt för konjugatvaccinerna, vilka inducerar ett T-cellsberoende svar – ett immunologiskt 
minne [45]. Detta minne låter sig inte mätas i antikroppskoncentrationer, såvida man inte först stimulerar 
minnescellerna så att antikroppsproduktionen startas. Det är inte genomförbart i populationsstudier. Det är 
hittills inte heller visat att man i stor skala kan mäta cellmedierat immunsvar mot de aktuella sjukdomarna 
med t.ex. FASCIA. Till ovanstående reservation bör läggas de biologiska metodernas mätosäkerhet och att 
kvantitativa antikroppsanalyser inte nödvändigtvis säger något om antikropparnas kvalitet. 

Även om den kliniska tillämpningen i det enskilda fallet är diskutabel används dock dessa vedertagna 
gränser för en uppskattning av immuniteten på populationsnivå. Andelen som uppnår olika gränser i ett 
resultatmaterial ger dessutom ett spridningsmått för mätobservationerna.  
 
6.1.4 Kumulativa frekvenskurvor   

Omvända s.k. kumulativa frekvenskurvor, där antikroppskoncentrationen anges på x-axeln (logaritmisk 
skala) och andelen som uppnår en viss nivå anges på y-axeln (%), är ett åskådligt sätt att illustrera hur 
mätvärdena fördelas. Därmed försvinner risken att man selekterar resultat genom att subjektivt välja gränser. 
Andra fördelar är att medianvärde är lätt att avläsa och att man kan framställa flera kumulativa kurvor i 
samma figur, vilket ger en överskådlighet i materialet och möjliggör grov jämförelse, i denna undersökning 
mellan olika åldersgrupper. Ytterligare en fördel är att man av kurvans utseende ser om observationerna är 
någorlunda normalfördelade [46]. Jämför t e x Figur 1a (difteri, barn) och Figur 2a (stelkramp, barn). De 
kumulativa kurvorna för stelkramp är alla någorlunda symmetriska och formade som ett ”omvänt s”, medan 
difterikurvorna är flacka och dessutom alls inte parallellförskjutna. Redan Jonas Salk visade att kumulativa 
kurvor kunde användas för att studera ändringar i antigenmängd eller dosintervall. Om samma dos IPV gavs 
med olika tidsintervall ökade antikroppssvaret för varje månad som dosintervallet ökades (kurvorna försköts 
till höger) fram till intervall 6 månader. Därefter uppnåddes ingen ytterligare förbättring [47]. I den mån 
detta resonemang går att överföra skulle det innebära att figur 5 visar en god och samlad immunitet mot 
Hib för åldersgrupperna från 5 år och uppåt – alla kurvor är snyggt s-formade och ligger väl samlade i 
figuren. 
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6.2 Immunitetsläget 

6.2.1 Difteri och stelkramp  

Det är uppenbart redan från tidigare immunitetsstudier att difteriimmuniteten i svensk befolkning inte är 
lika god som stelkrampsimmuniteten. Utöver den tidigare välkända låga seroimmuniteten mot difteri bland 
vuxna [2, 15-17], särskilt kvinnor, framkommer i denna undersökning att en stor andel barn i 5 och 9 års 
ålder, före den fjärde DT vaccinationen, saknar påvisbara antikroppar mot difteri. Immunitetsläget hos både 
barn och vuxna år 1997 ger anledning att överväga ändringar i vaccinationsprogrammet. 

En förändring i barnvaccinationsprogrammet gjordes redan 1986. Efter drygt 30 år med 3 doser i tät 
följd under spädbarnsåret infördes nuvarande 3-5-12-månadersschema. Det innebär egentligen en återgång 
till det difterischema som infördes på 1940-talet, då man gav 2 doser i tät följd till spädbarn samt nästa dos 
tidigast ett ½ år senare. Den tredje dosen blir härmed definitionsmässigt en påfyllnadsdos snarare än en del i 
grundvaccineringen. Antikroppsstudier har också bekräftat att man med detta ”nordiska schema” uppnår ett 
boostersvar, dvs att tredje dosen i vårt schema ger ett snabbare svar med högre koncentrationer jämfört 
med om man t. ex. vaccinerar vid 2-4-6 månader [48].  

Trots denna ändring till ett ur immunologisk synvinkel mer effektivt schema har barn 1997 låga 
difteriantikroppsnivåer redan i 5-årsåldern. En georgisk studie 1993-95 visade högst case fatality rate hos 
barn 5-9 år, och vuxna 40-49 år [49]. Anmärkningsvärt var att vaccinationsschemat i Georgien hade justerats 
år 1986 så att en påfyllnadsdos Td hade flyttats från 6 till 9 års ålder. Under epidemin 1993-95 hade de yngre 
skolbarnen, som löpte störst risk att få allvarlig difteri [49], inte fått någon påfyllnadsdos sedan 18 månaders 
ålder.  

