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Många oroliga föräldrar vill skydda
sina barn mot tbc som figurerar på dags-
tidningarnas sidor, där tbc-situationen i
öster framställs som omedelbart hotan-
de för svenskarna. Vi hade tidigare all-
män BCG-vaccination, vilket skapade
en känsla av trygghet att barnen inte
skulle drabbas av tbc. Man frågar sig
kanske varför vi inte fortfarande har all-
män BCG-vaccination och ger det vac-
cinationsskydd som finns tillgängligt,
och många har en övertro på vaccinets
effektivitet. Det kan då förefalla olo-
giskt att endast vissa riskgrupper vacci-
neras. Smittrisken är emellertid mycket
liten för personer utanför dessa grupper.

BCG – ingen enhetlig produkt
Bacillus Calmette-Guérin, BCG, är

en stam av Mycobacterium bovis, som
försvagats genom att passeras 230
gånger under tretton år på potatis–gall-
agar, tidigt under 1900-talet [1]. Stam-
men spreds till olika länder och kultive-
rades vidare på ett icke-standardiserat
sätt, så att mer eller mindre virulenta
dotterstammar uppkom på flera ställen i
världen. BCG är alltså idag ingen enhet-
lig produkt. Ingen av vaccinstammarna
har emellertid reverterat till »vilda» bo-
vina tbc-bakterier. Först 1966, efter 45
års BCG-användning, gav WHO ut re-
kommendationer om standardiserad
framställning av frystorkat BCG-vac-
cin.

BCG-vaccination erbjuds
barn i invandrarfamiljer
Viktiga frågor för att avgöra om all-

män BCG-vaccination är berättigad är:
Vilken del av befolkningen skall vacci-
neras? Vilken är incidensen av tbc i lan-
det? Vilken är den förväntade skyddsef-
fekten?

En rekommendation har varit att all-

män BCG-vaccination skall övervägas
om den beräknade incidensen nyinfek-
tion är >1 procent per år [2]. I Sverige,
som har låg och sjunkande tbc-incidens,
upphörde den allmänna BCG-vaccina-
tionen 1975. Man erbjuder nu vaccina-
tion till barn i invandrarfamiljer och
adopterade barn från utomnordiska län-
der, som har en mångdubbelt högre tbc-
incidens än övriga barn i Sverige [3, 4].
För övrigt vaccineras sjukvårds- och
viss laboratoriepersonal och andra indi-
vider som löper ökad risk för smitta [5].
Barn till sjukvårdspersonal löper knap-
past ökad smittrisk och behöver inte
vaccineras. Personer med T-cellsdefekt,
inklusive HIV-infekterade, bör inte vac-
cineras.

Av de barn som föddes under år 1996
vaccinerades inom två år 84 procent i
riskgruppen, vilket motsvarar 14,4 pro-
cent av alla barn födda detta år. Barnen
i riskgruppen omfattar ca 16 procent av
dessa [Victoria Romanus, Smittskydds-
institutet, Stockholm, pers medd, 2000].

BCGs skyddande effekt
varierar
Skyddseffekten mot tbc av BCG-

vaccination varierar mycket mellan oli-
ka studier, från noll till drygt 80 procent
[6]. Det finns flera tänkbara orsaker till
denna diskrepans.

Vilken BCG-stam som använts och
hur den preparerats är viktiga faktorer. I
fall där effekten av vaccinet ej kontrol-
lerats i förväg med djurförsök påvisades
ingen skyddseffekt på människor [6].

Urvalet av den grupp som vaccineras
är väsentligt; ålder, bakgrundsincidens
av asymtomatisk tbc-infektion (konsta-
terad genom PPD-test), exponering för
icke-tuberkulösa mykobakterier, et-
niskt och socioekonomiskt ursprung,
nutritionsstatus, övriga sjukdomar, etc.
Skyddseffekten när man vaccinerar oin-
fekterade är proportionell mot tbc-inci-
densen i populationen [7]. De som re-
dan är infekterade med tbc har ingen
nytta av BCG-vaccination. Tidig vacci-
nation gör alltså störst nytta där tbc är
vanligt. Allmän vaccination i industria-
liserade länder med låg tbc-incidens
som de nordiska ger föga utbyte [8].

