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Vaccination mot mässling, påssjuka
och röda hund har god skyddseffekt
Att avstå från att vaccinera skulle allvarligt hota vårt goda immunitetsläge
❙❙ Under 1960-talet började man pröva levande virus med
försvagad patogenicitet som vaccin mot mässling, påssjuka
och röda hund (MPR) [1-3]. Vaccinerna visades ha god och
varaktig skyddseffekt efter bara en dos, även när de gavs tillsammans. Levande försvagat virus är det mest naturnära sätt
att stimulera immunsystemet som vi hittills kunnat skapa artificiellt, och vaccinerna har med framgång introducerats i
hela västvärlden sedan 1970-talet. De virusstammar som
finns i de två MPR-vacciner som är registrerade i Sverige
framgår av Tabell I.
Det finns sannolikt inga väsentliga skillnader avseende
immunogenicitet eller reaktogenicitet mellan dessa vacciner
[1-4]. Vaccinerna ges som subkutan injektion. För att ytterligare imitera naturen och för att undvika spruthantering
vore det fördelaktigt att infektera med vaccinvirus via
slemhinnorna. Nasal immunisering kan bli ett framtidskoncept [3, 5]. Även vid injektion stimuleras dock, vad vi vet, i
stort sett alla immunsvarets komponenter såsom vid naturlig
infektion, även om svaret blir något svagare [1-3].
Det svenska vaccinationsprogrammet
År 1971 rekommenderades mässlingsvaccination vid 1,5 års
ålder till svenska barn, och 1974 rekommenderades rubellavaccination till alla 12-åriga flickor och icke-immuna kvinnor
för att förhindra fosterskadande rubellainfektion. Vaccinationstäckningen mot mässling blev låg (max 63 procent). Rubellavaccination av 12-åriga flickor gav inte massimmunitet
(»herd immunity«; tillräckligt många är skyddade för att virus inte skall få fäste i samhället), och det var mycket svårt att
före graviditet nå alla icke-immuna kvinnor. Därför behövdes
effektivare program, och 1982 rekommenderades kombinerad MPR-vaccination vid 1,5 och 12 års ålder.
Som barnsjukdom är mässling allvarligast av de tre sjukdomarna. Störst risk för komplicerad mässling löper barn som
insjuknar före 1 års ålder. Trots detta rekommenderades
mässlingsvaccination först vid 1,5 års ålder. Detta beror i
första hand på att mässlingsantikroppar som överförts passivt
från mamman under graviditeten kan kvarstå till dess att barnet är i 1-årsåldern. Dessa antikroppar kan förhindra den virusförökning som krävs för att vaccinet skall stimulera till ett
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SAMMANFATTAT
Sedan vaccination mot mässling, påssjuka och röda
hund (MPR) infördes i Sverige 1982 har sjukdomarna
nästan helt försvunnit i vårt land.
Vaccinet består av levande, försvagat virus. För att ha
effekt skall det ge en lätt infektion.
Biverkningarna liknar de sjukdomsbilder som man ser
vid naturlig infektion, men de är signifikant lindrigare
och förekommer i mycket låg frekvens.
Hot mot skyddet är sjunkande vaccinationsbenägenhet, avtagande vaccinationsskydd med tiden samt
möjliga stamvariationer hos virus.
Fortsatt föräldrasolidaritet med programmet, intensifierad rapportering av fall och biverkningar samt laboratorieanalys av virus krävs för att vi även fortsättningsvis skall vara skyddade mot dessa barnsjukdomar.

