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❙ ❙ Invasiv meningokocksjukdom är en i
Sverige sällsynt sjukdom med under de
senaste åren färre än 100 fall/år. Sjuk-
domsbilden är sepsis och/eller meningit.
I de allvarligaste fallen är en snabbt de-
buterande sepsisbild dominerande där
petekier på hudkostymen eller större
hudblödningar, ekkymoser, är typiska
fynd. 

Sjukdomen är fruktad då den har en
dödlighet på omkring 10 procent, en
nivå som varit likartad alltsedan antibio-
tikabehandling blev tillgänglig i mitten
av 1900-talet. Mortaliteten ligger på en
likartad nivå över hela västvärlden utan
att den moderna intensivvården nämn-
värt har kunnat påverka detta. Sjukdo-
men är också fruktad då den främst drab-
bar tidigare helt friska barn under 5 års
ålder och ungdomar i tonåren. Den höga
mortaliteten hos dessa unga, tidigare
friska personer beror främst på sjukdo-
mens snabba förlopp där, i de mest ful-
minanta fallen, patienten avlider inom
några timmar från sjukdomsdebuten.
Det är inte helt ovanligt att patienten av-
lider innan han/hon hinner komma till
sjukhus. 

Varför vissa tidigare friska individer
får en fulminant sjukdomsbild medan
andra förblir friska bärare av samma
bakteriestam vet man inte. Sannolikt be-
ror det på en mängd samverkande fakto-
rer hos såväl bakterien som individen.
De friska bärarna utvecklar specifika
antikroppar mot meningokocker vilket
utgör ett skydd mot invasiv sjukdom.
Bärarskap av meningokocker i svalg/na-
sofarynx är i normalfallet således av

godo och ses hos flera procent av nor-
malbefolkningen. 

I vissa delar av världen är meningo-
kocksjukdom mycket vanligare än i Sve-
rige. Mest utbredd är sjukdomen i det så
kallade meningokockbältet tvärsöver
Afrika alldeles söder om Sahara där
framför allt meningokocker av sero-
grupp A ger invasiv sjukdom och där
epidemier utbryter vissa år. I Europa har
Norge alltsedan 1970-talet haft en
mångdubbelt högre incidens än Sverige
främst orsakad av meningokocker sero-
grupp B. Incidensen i Norge har dock
sjunkit de senaste åren. I Storbritannien
har man sedan några år sett en ökning av
meningokocksjukdom orsakad av sero-
grupp C. Meningokocker av andra sero-
grupper än A, B och C orsakar sällan in-
vasiv sjukdom. Enstaka sådana fall ses
dock, bl a hos personer med brist av nå-
got av proteinerna i komplementsyste-
met. 

Vaccin mot meningokocker finns
mot serogrupperna A, C, Y och W-135
men saknas mot serogrupp B. De nuva-
rande vaccinerna ger dock enbart en
kortvarig immunitet. Det finns ett glo-
balt behov av nya vacciner som ger läng-
re immunitet samt ett effektivt vaccin
mot meningokocker serogrupp B. I ma-
joriteten av fallen över hela världen är
meningokockerna fortfarande känsliga
för penicillin, men enstaka betalakta-
masproducerande meningokockstam-
mar har isolerats bl a i Spanien. Hittills
har alla meningokocker som isolerats
från invasiva fall i Sverige varit fullt
känsliga för penicillin. Det är viktigt att
fortsättningsvis följa antibiotikakänslig-
heten hos meningokockerna och vid be-
hov ändra antibiotikapolicy.

Europeisk konferens
Under tre dagar i juni diskuterades me-
ningokocksjukdomen vid den 6:e konfe-

rensen för »European Monitoring Group
on Meningococci« (EMGM) vid Re-
gionsjukhuset i Örebro. Denna konfe-
rens riktar sig främst till de europeiska
ländernas referenslaboratorier och epi-
demiologer för Neisseria meningitidis
och arrangeras vartannat år. 