Den danska BCG-stam som tidigare
visats ge ca 80 procents skydd kan ha

förändrats över tiden, varför man inte
vet exakt hur stor skyddseffekten är
idag [4]. En tidig dansk studie visade
detta BCG-vaccins goda skyddseffekt.
Av 94 på 1940-talet tbc-exponerade tu-
berkulinnegativa skolbarn konverterade
70. Av dessa fick 41 kliniskt primärin-
fektion i lungan och 14 postprimär in-
fektion. Av 106 BCG-vaccinerade tu-
berkulinpositiva fick ingen primärin-
fektion och två postprimär infektion.
Av 105 naturligt PPD-positiva (dvs re-
dan tbc-infekterade) fick nio postpri-
mär tbc inom tolv år [9].
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• I Sverige rekommenderas,
sedan 1975, BCG-vaccina-
tion endast till vissa riskgrup-
per, då tbc-incidensen i landet
är mycket låg. Barn från hög-
endemiska tbc-områden och
sjukvårdspersonal, särskilt
de som tjänstgör i riskområ-
den, är de viktigaste målgrup-
perna för BCG-vaccination.

• Vaccinets effektivitet har vari-
erat, men tidiga nordiska stu-
dier visade ca 80 procents
protektion. Vaccinationen för-
hindrar spridning av infektio-
nen men inte lokal infektion i
lungan. Revaccination med
BCG saknar vetenskapligt un-
derlag.

• Vaccination av svenska barn
utanför riskgrupperna kan
idag ske utan klar indikation
på grund av allmän rädsla för
tbc-smitta. Smittrisken är
dock mycket liten i Sverige
utom i familjekretsen kring ett
fall med öppen tuberkulos.

• Skärpt uppmärksamhet ford-
ras på det tbc-epidemiologis-
ka läget, särskilt om stora flyk-
tingströmmar från högende-
miska områden når Sverige.



sammanfattningar visade att BCG-vac-
cination skyddade 50–83 procent av ny-
födda och småbarn mot tuberkulos un-
der en tioårsperiod [10].

Begränsar tbc-infektionen,
men förhindrar den inte
Vid vaccination med intrakutan in-

jektion av BCG uppkommer en lokal in-
fektion varefter bakterierna sprids i
kroppen med blod och lymfa till lokala
och regionära lymfkörtlar inklusive hi-
luskörtlar, mjälte mm. T-cellsförmed-
lad immunitet uppkommer, och denna
visar sig vid intrakutantestning med
PPD (Purified Protein Derivative of Tu-
berculin) varvid en tydlig infiltration
uppstår i huden.

Denna cellbundna immunitet skyd-
dar mot insjuknande i klinisk tbc.
Skyddseffekt mot postprimär lungtu-
berkulos kan vara 80 procent och mot ti-
dig postprimär tbc-meningit upp till
100 procent [7]. Den senare siffran stö-
der hypotesen att den av BCG-vaccina-
tion framkallade immuniteten interfere-
rar med den hematogena spridningen av
tuberkelbakterier, vilket också visats i
djurförsök [11]. Däremot ger inte vacci-
nationen skydd mot symtomlös primär-
infektion i lungorna [12].

BCG-vaccinationens skyddseffekt
avtar med tiden och kan vara borta efter
tio år [13]. Revaccination rekommende-
ras dock endast vid särskilt hög ex-
poneringsrisk [5], men det saknas ve-
tenskapligt underlag för detta.

Import som oroar
Hotbilden med hög prevalens av tbc

i Baltikum och Ryssland och importera-
de stammar från andra kontinenter ökar
oron för spridning av tbc, särskilt mul-
tiresistent sådan, i Sverige. Hittills har
ett fåtal importfall haft multiresistent
tbc, men risken finns att andelen ökar.
Det är mycket viktigt att smittspårning
med sk fingeravtrycksteknik (RFLP)
sker på alla nya tbc-stammar, särskilt de
multiresistenta, för att man skall kunna
följa spridningsvägarna. BCG-vaccina-
tionen skyddar fortfarande bara mot
spridning av infektionen i lungan, var-
för man inte genom vaccination kan
skydda sig mot själva smittan med vare
sig känsliga eller multiresistenta bakte-
rier. Å andra sidan är det en vinst att in-
fektionen begränsas i lungan, oavsett
resistensförhållandena [14].

I framtiden kan nya DNA-vacciner
komma att ge ett effektivt och smidigt
skydd mot tbc. Flera lovande studier i
djurmodell har rapporterats [15].

Fall av osteit förändrade
vaccinationsrutinen
I vaccintillverkningens barndom in-

träffade det att virulenta humana tuber-
kelbakterier kontaminerade vaccinet i

samband med tillverkningen, den sk
Lübeck-katastrofen, där 72 av 251 vac-
cinerade barn dog i iatrogen tbc [6].
Med dagens kontroll är riskerna för ska-
da på grund av vaccinet små. Dock för-
ändrades under början av 1970-talet det
svenska vaccinet, som tillverkats i Gö-
teborg av en svensk BCG-stam, när pro-
duktionen flyttades till Köpenhamn.
Till synes obetydliga skillnader i till-
verkningsprocesserna medförde att
vaccinet blev något mer virulent. BCG-
osteomyeliter började uppträda hos
1/3000–4000 av de vaccinerade bar-
nen [16]. Denna komplikation var tidi-
gare mer sällsynt, ca 1/100000 [17]. I
detta sammanhang stoppades använd-
ningen av det svensk-danska vaccinet.
En senare finsk studie visade att BCG-
osteit var associerad till vilken vaccin-
preparation som använts [18]. BCG-
stammarnas produktion av proteinet
MPB70 visades ha betydelse för deras
benägenhet att orsaka osteit [19].