Intervallet mellan den tredje och fjärde dosen DT har hos oss bestämts efter en avvägning mellan 
befarade lokalreaktioner vid höga kvarstående antikroppsnivåer om tidsintervallet är för kort, och 
otillräckligt kvarstående skydd vid ett längre intervall. Även om inga fall av stelkramp eller av svår difteri har 
beskrivits bland vaccinerade har det funnits en oklarhet i vad som menas med tillräckligt skydd. Å ena sidan 
anges en skyddande antitoxinnivå enligt internationell praxis, främst baserad på Ipsens studier av en 
difteriepidemi i Köpenhamn under andra världskriget [50], å andra sidan anses ett snabbt antikroppsvar vid 
booster-vaccination vara tecken på en god immunitet [51]. Den senare bedömningen är allmänt accepterad 
bland svensk expertis – vårt barnsschema grundar sig ju på detta – men internationella bedömare vågar inte 
hävda att en snabb ökning av antikroppar efter exponering för difteri ger ett säkert skydd mot sjukdomen 
[20]. Detta speglas också i det faktum att inget annat land har ett så långt uppehåll till den fjärde difteri-
sprutan som Sverige. I flertalet länder ges minst en påfyllnadsdos (men då oftast dT) före skolstart [52]. 

För att fjärde dosen borde tidigareläggas till 4-5 års ålder talar också serologiska data från 531 barn 
vaccinerade med olika DTPa vid 3-5-12 månaders ålder [53] samt låga antikroppskoncentrationer vid 5 års 
ålder av de idag använda kombinationsvaccinerna [54, 55], även om dessa två studier inte är helt entydiga. I 
den ena hade endast 53 % av barn grundvaccinerade med DT över 0,01 EU/mL med ELISA-teknik [54], 
medan 89 % av barn i långtidsuppföljningen av Pentavac® hade över 0,01 IU/mL med en annan ELISA-
metod och 76 % visade sig ha neutraliserande antikroppar över 0,01 IU/mL [55].  

När det gäller vuxna är det tveksamt om det vi hittills har förlitat oss på, dvs att den difterivaccination 
som följer med i samband med skadeprofylax och inför utlandsresor, i längden är en hållbar strategi. Denna 
diskussion fördes på 1980-talet efter utbrott av difteri i Göteborg och Stockholm, vilket utöver ovan nämnd 
justering av vaccinationsprogrammet medförde en ökning av mängden difteriantigen 1987 i svenska 
vacciner för vuxenvaccinering. Denna ökning hade knappast hunnit få något större genomslag i 
undersökningen 1997, men den kommer heller aldrig att kunna få det eftersom svensk produktion av 
difterivaccin nu är nerlagd. De boostervacciner vi idag har tillgång till innehåller ”lilla d och stora T” dvs 
lägre halter av difteriantigen än vad man beslutade satsa på 1986. Vi bör överväga åtgärder när det gäller 
difteriskyddet i den vuxna befolkningen. 

Seroimmunitet 1997 visar liksom tidigare att immuniteten mot stelkramp är dålig i den äldre 
befolkningen födda före introduktionen av stelkrampsvacciner under 1940- och 1950-talet och dessutom 
bland medelålders kvinnor [3, 15-16]. Däremot finns inget att invända mot immuniteten i barngrupperna. 
 
6.2.2 Kikhosta  

Provtagningen i Seroimmunitet 1997 skedde precis i slutskedet av en nästan två decennier lång period 
utan välfungerande kikhostevaccination i Sverige, vilket gjorde sjukdomen endemisk. Det innebär att under-
sökningen speglar seroimmunitet i endemisk situation, vilket gör den unik – andra i västvärlden utförda 
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seroimmunitetsundersökningar [56, 57, 58, 59, 60] är gjorda i länder med betydligt lägre förekomst av 
kikhosta p g a vaccinationsprogram med helcellsvaccin mot kikhosta.  

Till skillnad från förhållandet för difteri och tetanus saknas för pertussis accepterade serologiska korrelat 
till immunitet. Det har dock visats att avsaknad av antikroppar mot pertussistoxin (PT) är förenat med ökad 
risk att insjukna i kikhosta [72].  