Serie: Vaccinationer –
till störst gagn för individ eller för samhälle?
Se även medicinsk kommentar
i detta nummer.

immunsvar. Förhoppningen var också att spädbarnen skulle
skyddas från infektion genom massimmunitet. I vissa u-länder där virus fortfarande cirkulerar och 1 miljon barn årligen
dör i mässling [6] ges vaccinet tidigare till de barn som överhuvudtaget blir vaccinerade. De svåraste komplikationerna
till påssjuka och röda hund – sterilitet och fosterskador – uppträder i vuxen ålder. Vikten av att skydda spädbarn från desLäkartidningen ❙ Nr 35 ❙ 2001 ❙ Volym 98

Tabell I. MPR-vaccin registrerade i Sverige. CCID50 = den virusdos som infekterar 50 procent av ett antal infekterade cellkulturer.
Namn/tillverkare

Virus

Virusstam

Infektiösa enheter
per dos

M-M-R II/Pasteur Mérieux MSD

Mässling
Parotit
Rubella
Mässling
Parotit
Rubella

Enders–Edmonston B
Jeryl Lynn
RA 27/3
Schwarz
RIT4385
RA 27/3

≥1 000 CCID50
≥20 000 CCID50
≥1 000 CCID50
≥1 000 CCID50
≥5 000 CCID50
≥1 000 CCID50

Priorix/GlaxoSmithKline

sa infektioner är mindre, men ett tidigt skydd behövs för
massimmunitet.
År 1982 var 12-årsvaccination unikt för Sverige. Den genomdrevs eftersom bara ca 95 procent som vaccineras vid 1,5
års ålder får antikroppar, och eftersom inte alla vaccineras.
Något blodprov för antikroppstestning före revaccination behövs inte. De som har bra skydd kommer att neutralisera vaccinationsvirus. Vaccinationen får därmed inga konsekvenser
alls, förutsatt att barnet inte är allergiskt mot någon ingående
komponent.
Utvärdering av ett vaccinationsprogram
Skydd mot sjukdom efter vaccination kan mätas med immunologiska test på laboratoriet, eller genom att på olika sätt följa hur många i samhället som insjuknar. Antikroppar eller immuna celler påvisas med laboratorieanalyser, men det är ofta
svårt att veta att det man mäter verkligen skyddar mot infektion och inte bara är en markör för tidigare exponering. Säkrast är test som påvisar neutraliserande antikroppar, eftersom
de visar antikropparnas förmåga att förhindra att virus infekterar. Neutralisationstest är dyra och komplicerade. För stora
studier använder man ofta enklare test, som standardiserats
efter neutralisationstesten. Laboratoriesvaret i olika, selekterade grupper är det första som utvärderas när man tagit fram
ett nytt vaccin.
Skydd mot infektion kan bedömas genom jämförelse av
hur många vaccinerade och ovaccinerade som insjuknar efter
exponering. Experimentella studier har ibland gjorts, men oftast jämför man andelarna ovaccinerade respektive vaccinerade som insjuknar efter naturlig exponering. I sådana studier är det viktigt att skilja på samhällsexponering och exponering i hemmet eller på institutioner. Skyddet är ofta bäst
vid samhällsexponering, troligen för att den virusdos man utsätts för är mindre ute i samhället än i hemmet. Man måste
också jämföra svårighetsgraden av sjukdom hos vaccinerade
och ovaccinerade, eftersom vaccin ibland kan ge partiell immunitet. Asymtomatisk infektion, mätt som antikroppsstegring eller virusutsöndring, bör också undersökas hos exponerade. Asymtomatiskt infekterade kan vara smittkällor, och
antalet kan öka om man har låga antikroppstitrar. Sådana studier kräver noggranna laboratorieanalyser och är betydligt
svårare att genomföra än studier av insjuknandefrekvens.
Även om initiala studier visar på god skyddseffekt av vaccination finns osäkerhetsmoment på längre sikt. Under alla
förstudier, och initialt efter ett vaccins införande, vaccinerar
man samtidigt som man har vildtypvirus cirkulerande. Individer med dåligt skydd kan få subkliniska infektioner. Dessa
kan ge extra stimulans, boostring, av immunsvaret. Denna
boostring försvinner när vi vaccinerat bort cirkulerande vildtypvirus, och vaccinskyddet kan därmed försvagas fortare än
när vildtypvirus cirkulerar. Dessa och andra faktorer (se nedan) kan utgöra ett hot mot det långsiktiga vaccinationsskyddet. Kontinuerlig uppföljning av antikroppsstatus och insjukLäkartidningen ❙ Nr 35 ❙ 2001 ❙ Volym 98