För att vara ekonomiskt nåbar för kol-
leger från Östeuropa har konferensen de
flesta gånger tidigare genomförts i Ös-
terrike, men den har också hållits i Grek-
land och på Pasteurinstitutet i Paris.
Årets arrangör var det svenska referens-
laboratoriet för patogena Neisseria vid
kliniskt mikrobiologiska avdelningen,
Regionsjukhuset i Örebro. 110 delegater
från 30-talet europeiska länder deltog
varav ett 15-tal från Östeuropa inklusive
Baltikum samt observatörer från Israel,
Brasilien, Australien och Nya Zeeland.
Sverige representerades av arrangörerna
samt Smittskyddsinstitutets epidemiolo-
giska avdelning.

PCR får allt större roll i diagnostiken
Första dagen började med en genom-
gång av adekvat diagnostik där odling är
en hörnsten, men där nukleinsyradetek-
tion (PCR) får en allt större roll. I t ex
Manchester, England används PCR som
enda diagnostiska metod i cirka 40 pro-
cent av fallen, bl a på grund av att anti-
biotikabehandling före provtagning ofta
ges av »general practitioners« innan pa-
tienten sänds till sjukhus. Odlingar blir
ofta negativa i sådana situationer. 

Vidare diskuterades modern moleky-
lärgenetisk metodik för karaktärisering
av meningokockstammar dvs utredning
av eventuellt utbrott. Är det samma stam
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Viktiga framsteg presenterades vid 
europeisk meningokockkonferens 

Effekterna av vaccination med ett proteinkonjugerat vaccin mot se-
rogrupp C i Storbritannien, fortsatt arbete med att utveckla effektivt
vaccin mot serogrupp B, kvalitetsuppföljning av laboratorierna i 
Europa och ett acceptabelt sätt att kunna jämföra antibiotikakänslig-
het mellan olika länder samt konsensusutlåtandet att det finns stöd
för antibiotikaprofylax enbart till familjemedlemmar och motsvarande
för att undvika sekundära sjukdomsfall av invasiv meningkocksjuk-
dom. Dessa viktiga framsteg beskrevs under den europeiska
meningokockkonferensen i Örebro i somras. 

Konferensens logotype: en hybrid av ett
Ö, meningokocker, och @, illustrerande
kommunikation inom Europa.



5370 Läkartidningen  ❙ Nr 47  ❙ 2001  ❙ Volym 98

Medicin och samhälle

som sprids eller förkommer olika stam-
mar? Olika metoder presenterades från
engelskt håll liksom från det svenska re-
ferenslaboratoriet. Ett allmänt önskemål
framfördes till det engelska referensla-
boratoriet om fortsatt internationell till-
gång till de monoklonala antikroppar
som rutinmässigt används för snabb fe-
notypisk karaktärisering av meningo-
kocker i större delen av Europa. 

Evidens för antibiotikaprofylax i familjen
En arbetsgrupp inom EMGM under led-
ning av James Stuart, England, presente-
rade den evidens som finns för att vidta
preventiva åtgärder kring fall av me-
ningokocksjukdom. Antibiotikaprofy-
lax till familjemedlemmar för att minska
risken för sekundära fall bygger på säker
grund, däremot finns inga säkra data
som talar för att antibiotikaprofylax till
daghemsgrupper, skolklasser och lik-
nande grupperingar ger färre sekundära
fall. 

Vaccination för pilgrimer till Mecka
Det internationella utbrottet av meningo-
kocksjukdom orsakat av serogrupp W-
135 med spridning över världen från
muslimska pilgrimer, som varit på
»Hajj« i Mecka, beskrevs. I Sverige dia-
gnostiserades år 2000 fyra sådana fall
(två sjukdomsfall och två bärare av den-
na meningokockstam) men inga fall un-
der 2001 vilket man dock har sett på and-
ra håll i världen. Dessa meningokock-
stammar är med flera olika typningsme-
toder helt lika, så slutsatsen är att det rör
sig om en enda klon som via resorna till
och från Mecka fått en spridning runt
hela världen. Pilgrimer som ska resa till
Mecka ska numera vara vaccinerade
med det tetravalenta meningokockvac-
cinet (ACYW135). 