Eftersom PT endast bildas  av Bordetella pertussis används anti-PT ofta som en indirekt markör för 
genomgången infektion/immunitet [61]. Närvaro av antikroppar hos ej vaccinerade kan tydliggöra 
spridningen av pertussisinfektion i samhället. Intressant är att av 3581 personer som deltog i denna studie 
endast 3,7 % saknade mätbara anti-PT koncentrationer, de flesta i åldersgruppen 2-2½ år, av vilka ca 35-40 
% hade låga antikroppskoncentrationer. Höga antikroppsnivåer bland barn födda år 1996 som hade fått två 
doser acellulärt DTP-vaccin talade för ett tillfredställande vaccinationssvar efter de nya vaccinerna. 

I Japan har en tvärsnittsundersökning visat höga antikroppsnivåer hos ungdomar och unga vuxna [62] 
och en undersökning i södra Japan visade dessutom höga antikroppsnivåer hos äldre [63]. Detta tillsammans 
med att förekomsten av kikhosta bland vuxna alltmer har uppmärksammats de senaste åren [64-66] talar för 
att kikhosteimmunitet har begränsad varaktighet, såväl efter naturlig kikhosta som efter helcellsvaccination. 
Långtidsdata finns inte ännu efter vaccination med acellulära vacciner, men det är inte rimligt att dessa skulle 
inducera mer långvarigt skydd än vad naturlig kikhosta gör. 

Kompletterande vaccinationsstrategier bör övervägas, men vilka beror på målsättningen med 
vaccinationsprogrammet. Vill man reducera cirkulationen av kikhosta bör påfyllnadsdoser ges, lämpligen i 
åldrar där sjukdomsövervakning visar hög förekomst av kikhosta, alternativt strax före åldrar med stor andel 
höga antikroppsnivåer. I barngrupperna skulle detta kunna vara i 5-7-årsåldern, och i skolans avgångsklasser. 
Detta har tidigare föreslagits [32]. På sikt kommer en sådan strategi att reducera sjukdomsrisken även för 
ovaccinerade och därmed för de i detta sammanhang mest ömtåliga, dvs spädbarnen. Det finns dock ännu 
inga belägg för att det går att helt eliminera kikhosta med allmänna vaccinationsprogram, vilket gör att 
kompletterande riktade strategier bör övervägas för att ytterligare minska risken för kikhosta bland 
spädbarn. 

Hösten 2005 infördes en påfyllnadsdos av kikhostevaccin (som DTPa) vid 10-års ålder för att påbörja 
boostervaccination hos de första årskullarna som vaccinerats med acellulära kikhostevacciner. 
Socialstyrelsen utreder f.n. vilka boosterdoser och vid vilka tidpunkter som ska rekommenderas under 
skolåren. 

 
 
6.2.3 Polio 

 Det finns inget att invända mot det svenska immunitetsläget när det gäller polio. Såväl tidigare 
undersökningar som denna talar för att det svenska polioskyddet är gott. 
 
6.2.4 Hib 

Denna seroimmunitetsundersökning ger för barn 5-15 år en jämförelsegrund inför fortsatt uppföljning. 
Förekomst av invasiva Hib-infektioner har minskat dramatiskt i alla länder som infört vaccinering, men efter 
en period med nästintill elimination av dessa sjukdomar har det har på senare år kommit några rapporter om 
enstaka fall av vaccinsvikt. Det gäller framförallt England [67], som har ett annat grundimmuniserings-
schema än större delen av världen (3 doser i tät följd under spädbarnsåret utan efterföljande tidig booster), 
men också Holland har sett några fall [68]. Det handlar om så få fall att de knappast har märkts i incidens-
beräkningar, men fallen har ändå setts som en signal till att man bör undersöka om vaccinskyddet kvarstår 
så länge upp till den ålder då barn naturligt förvärvar antikroppar. Den fråga som ingen ännu kan svara på är 
om vaccinerna varit så effektiva att de kraftigt reducerat förekomsten av kolonisation, och därmed minskat 
såväl utveckling av antikroppar efter infektion som förekomst av ”naturlig boostring” av vaccininducerad 
immunitet. Det återstår att se om nästa seroimmunitetsundersökning kommer att visa lägre antikropps-
koncentrationer för tonåringar och vuxna. 
 