nandefrekvens till dess att sjukdomarna helt utrotats är därför
nödvändig.
Laboratorieuppföljning av immunstatus mot MPR
För test avseende röda hund och mässling finns relativt bra
analysmetoder för antikroppar, medan parotittesten är mer
osäkra. Det finns många studier avseende antikroppsfrekvens
efter MPR-vaccination [1-3]. Resultaten varierar något, men
man räknar i allmänhet med att över 95 procent av vaccinerade har fått mätbara antikroppar sex veckor efter vaccination,
förutsatt att de är normalt immunkompetenta och inte har maternella antikroppar. Vi vet inte varför en del barn inte svarar,
men viktigt är att vaccinet har förvarats och hanterats enligt
tillverkarens instruktioner. Speciellt parotitvirus är labilt och
tål värme dåligt. För att den ingående virusdosen skall kunna
garanteras krävs att vaccinet behandlas helt enligt instruktionerna i förpackningen.
Det svenska immunitetsläget avseende MPR inför och efter 12-årsvaccination har undersökts serologiskt i flera studier under 1990-talet. Endast 1,5 procent av tidigare vaccinerade saknade antikroppar mot mässling före 12-årsvaccinationen [7]. Skyddet blev i det närmaste 100-procentigt efter vaccinationen. I en annan studie visades dock att antikroppstitrarna mot mässling var signifikant lägre efter vaccination än
efter naturlig infektion [8]. 3 procent av 12-åringarna som
vaccinerats i barndomen saknade rubellaantikroppar före
vaccination, men alla hade påvisbara antikroppar efter vaccinationen vid 12 års ålder [9]. Sannolikt saknar många som
vaccinerats vid 1,5 års ålder parotitantikroppar vid 12 års ålder, och endast 93 procent hade påvisbara antikroppar efter
boostervaccination i prov från 1992–1993 [10]. Serologiska
test avseende parotitimmunitet är dock, som nämnts, svårvärderade. Eftersom de resultat vi har kan tala för sviktande
skydd är det extra viktigt att parotitincidensen följs kliniskt.
Cellförmedlad immunitet har undersökts för samtliga
MPR-agens. Sådan kan ibland hittas hos antikroppsnegativa
personer, men det är ännu oklart vilket värde för immunitetsbedömning dessa analyser har.
Skydd mot sjukdom
Vaccinationsskyddet mot sjukdom i mässling och rubella anges till 90–95 procent upp till 15 år efter en vaccinationsdos
given på korrekt sätt till ett immunkompetent barn utan maternella antikroppar [3]. Skyddet efter två doser är mer än 95
procent. Rapporterna är mer varierande när det gäller skyddseffekt av parotitvaccin. Det finns studier som anger 65 procents skyddseffekt av den stam som finns i svenska vacciner,
men de flesta ligger mellan 80 och 95 procent.
I Sverige är sjukdomar med agens som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet numera anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen. Anmälningsplikt infördes inte förrän
1996, vilket är beklagligt eftersom statistiken blivit mycket
ofullkomlig. Att vårt vaccinationsprogram mot MPR-virus
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❙❙ Fakta
Rapporterade biverkningar
efter MPR-vaccination
Förväntade, lindriga vaccinationsreaktioner:
Feber
Utslag och konjunktivit som vid lindrig mässling
Lindrig svullnad av parotis
Lokal reaktion (rodnad, induration och ömhet vid insticksstället)
Övergående, ej allvarliga symtom:
Okomplicerad feberkramp
Övergående, allvarliga symtom:
Trombocytopeni
Transitorisk erytroblastopeni
Hemolytisk anemi
Encefalit
Serös meningit
Cerebellär ataxi
Kramp utan feber
Hemiparessymtom
Optikusneurit
Guillain–Barré-syndrom
Okulomotorpares
Retinopati
Reyes syndrom
Hörselnedsättning
Orkit
Akut myosit
Artrit
Anafylaxi
Urtikaria
Astma
Henoch–Schönlein-purpura
Stevens–Johnsons syndrom