Ett dansktillverkat vaccin (framställt
av den danska BCG-stammen 1331)
började användas i Sverige på individer
utsatta för stor smittrisk. Tidpunkten för
vaccination av barn flyttades från ny-
föddhetsperioden till sex månaders ål-
der med tanke på eventuellt medfödda
T-cellsdefekter. Barn med T-cellsdefek-
ter riskerar generaliserad BCG. Enstaka
till synes helt friska barn vaccinerade
efter nyföddhetsperioden kan dock ock-
så få generaliserad BCG-infektion [20].

En nationell arbetsgrupp fann 1986
att allmän vaccination inte skulle påver-
ka tuberkulosincidensen i Sverige och
att vaccinationen inte längre var befo-
gad [4], vilket med tiden visat sig vara
helt riktigt [21].

Bland unga kan test med PPD
ofta ge svar om infektion
En lyckad BCG-vaccination bör re-

sultera i positivt PPD-test (0,1 ml av 2
TU, >6 mm infiltration) om inte indivi-
den är areaktiv (t ex vid graviditet, vis-
sa viroser, immunsuppression). Tuber-
kulinprövning efter vaccination är dock
inte nödvändig. Personer som är hud-

testnegativa efter BCG-vaccination har
ofta positiv lymfocytstimulation för
PPD in vitro [22], vilket tyder på block-
erad antigenpresentation till T-cellerna
i huden. En nackdel med BCG-vaccina-
tion är att man mister möjligheten att
via PPD-test konstatera om en individ
är infekterad med tbc, som tex vid
smittspårning eller inför BCG-vaccina-
tion av barn äldre än tre år. PPD-test-
ning kan nu alltså användas på majori-
teten svenskar födda efter 1975. För att
bedöma eventuell korsreaktion med
icke-tuberkulösa mykobakterier kan
samtidigt hudtest med Mycobacterium
avium-sensitin behöva utföras. Myco-
bacterium avium är den vanligaste ar-
ten, och symtomlös infektion med den-
na och närliggande, immunologiskt
korsreagerande mykobakterier är van-
lig [23].

Konklusion
Kontroversen och kompromissen

vid BCG-vaccination ligger i att sub-
grupper väljs ut för vaccination samti-
digt som vaccinets effekt inte är helt sä-
kerställd.

BCG-vaccination bör användas med
urskiljning i dagens Sverige, där risken
för smitta med tbc är liten. Utsatta indi-
vider, särskilt barn, har nytta av vacci-
nation, som sannolikt ger ett gott skydd
mot extrapulmonell tuberkulos, men
inte skyddar mot asymtomatisk infek-
tion i lungan.

Indikationen för vaccination kan
komma att ändras om det epidemiolo-
giska läget ändras radikalt, tex genom
stora flyktingströmmar från länder med
hög prevalens av tbc.
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BCG-vaccination
(PPD-positiva skall inte vaccineras)

Indikationer: Komplikationer:
Utländska adoptivbarn Stor ulceration (>10 mm)
Barn till invandrare Lokal nekros
Sjuksköterskor vid: Regional lymfadenit
lung-, infektions-, ÖNH-klinik Osteomyelit (ovanligt)
Personal vid: Meningit (mycket ovanligt)
obduktionslab, tbc-lab, bakt-lab Generaliserad infektion (mycket ovanligt)
U-landsarbetare med familjer
Tågluffare i riskländer (vistelse 
längre än två veckor)
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Summary

BCG – controversy and compromise

Björn Petrini

Läkartidningen 2000; 97: 5618-20.

In Sweden, BCG-vaccination isrecom-
mended to certain risk groups only, as the inci-
dence of TB is very low. Children from high-en-
demic areas, as well as health care personnel,
especially those working in risk areas, are the
most important target groups.

The efficacy of BCG vaccination has varied
in different investigations, but early Nordic
studies have shown approximately 80 percent
protection. Vaccination prevents disseminated
but not localized pulmonary disease. There are
no data supporting revaccination.

Today some Swedish children are vacci-
nated without a clear indication, due to care-
takers’ fear of TB. The risk of new infection is
very low in Sweden today, and is for all practi-
cal purposes limited to the closest family mem-
bers of affected individuals.

If large numbers of refugees from high-en-
demic countries arrive in Sweden, the epidemi-
ological situation must be closely monitored.
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