6.2.5 MPR  

Skyddet mot mässling tycks i den aktuella studien vara tillfredsställande. Antalet individer med påvisade 
antikroppar mot parotit och rubella sjunker däremot påtagligt i åldersgrupperna 8-9 år och 10-11 år innan 
MPR-dos 2 ges vid 12 års ålder. Dessa resultat konfirmerar resultat från en tidigare studie av svenska 12-
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åringar där man visat neutraliserande antikroppar mot parotit hos endast 56 % före vaccination [69]. Även 
finska studier styrker att parotitkomponenten i kombinationsvaccinet inducerar lägre antikroppssvar än de 
övriga komponenterna [70]. Trots detta rapporteras mycket få laboratorieverifierade parotit- och rubellafall 
årligen i Sverige. Att 20-25 % av dessa individer troligen är mottagliga för infektion inger dock viss 
osäkerhet avseende kliniskt skydd vid en exposition. Ett mindre utbrott av påssjuka omfattande 8-9 
individer hos 11-åringar som erhållit en MPR-dos vid 18 månaders ålder har rapporterats under de senaste 
åren. Vilken genotyp av parotitvirus som var aktuell vid detta utbrott är tyvärr oklart men av vikt då det är 
känt att vaccinstammen av genotyp A inte alltid ger upphov till skydd mot andra genotyper. Inga utbrott av 
röda hund har förekommit i landet under de senaste åren. I flera västeuropeiska länder som Storbritannien, 
Holland och Tyskland rapporteras årligen större eller mindre utbrott av mässling, påssjuka och röda hund. 

Maternella antikroppar erbjuder de nyfödda barnen ett skydd mot mässling, påssjuka och röda hund 
under delar av det första levnadsåret. Om en mindre mängd maternella antikroppar överförs från 
vaccinerade mödrar kommer tidsperioden där barnen är mottagliga för dessa sjukdomar att öka. Detta bör 
följas vidare när vaccinerade kvinnor snart börjar föda barn i allt större utsträckning. I Seroimmunitet 1997 
hade ingen åldersgrupp som fått vaccination både vid 18 månader och vid 12 års ålder nått barnafödande 
åldrar. Yngre mödrar som donerat navelsträngsblod kunde dock vara vaccinerade med en eller två doser 
mässlingsvaccin. För att få en uppfattning om halten av antikroppar mot mässling minskar ju fler 
vaccinerade individer som finns i gruppen, delades navelsträngsgruppen upp i fyra åldersklasser, Tabell 4. 
Hos mödrar födda 1971-1975 finns både vaccinerade och ovaccinerade medan i de tre äldre grupperna 
mödrar flertalet kan förväntas ha haft mässling. I gruppen med mödrar födda 1971-1975 är halten av 
antikroppar mot mässling halverad jämfört med övriga tre grupper. 
  
Tabell 4  Andelen individer som har antikroppar mot mässling och halten av mässlingsspecifik antikropp i 

navelsträngsblod insamlat från fyra åldersgrupper av mödrar 
 

Mödrar födda 
 

n Seropositiva individer 
(%) 

Median 
MIU/mL 

1956-1960 12 100 6 340 
1961-1965 37 94 5 000 
1966-1970 73 97 4 400 
1971-1975 52 96 1 070 

 
I Seroimmunitet 1997 ingick inte några som aktivt har tackat nej till MPR-vaccination. Då sådana grupper i 
andra länder har drabbats av mässlingsepidemier under de senaste åren [71] måste detta beaktas. 
 
6.3 Seroimmunitet 2007 

Nästa nationella seroimmunitetsundersökning är planerad till år 2005, främst för att säkerställa fortsatt hög 
immunitet mot polio i befolkningen, men också för att ge underlag för en omprövning av det allmänna 
vaccinationsprogrammet och då särskilt omläggning av påfyllnadsdoser. 

Efter det att WHOs Europa region år 2002 förklarades fritt från polio har Sverige lagt fram en nationell 
handlingsplan för att garantera ett fortsatt gott polioskydd. Den svenska planen baseras främst på fortsatt 
dokumenterad hög vaccinationstäckning och upprepade seroimmunitetsundersökningar som visar hög 
polioimmunitet i hela befolkningen, inklusive flyktingar. Planeringen av nästa seroimmunitetsundersökning 
av polioantikroppar skall göras i samråd med den nationella kommittén för bevarande av poliofrihet i 
Sverige. 

Hösten 2005 infördes interimistiskt en påfyllnadsdos av kikhostevaccin vid 10 års ålder, som en fjärde 
dos DTaP.  En förnyad tvärsnittsundersökning kan ge ett viktigt underlag för ställningstagande till definitiva 
tidpunkter och antal påfyllnadsdoser med kikhostevaccin i det framtida vaccinationsprogrammet. 