har haft effekt framgår ändå helt entydigt av de data som ändå
finns tillgängliga från tjänsteläkarrapporter och frivillig laboratorierapportering (Figur 1).
Den form av »passivt« rapporteringssystem som anmälningsplikten innebär medför sannolikt en underrapportering.
Även nu är säkert många läkare inte riktigt medvetna om sina
skyldigheter att utreda och anmäla vid misstanke om mässling, parotit eller rubella. Man kan som komplement följa immunitetsläget genom intensiv, punktvis övervakning. Exempelvis har man efter införandet av vattkoppsvaccination i
USA utsett ett antal platser där man intensivövervakar incidensen genom ständig kontakt med läkare och hushåll. En sådan aktiv övervakning gör säkert att fler fall uppmärksammas
och skulle kunna vara av värde även för MPR-sjukdomarna i
Sverige.
Teoretiska hot
För att ett vaccinvirus skall kunna skydda mot alla stammar
av samma virustyp krävs att den eller de aminosyrasekvenser
som skyddande antikroppar riktas mot, de s k neutraliserande
epitoperna, är konstanta. Mässlingsvirus delas upp i minst åtta
grupper baserat på aminosyrasekvenser i olika gener. Olika
grupper dominerar i olika regioner i världen, men skillnaderna ligger utanför de neutraliserande epitoperna [1]. Vi har
inga hållpunkter för att dessa variationer spelar roll för immuniteten.
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Variationen i rubellavirus är ännu mindre [3], men avseende parotit är situationen mer komplicerad [2, 11]. Det finns
fem olika genotyper, A–E. Vaccinstammen tillhör genotyp A.
Förekomst av reinfektion med parotit har ofta diskuterats,
men har sällan bevisats. Nyligen publicerades dock ett
säkerställt fall från Sverige av infektion med genotyp D
hos en patient som hade antikroppar mot genotyp A [11]. Artikeln hittades av medierna och gav sensationsrubriken »Vaccin stoppar inte påssjuka« i Svenska Dagbladet den 1 mars,
2000. Det är viktigt att komma ihåg att detta var endast ett säkerställt fall i landet. Vi har fortfarande inte anledning att tro
att problemet kommer att bli stort, men det kräver uppmärksamhet.
Den lägre antikroppshalten efter vaccination än efter infektion ger i sig en teoretiskt sett ökad risk för genetisk förändring av vildtypsvirus. Vid vaccination av naturligt infekterade får man inga stegringar av antikroppstitrar alls. Vid revaccination av tidigare immuniserade får man ofta titerstegringar som tecken på reinfektion [8]. Låga antikroppsnivåer
ökar risken för subkliniska infektioner. Virusförökning i närvaro av en partiell immunitet kan påskynda förändringar i
neutraliserande epitoper, och vi måste vara mycket vaksamma mot detta. Virusstammar som inte stämmer med vaccinet,
och som vi inte känt till tidigare, skulle också kunna komma
hit från främmande länder. Om en ny serotyp av ett virus får
fäste i en population kan det helt omintetgöra effekten av ett
vaccinationsprogram.
Hur viktig den naturliga boostringen av cirkulerande vildtypvirus är för upprätthållande av immuniteten mot MPR kan
vi bara spekulera kring. Vi har ännu inte varit fria från epidemier tillräckligt länge för att kunna ha något säkert svar. Man
har gjort matematiska modeller. Enligt en nylig sådan skulle
80 procent av alla mässlingsvaccinerade som bara vaccinerats
en gång komma att sakna neutraliserande antikroppar 25 år
efter vaccinationen [12]. För länder som bara vaccinerar en
gång är detta illavarslande. Revaccination är av mycket stor
vikt, men ännu vet vi inte om två vaccinationer är tillräckligt.
Kanske kommer vi att behöva 40-årsbooster eller pensionärsbooster så småningom!
Få biverkningar rapporteras
Rapportering av misstänkta biverkningar görs idag i Sverige
till respektive regionala biverkningsenhet eller till Biverkningsfunktionen vid Läkemedelsverket (se Fass). Där utreder
man med egen medicinsk kompetens sannolikheten för att det
föreligger ett samband mellan rapporterad biverkning och
vaccinationen. Få biverkningar har rapporterats efter MPRvaccination. De som rapporteras liknar ofta en lindrig form av
den naturliga infektionen, eller kända komplikationer till
sjukdomarna.
År 1987 publicerades en svensk treårsuppföljning av inrapporterade biverkningar under tidsperioden 1982–1984
[13]. Under denna tid hade ca 700 000 doser MPR-vaccin givits. Totalt inkom 212 rapporter om symtom som kunde ha
med vaccinationen att göra. Av dessa klassificerades 98 som
allvarliga. Samtliga utreddes grundligt. I 38 fall kunde ett
samband mellan MPR-vaccination och symtom säkerställas.
Det rörde sig i 16 fall om hematologiska biverkningar, i 17 om
neurologiska, i 5 om allergiska reaktioner i form av anafylaxi
eller annan överkänslighet. Fem barn hade kvarstående besvär efter två år. Någon systematisk uppföljning av dessa barn
har inte gjorts. Att men kvarstod efter två år kan tyckas allvarligt, men det rör alltså 5 av 700 000 barn, att jämföras med effekten av de naturliga infektionerna, som tidigare drabbade i
stort sett alla.
Vid en liten epidemi i Stockholmstrakten 1999 identifierades 52 fall av mässling [14]. Endast 3 av52 drabbade persoLäkartidningen ❙ Nr 35 ❙ 2001 ❙ Volym 98
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Figur 1. Rapporterade fall av mässling sedan 1911. Data är fram till 1989 hämtade från tjänsteläkarrapporten
och därefter, när den upphörde, från de frivilliga laboratorierapporterna till Smittskyddsinstitutet. Eftersom
tjänsteläkarnas rapporteringsbenägenhet och diagnostiska kriterier kan ha varierat, och endast labotatoriedata
är tillgängliga mellan 1989 och1996, är figuren inte helt vetenskaplig, men den illusterar ändå att mässling nästan
försvann under 1980-talet (t v). Med den logaritmiska skalan (t h) framgår också att vi fortfarande har fall varje år.
Källa: Malin Arneborn, epidemiologiska enheten, SMI.

ner hade vaccinerats; 20 av 52 (38 procent) identifierade fall
fick sjukhusvårdas! Om man jämför detta med 38 verifierade,
allvarliga biverkningar på 700 000 MPR-vaccindoser står det
klart varför vi väljer att ta en liten medicinsk risk för att hålla
sjukdomarna borta.
Finsk studie på tvillingpar
En intressant dubbelblind, placebokontrollerad, crossoverstudie på 581 tvillingpar genomfördes i Finland 1986
[15]. Vid det första tillfället gavs den ena tvillingen aktivt vaccin, medan den andra erhöll placebo. Tre veckor senare gavs
den andra tvillingen aktivt vaccin, medan den första erhöll
placebo. Man fann att feber orsakad av MPR-vaccinationen
uppträdde hos 2,9 procent av barnen och vanligen uppkom
under dag 7–12 efter vaccinationen. Hög feber (>39,5) orsakades oftast av MPR-vaccinationen, medan lägre feber
(<38,5) oftast hade andra orsaker.
Irritabilitet och allmän trötthet uppträdde hos 4,1 respektive 2,5 procent av de MPR-vaccinerade barnen, främst under
dag 9–10. De klassiska symtomen vid mässling (utslag och
konjunktivit) uppträdde hos 1,6 respektive 2,1 procent av de
MPR-vaccinerade under andra veckan efter vaccinationen.
Ledbesvär noterades endast hos 0,8 procent, diarré hos 0,7
procent, lokala reaktioner i form av rodnad, induration eller
ömhet hos 1,2 procent av de MPR-vaccinerade barnen. Luftvägssymtom, illamående och kräkningar var vanligare i kontrollgruppen.
Specialstudie av allergiska reaktioner
Individer som utvecklat allvarliga allergiska reaktioner efter
en MPR-vaccination under åren 1982–1996 har specialstuderats [16]. Sammanlagt 73 troliga allergiska reaktioner på
2 990 000 doser av MPR-vaccinet givet till 1,8 miljoner individer rapporterades; 30 rapporterade anafylaktisk chock, 30
3662