Detsamma gäller barns immunitet mot difteri och stelkramp i tidig skolålder där vi redan nu ser låga 
nivåer mot difteri. 2007 års tvärsnittsundersökning behövs särskilt för att bedöma konsekvensen av att alla 
barn sedan 1998-1999 får sin grundläggande vaccination med kombinationsvaccin, som brukar ge något 
lägre antikroppssvar när det gäller difteri. Även den vuxna befolkningens skydd mot difteri och stelkramp 
bör följas i nästa immunitetsstudie. 

Seroimmunitet –97 visar visserligen god immunitet mot Hib i vaccinerade grupper, men först nästa 
studie kan visa vad som långsiktigt händer eftersom vaccinering infördes så sent som 1992. En ålderskurva 
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för den vaccinerade populationen upp till 13 års ålder kan jämföras med kurva över naturligt förvärvade 
antikroppar från tiden innan Hib ingick i vaccinationsprogrammet. Kvarvarande serumprover från 
Seroimmunitet –97 kan analysers för detta ändamål. Frågan är om avsaknad av naturlig booster på långsikt 
försämrar immunitetsläget i den vaccinerad populationen, vilket kan motivera en påfyllnadsdos. 

För första gången kan vi i undersökningen år 2007 dokumentera immuniteten hos en vuxen generation 
som enbart fått två doser MPR utan någon hög grad av ”naturlig boostring”. En särskild fråga blir här i 
vilken utsträckning barnafödande kvinnor kommer att uppvisa lägre koncentrationer av antikroppar, och 
därmed överföra lägre koncentrationer till barnen, som då troligen kommer att tappa sina maternella 
antikroppar några månader tidigare i livet. Det vore av värde att undersöka navelsträngsblod från denna 
generation kvinnor, samt korrelera detta till barnens antikroppsnivåer under förslagsvis första 
levnadshalvåret (ev upp till 9 månaders ålder). I seroimmunitet –97 noterades att antikroppar mot påssjuka 
(och i viss mån röda hund) klingat av före andra dosen MPR vid 12 års ålder. Detta bör kontrolleras i nästa 
seroimmunitetsundersökning. Det svenska två-dos-schemat för MPR med ett långt intervall mellan doserna 
infördes för att snabbt få ner sjukdomsincidensen bland unga vuxna. Efter mer än tjugo år finns det skäl att 
ompröva det långa intervallet mellan doserna. 

  
Nästa seroimmunitetsundersökning 2007 görs främst för att säkerställa fortsatt hög immunitet mot polio 

i befolkningen, men också för att ge underlag för en omprövning av det allmänna vaccinationsprogrammet 
och då särskilt omläggning av påfyllnadsdoser. 
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Komplexa nätverk 
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Bilaga 2: Laboratoriemetoder 

 
De serologiska analyserna gjordes med de vid SMI ackrediterade/kvalitetssäkrade metoderna 
för respektive antigen.  
 I denna bilaga ges en kort sammanfattning av respektive metod med gränsvärden för på-
visbara antikroppsnivåer och immunitet. 
 
Difteri  
ELISA. Koncentration av IgG antikroppar mot difteritoxin (DT) mättes med en indirekt ELISA-metod. Labora-
toriet deltog i en extern kvalitetssäkring där en provpanel från ESEN användes.  

Polystyrenplattor med hög bindningsförmåga (Immulon 2, Dynex Laboratories Inc. Virginia, USA) coatades 
med antigen och inkuberades över natt i rumstemperatur. Som antigen användes difteritoxin (lot nr 2072, SBL 
Vaccin, Stockholm), spätt till 0,002 mg/mL i PBS, pH 7,4. Plattorna eftercoatades med 0,1% BSA. Humant 
referensserum lot 18328 från Swiss Serum and Vaccine Institute, Bern, Schweiz, med 170 IU difteriantitoxin per 
mL användes som kalibrator. En fraktionerad human plasmapool (IgG42) med koncentration 6,6 EU/mL späddes 
1/20 och användes som kontroll för att säkerställa att systemdriften låg under 10% under testperioden. Åtta två-
faldiga spädningar användes. En linjär referensmetod användes för att beräkna arbiträra enheter (ELISA units, 
EU) per mL från absorbansvärdet (A405). Erhållet resultat accepterades om kontrollerna låg inom givna gränser 
för antikropps-koncentrationen. Om så ej var fallet testades plattans prov igen. Den interna variationskoefficien-
ten beräknad per dag var mindre än 15%. Minsta påvisbara anti-DT-koncentration var 0,02 EU/mL. Arbiträra 
enheter (EU/mL) kan efter jämförelse med intrakutan kaninneutralisationstest och externa jämförelser spåras till 
IU/mL. 
 