urtikaria, 10 astma, 2 Henoch–Schönleins purpura och 1 Stevens–Johnsons syndrom. Sera från 36 av dessa individer var
tillgängliga för vidare analys avseende reaktivitet mot de i
vaccinet ingående komponenterna.
Förutom virus innehåller vaccinerna bl a humant albumin, hydrolyserat gelatin från gris, neomycin, sorbitol,
laktos, mannitol och aminosyror. 10 av 36 visades i denna
studie ha IgE-antikroppar mot gelatin. Gelatin prepareras genom hydrolys av kollagen från djur och används som stabilisator. Det vore naturligtvis önskvärt att denna komponent
kunde uteslutas ur vaccinerna. Ingen individ visade någon
bindning av IgE-antikroppar mot neomycin eller humant albumin.
Enligt statistik från Centers for Disease Control i USA
uppträder anafylaxi mer sällan än 1:1 miljon doser MPR-vaccin. I studien ovan [16] förefaller det vara vanligare (1–2/105),
men det är oklart exakt vilka falldefinitioner som använts vid
respektive bedömning. MMR har i ett flertal studier givits till
barn med känd äggallergi utan att några allvarliga biverkningar uppstått.
Endast vid tidigare kända, allvarliga allergiska reaktioner
bör man överväga att pricktesta barnet eller avstå från vaccination och därefter inhämta råd från specialistklinik.
Feber vanligast efter mässlingsvaccination
Studier av biverkningar av de enskilda vaccinkomponenterna
är idag svåra att göra, då en absolut majoritet av barn sedan
1982 erhållit MPR i kombinationsform. Tidigare studier har
dock visat att feber är den vanligaste biverkningen efter mässlingsvaccination. Enstaka barn får okomplicerad feberkramp
i samband med denna feberepisod. Även mässlingsutslag kan
förekomma. De uppträder vanligen dag 7–10 efter vaccinationen och varar i ett till två dygn. Biverkningar efter den andra dosen av mässlingsvaccin är mer sällsynta, då immunLäkartidningen ❙ Nr 35 ❙ 2001 ❙ Volym 98

svaret från den första dosen kan hindra virusreplikation.
Vanligast efter andra vaccinationsdosen är utslag och ledbesvär. Flera biverkningsrapporter efter mässlingsvaccination
har rört neurologiska komplikationer som encefalit, encefalopati, Guillain–Barré-syndrom, Reyes syndrom, okulomotorpares, optikusneurit, retinopati, hörselnedsättning och cerebellär ataxi.
Det är alltid mycket svårt att bevisa ett samband mellan
symtom och vaccination. I anslutning till stora vaccinationskampanjer, där man massvaccinerar under några dagar, har
ingen ansamling av individer som utvecklat t ex Guillain–Barré-syndrom setts.
Under 1990-talet har en engelsk forskargrupp föreslagit en
association mellan Crohns sjukdom och MPR-vaccination
och autism–mässlingsvaccination. Dessa rapporter har rönt
ett stort massmedialt intresse världen över och resulterat i
sviktande följsamhet i de nationella vaccinationsprogrammen
i flera europeiska länder. De initiala rapporterna har följts av
flera studier, som dock inte kunnat bekräfta den engelska
gruppens resultat.
En engelsk forskargrupp fann vid undersökning av 293
barn med enligt ICD 10-kriterierna säkerställd autism inte något samband mellan MPR-vaccination och autism [17]. Däremot påvisas en stadig, långsam ökning av antalet fall av autism under åren från 1979 fram till det att MPR-vaccinationen
infördes i Storbritannien 1988. Ökningen har sedan fortsatt.
Ingen plötslig ökning av antalet autismfall skedde alltså
i samband med att allmän MPR-vaccination introducerades.
Att det i något enskilt fall skulle kunna ha förelegat ett
samband mellan autism och vaccination kan inte avfärdas på
bas av gjorda studier, men de utesluter att MPR-vaccination
orsakat den ökning av autism som noterats under de senaste
årtiondena.
Subakut skleroserande panencefalit (SSPE) är en ovanlig,
men otäck, dödlig senkomplikation till mässling. Oro har funnits för att även vaccininducerad SSPE skulle förekomma.
SSPE har i stort sett försvunnit i de länder som introducerat
allmän MPR-vaccination, men enstaka MPR-vaccinerade individer världen över har ändå utvecklat sjukdomen. I en ännu
opublicerad undersökning har forskare från Irland, Storbritannien och USA sekvenserat mässlingsstammar från sådana
patienter och visat att de är vildtypstammar, inte vaccinstammar [David Brown, pers medd, 2001].
Biverkningar efter parotit- och rubellavaccination
Den vanligaste biverkningen efter parotitvaccination är vaccinassocierad parotit med låggradig feber. I en studie av barn
som erhållit vaccin innehållande Jeryl Lynn-stammen uppträdde parotit hos 1,6 procent av vaccinerade barn 10–14 dagar efter vaccinationen [3]. Andra sällsynta biverkningar är
orkit, artrit, sensorineural dövhet samt akut myosit. Serös meningit förekommer som en vanlig komplikation efter en naturlig parotitinfektion. Hos individer som vaccinerats med Jeryl Lynn-stammen har frekvensen 1:800 000 doser rapporterats, medan parotitstammar som Leningrad-3, som använts i
andra länder, har rapporterats ge en meningitfrekvens på
1:1 000. Det är idag ställt utom allt tvivel att vaccininducerad
serös meningit förekommer, men inga sequelae har rapporterats.
Den europeiska rubellastammen RA27/3 ingår idag i de
flesta MPR-vacciner världen över. Artrit är ett symtom som
kan framkallas av den naturliga rubellainfektionen, men är
också den vanligast beskrivna biverkningen efter vaccination.
RA27/3 har sällan rapporterats ge ledbesvär hos barn, medan
25 procent av vuxna kvinnor erhöll övergående ledbesvär [2].
Även polyneuropati med parestesier, optikusneurit,
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Guillain–Barré-syndrom och trombocytopeni finns beskrivet, såväl vid den naturliga infektionen som efter vaccination.
Nya och svåra biverkningar måste rapporteras
Osäkerheten om den långsiktiga effekten av vaccinationer gör
att vi ständigt måste följa vaccinationsskyddet. Detta görs
dels genom att Smittskyddsinstitutet regelbundet mäter frekvens och nivå av antikroppar i selekterade grupper, dels genom att klinikerna rapporterar alla fall av sjukdom enligt
Smittskyddslagen. Som framgår av andra artiklar i denna artikelserie är det mest akuta hotet mot immuniteten mot MPR
att föräldrar avstår från att vaccinera sina barn.
Vi har just nu massimmunitet i Sverige. Man brukar räkna
med att massimmunitet mot MPR uppnås vid ca 95 procents
vaccinationstäckning [1-3], men efter lite olika lång tid eftersom frekvensen vuxna utan immunitet efter en naturlig infektion, och som därmed kan bli virusspridare, är olika för
respektive virus. Kommer vi nedanför denna gräns kan infektionerna ta fart, och infektion av de känsliga spädbarnen
blir då på nytt ett hot. Förändringar hos virus, eller introduktion av nya stammar som vaccinet inte skyddar mot, är andra
hot.
Smittskyddslagen innebär skyldighet att diagnostisera och
rapportera insjuknande i de barnsjukdomar vi vaccinerar mot,
och den måste följas. Lindrig påssjuka och röda hund, men
även lindrig mässling hos en vaccinerad, kan vara svåra att
känna igen och svåra att komma ihåg som diagnostiska alternativ. Man måste ha generösa indikationer för laboratoriediagnostik vid oklara utslag och spottkörtelsvullnad, och det är
viktigt att så snart som möjligt efter insjuknandet skicka prov
för viruspåvisning till laboratoriet för stamanalys. Lämpliga
prov för virusisolering är saliv, svalg-/nasofarynxprov, likvorprov vid meningit/encefalit och urinprov (parotit), men vi
kan numera också använda PCR-teknik på serum eller plasma för att hitta virusgenomen [11; Mehrdad Mouzavi-Jazi,
pers medd, 2001]. Kontakt med viruslaboratorium före provtagning rekommenderas för den som inte är van att skicka
prov för virusisolering.
Föräldrasolidaritet med MPR-vaccinationsprogrammet
och vaksamhet i sjukvården är alltså grundstenarna för att vi
skall slippa de encefaliter med hjärnskador, hörselförluster,
infertiliteter, fosterskador och till och med dödsfall som vi
sannolikt sedan 1982 har lyckats eliminera.
Lika viktigt som att rapportera sjukdom är det emellertid
att misstänkta, allvarliga eller nya biverkningar av vaccinet
rapporteras. Vaccinationerna har införts därför att all vetenskap talar för att de medicinska vinsterna är mångfaldigt större än nackdelar och kostnader, men vi måste vara beredda att
ompröva våra ställningstaganden om vi får belägg för att det
finns hittills okända skadeverkningar. Sådana får inte negligeras.
Hela läkarkåren måste ta ansvar för att det som kan vara relevant verkligen inrapporteras för vidare utredning.
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Särtryck
D