Tetanus  
Dubbel-DELFIA. Koncentrationer av antikroppar (Ig) mot difteri- och tetanustoxin mättes med Delayed Fluo-
rescense Immuno Assay (DELFIA) [29]. Laboratoriet deltog i en extern kvalitetssäkring där en provpanel (difte-
ri) från ESEN användes. För seroimmunitet-97 användes enbart tetanusresultaten från DELFIA-analyserna 

Mikrotiterplattor (Wallac Oy, Sverige) coatades med 2,5 mg/L difteritoxin DT (lot nr 2072, SBL Vaccin, 
Stockholm) och 1,5 mg/L tetanustoxoid TTd (lot nr 59-5, Statens Seruminstitut, Köpenhamn, Danmark) i 0,05 
mol/L karbonatbuffert, pH 9,6 inkuberades över natt i kylskåp (+ 4 °C). Referensserum titrerades tvåfaldigt i 8 
steg och användes i duplikat. Proven analyserades ospätt och i spädningarna 1/10 och 1/100. Efter seruminkube-
ring gjordes en andra inkubering med lantanidinmärkt antigen, DT Sm3+ och TTd Eu3+ (Wallac Oy, Turku, Fin-
land) [29]. Eftersom lantanider fluorescerar med specifika våglängder kan antikroppskoncentrationer mätas för 
båda antigenen från en enda brunn på mikrotiterplattan med en ”time-resolved” fluorometer. 

Humana referenssera (lot 18328, Swiss Serum and Vaccine Institute, Bern, Schweiz) med 170 IU difterianti-
toxin per mL och SBL IgG63 (SBL Vaccin AB, Stockholm) med 250 IU tetanusantitoxin per mL användes som 
kalibratorer. Som kontrollserum användes humant referensserum med en annan antitoxinkoncentration (lot 
14072, Swiss Serum and Vaccine Institute, Bern, Schweiz, med 4,32 U difteriantitoxin och 3,99 U tetanusanti-
toxin per mL). Serum späddes till 10 IU/mL före analys. Minsta påvisbara koncentration var för båda antigenen 
0,008 U/mL. 
Pertussis 
ELISA. Koncentration av IgG antikroppar mot pertussistoxin (PT) mättes med en indirekt ELISA-metod 
[22,23]. Laboratoriet deltog i en extern kvalitetssäkring där en provpanel från ESEN användes. 

Polystyrenplattor med hög bindningsförmåga täcktes med pertussistoxin (TOH15, SmithKline Beecham), ut-
spätt till 1 mg/L i PBS, pH 7,4, och inkuberades över natt vid rumstemperatur. Åtta två-faldiga spädningar an-
vändes. En linjär referensmetod användes för att beräkna arbiträra enheter (ELISA units, EU) per mL från absor-
bansvärdet (A405). Erhållet resultat accepterades om kontrollerna låg inom givna gränser för antikroppskoncent-
rationer. Om så ej var fallet testades plattan igen. Den interna variationskoefficienten beräknad per dag var mind-
re än 15%. Humant referensserum från FDA (HRP3, med koncentration 200 EU/mL av IgG antikroppar mot 
pertussistoxin) användes för kalibrering. En fraktionerad human plasmapool (Ig42) med koncentration 51 
EU/mL späddes 1/20 och användes som kontroll för att säkerställa att systemdrift låg under 10% under testperi-
oden. Minsta påvisbara koncentration var 1 EU/mL. 
 
Polio 
Neutralisationstest. Immuniteten mot poliovirus typ 1, 2 och 3 bestämdes med separata neutralisationstester för 
respektive poliostam. 
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 Serum titrerades i tre mikrotiterplattor, en platta för varje enskild poliovirustyp 1-3. Vid immunitetsstudier 
används 4-faldiga spädningar från 1:4 till 1:4 096. Dubbla titreringar gjordes för varje serumprov. Poliovirus typ 
1-3 späddes i odlingsmedium till 40-70 TCID50 per 25 µl (typ 1 Mahoney 18.2.1987 spädning 1/10000, typ 2 
MEF 18.2.1987 spädning 1/2000 och typ 3 Sankett 18.2. 1987 i spädning 1/1000), sattes därefter till alla brunnar 
i respektive mikrotiterplatta med serumspädningar och fick binda i 3 timmar i 37°C. Därefter tillsattes 10 000 
trypsinerade GMK celler/brunn och plattan inkuberades i 5-6 dygn i 37°C. Uppkommen cytopatogen effekt 
(CPE) avlästes i ett plattmikroskop efter 5-6 dygn. Avsaknad av CPE indikerar att serum innehåller neutralise-
rande antikroppar. Den neutraliserande titern för respektive serum definieras som det inverterade värdet för den 
högsta serumspädning där cytopatogen effekt helt saknas. På varje platta inkluderades ett positivt kontrollserum 
och ett in-house kalibrator serum. Neutralisationstitrar omvandlades till internationella enheter (IU) via en kvot-
beräkning med hjälp av en kalibrator (K) med kända IU-värden. För inställning av en in-house kalibrator använ-
des WHO-standard NIBSC 66/202. Omvandlingen till IU för ett okänt prov (OK) gjordes enligt formeln: OK/K 
= IU. Exempel: Kalibratorn (K) använd vid 1 IU styrka ger en neutralisationstiter om 128 medan ett okänt se-
rumprov (OK) ger en neutralisationstiter om 256, varför det okända provet i detta exempel skulle vara 2 IU. För 
godkänd test krävdes 1) en virustiter 40-70 TCID50 samt 2) att positivt kontrollserum ej avvek mer än ett späd-
ningssteg under respektive över kalibratorns neutralisationstiter. Immunitet föreligger då ett serumprov har en 
virusneutraliserande titer på ≥ 4 eller för polio typ 1 ≥ 0,0625 IU, polio typ 2 ≥ 0,125 IU och för polio typ 3 ≥ 
0,125 IU.  
 
Hib 
ELISA.  Koncentration av IgG antikroppar mot Haemophilus influenzae typ b kapselpolysackarid mättes med en 
indirekt ELISA-metod. 

Polystyrenplattor med hög bindningsförmåga (Immulon 2, Dynex Laboratories Inc. Virginia, USA) coatades 
med antigen och inkuberades över natt vid 37 °C. Som antigen användes Hib polysackarid konjugerad till hu-
mant serum albumin (HbO-HA, lot 17  Lederle Praxis, New York, USA) spätt till 1,0 µg/mL i PBS, pH 7,4.  

Referensserum från FDA (CBER/FDA from 1983), med en koncentration av 60,9 µg/mL IgG mot Hib an-
vändes som kalibrator. En fraktionerad human plasmapool (Ig42) med koncentration 11,3 EU/mL späddes 1/4 
och användes som kontroll. Åtta två-faldiga spädningar användes. En linjär referensmetod användes för att be-
räkna arbiträra enheter (ELISA units, EU) per mL från absorbansvärdet (A405). Erhållet resultat accepterades 
om kontrollerna låg inom givna gränser för antikroppskoncentrationen. Om så ej var fallet testades plattans prov 
igen. Den interna variationskoefficienten beräknad per dag var mindre än 15%. Minsta påvisbara koncentration 
var 0,05 µg/mL. Arbiträra enheter (EU/mL) kan spåras till µg/mL genom kalibratorn, som är uttryckt i denna 
enhet. 
 
Mässling 
ELISA. Indirekt ELISA användes för att bestämma antikroppshalt avseende morbilli med mässlingsvirioner som 
antigen.  
 Brunnar i en mikrotiterplatta av polystyren coatades med sukrosgradientrenade mässlingsvirioner (LEC-
stammen). Spädningsserier av aktuella serumprover, en positiv kontroll och en sekundär kalibrator sattes till 
samtliga plattor. Spädningar av serum gjordes i 2-faldiga steg från 1:100 till 1:12 800. Efter tillsats av konjugat, 
alkaliskt fosfatas konjugerat kanin anti-human IgG och substrat, para-nitrofenylfosfat lästes plattorna i en ELI-
SA-läsare för mikrotiterplattor (405 nm). Testet är kvantitativt.  Positiv kontroll och sekundär kalibrator valide-
rades mot en internationell WHO-standard (NIBSC, 2nd international standard 1990) med koncentrationen 5 000 
mIU/mL. Absorbansvärden överfördes till internationella enheter genom att testserums dos-responskurva relate-
rades till referensserums (sekundär kalibrator) kurva. Dosresponskurvor beräknades med logaritmen för absor-
bansvärdet på Y-axeln mot spädningssteg på X-axeln. För beräkningar användes datorprogrammet Unitcalc 
program for calculation of ELISA units and NRM Shewart. Metodens intra-assay variation (CV) är < 10%. Vid 
analysresultat i området 120-400 mIU kompletterades analysen med neutralisationstest. Se nedan. Analysresulta-
ten tolkades enligt följande: <120 mIU/mL: mässlingsspecifika antikroppar saknas, >120 mIU/mL och positiv 
NT i titer ≥4: mässlingsspecifika antikroppar påvisas. Sannolikt föreligger immunitet. Mätintervallet för testen är 
30 mIU/mL - 9100 mIU/mL. Internationella enheter IU/mL uppmätta med ELISA kan efter jämförelse spåras till 
IU/mL uppmätta med neutralisationstest. 
Neutralisationstest. Användes som konfirmerande test när osäkerhet om immunitet förelåg i det lägre mätområ-
det 120-400 mIU/mL. 
   Patientserum titrerades i en mikrotiterplatta. Vid immunitetsstudier används endast två spädningar 1:4 och 
1:8. Infektiöst mässlingsvirus (TCID50 stam ”LEC”) blandades med serum och fick binda i 1 timme i 37°C. 
Därefter tillsattes 10 000 trypsinerade Veroceller per brunn och plattan inkuberades i 37°C. Uppkommen cytopa-
togen effekt (CPE) avlästes efter 7 dagar. Avsaknad av CPE indikerar att serum innehåller neutraliserande anti-
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kroppar. Den neutraliserande titern för respektive serum definieras som det inverterade värdet för den högsta 
serumspädning, där cytopatogen effekt helt saknas. Analysresultaten tolkades enligt följande: <4: neutraliserande 
mässlingsspecifika antikroppar ej påvisade, ≥4: neutraliserande mässlingsspecifika antikroppar påvisade. Sanno-
likt föreligger immunitet.  
 