et stillasittande liv som präglar alltför många i de rika
nationerna har negativa följder för hälsan. Fetma har blivit
en folksjukdom, benskörhet blir allt vanligare och hjärtkärlsystemet ”åldras” snabbare än nödvändigt. Motion på
recept är ofta en bra medicin.
Det är bakgrunden till den serie på 24 artiklar som
Läkartidningen samlat i särtrycket av serien ”Människan i
rörelse”. Den har tagits fram i samarbete med Svensk idrottsmedicinsk förening med syftet att redovisa de praktiskt viktiga erfarenheter och kunskaper som är av värde i läkarens
vardagsarbete med inaktiva patienter, med motionärer som
fått besvär av träningen, med astmatiker och gravida som
undrar om de kan fortsätta motionera eller tävla. Här får
läkaren hjälp att besvara de vanliga frågor som patienter
ställer om motion och träningsskador, och serien tar också
upp de långsiktiga följderna samt etiska kontroverser kring
idrott och idrottsmedicin.
Priset är 150 kronor.

Människan
i rörelse

SUMMARY

Vaccination offers good protection
against measles, mumps and rubella
Annika Linde, Kari Johansen
Läkartidningen 2001;98:3658-64

Since vaccination against measles, rubella and
mumps (MMR) was introduced in Sweden in 1982
for children at 1,5 and 12 years of age these diseases have almost completely disappeared. Severe
side effects have been rare. Threats against the
continued protection from these diseases include a
lessening inclination on the part of parents to vaccinate their children, a weakening of the vaccineinduced immunological response with time, and
possibly also genetic changes in strains of circulating wild type virus. By law physicians are bound to
report diagnosed cases as well as new or severe
side effects. Continuous laboratory analysis of antibodies and circulating viruses is also necessary.
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