Påssjuka 
ELISA. En indirekt in-house ELISA med parotitglykoprotein som antigen användes initialt för att bestämma 
antikroppshalt avseende parotit. Vid analysresultat i det nedre gränsområdet 8-30 AU/mL vidimerades resultaten 
med neutralisationstest. När resultaten från utförd ELISA och NT analyserades befanns en förvånansvärt stor 
andel av respektive åldersgrupp vara seronegativa. Ett antal svenska sera skickades därför för analys vid ett in-
ternationellt laboratorium. Dessa kunde påvisa antikroppar mot parotitvirus i en väsentligt större andel sera än 
vad vi kunnat. Den sannolika förklaringen till våra resultat var att viktiga epitoper förlorades vid framtagandet av 
vårt ELISA antigen. För att underlätta internationella jämförelser beslutades det att upprepa analyserna av samt-
liga sera ingående i ”seroimmunitet 1997” med den test som vårt internationella referenslaboratorium Robert 
Koch-institutet i Berlin använder, ett kommersiellt kit från Dade Behring. Vid denna analys följdes tillverkarens 
rekommendationer. I denna kommersiella test används parotitstammen Enders (genotyp A). Analysresultaten 
från denna test anges i en titer, det inverterade värdet av den lägsta spädning som ger ett positivt resultat. Huru-
vida dessa antikroppar har en sannolikt skyddande effekt kan ej avgöras. Analysresultaten tolkades enligt följan-
de: Titer <231: parotitspecifika antikroppar ej påvisade. Titer ≥231: parotitspecifika antikroppar påvisade. 
 
Röda hund 
ELISA. Antikroppshalt avseende rubella bestämdes med en indirekt ELISA med rubella antigen från Orion 
Diagnostika.   
 Brunnar i en mikrotiterplatta av polystyren coatades med rubellaantigen. Spädningsserier av aktuella serum-
prov, en positiv kontroll och en sekundär kalibrator tillsattes till samtliga plattor. Spädningar av serum gjordes i 
2-faldiga steg från 1:100 till 1:12 800. Efter tillsats av konjugat, alkaliskt fosfatas-konjugerat kanin-anti-human 
IgG och substrat, para-nitrofenylfosfat lästes plattorna i en ELISA-läsare för mikrotiterplattor (405 nm). Testet är 
kvantitativt. Positiv kontroll och sekundär kalibrator validerades mot en internationell WHO-standard (NIBSC, 
RUBI-1-94)) med koncentrationen 850 IU/mL. Absorbansvärden överfördes till internationella enheter genom 
att testserums dos-responskurva relaterades till referensserums (sekundär kalibrator) kurva. Dos-responskurvor 
beräknades med logaritmen för absorbansvärdet på Y-axeln mot spädningssteg på X-axeln. För beräkningar 
användes datorprogrammet Unitcalc program for calculation of ELISA units and NRM Shewart. Metodens ”int-
ra-assay” variation (CV) är <10%. Gränsen för sannolik immunitet mot sjukdom är fastlagd till 10 IU/mL. Mät-
intervall för testen är 7,4-1400 IU/mL. Analysresultat tolkas enligt följande: <10 IU/mL saknar rubellaspecifika 
antikroppar, ≥10 IU/mL: rubellaspecifika antikroppar påvisade. Sannolikt föreligger immunitet. 
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