Bättre enhetlighet i resistensbestämning
Olika epidemiologiska projekt bekosta-
de av ekonomiska medel från EU pre-
senterades därefter, och dagen avsluta-
des med en genomgång av de olika kli-
niska bilder man kan se vid meningo-
kocksjukdom samt en första presenta-
tion av ett projekt där antibiotikaresi-
stensbestämning av meningokocker i
olika länder jämfördes. Här finns många
olikheter mellan länderna såväl vad gäl-
ler metoder, MIC-värden som gräns-
dragningar i SIR-systemet. 

En uppföljande presentation skall gö-
ras vid nästkommande EMGM-möte år
2003. Respektive deltagande referensla-
boratorium i Europa skall dessförinnan
få ta del av sina resultat jämförda med de
andra referenslaboratoriernas. Här finns
sannolikt en potential för förbättringar
så att det i framtiden ska kunna göras bra
jämförelser mellan olika länder avseen-

de resistenssituationen. Detta är i dags-
läget inte möjligt på grund av för stora
skillnader i metodik och tolkning av re-
sultat.

Immunologin vid meningokocksjukdom
Dag två började med en genomgång av
immunologin vid meningokocksjuk-
dom. Sedan 1960-talet har man framför
allt ansett att serums baktericida effekt,
dvs serums förmåga att avdöda me-
ningokocker, är det enda sättet man har
att mäta skydd mot meningokocksjuk-
dom. Detta har främst gällt för serogrup-
perna A och C. Man anser nu förhållan-
dena vara något mer komplicerade. Ef-
fekterna av opsonisering av meningo-
kockerna med antikroppar och komple-
ment och därmed följande fagocytos och
avdödning får allt mer uppmärksamhet
efter framför allt norska men även
svenska studier. 

Även möjligheterna att mäta effekter
på den cellulära immuniteten, på T-
cellsnivå, presenterades. Alla dessa me-
toder används numera i utvecklingen av
nya vacciner mot meningokocksjukdom
innan kliniska studier är tänkbara.

Utveckling av vaccin 
Från norskt håll beskrevs det fortsatta ar-
betet med att utveckla vaccin mot me-
ningokocker serogrupp B, vilken är den
serogrupp som ger flest sjukdomsfall i
Norge men även i Sverige och i många
andra länder i Europa. Det finns flera oli-
ka protein hos dessa meningokocker
som är möjliga att utnyttja för att utveck-
la ett nytt vaccin. 

Från engelskt håll beskrevs introduk-
tionen av det nya vaccinet mot meningo-
kocker serogrupp C, vilket är ett så kal-
lat konjugerat vaccin, där meningokock-
kapselns C-polysackarid är kopplad till
ett protein. I England har de senaste åren
skett en ökning av antalet fall med me-
ningokocksjukdom orsakad av just sero-
grupp C. Under 1990-talet sågs under
några år en likartad situation med me-
ningokocker serogrupp C i Tjeckien. Si-
tuationen har där normaliserats. 

I  Storbritannien startades vaccina-
tion av tonåringar i november 1999 och
därefter infördes barnvaccination då
dessa två grupper har högst incidens av
meningokocksjukdom. Preliminärt har
man lyckats mycket bra med introduk-
tionen av detta nya konjugerade me-
ningokockvaccin mot serogrupp C.
Sjukdomsfallen liksom dödsfallen i me-
ningokocksjukdom tycks sjunka kraf-
tigt. Vaccinintroduktionen genomfördes
samtidigt med stora informationssats-
ningar såväl inom sjukvården som till
allmänheten där massmedia var en vik-
tig informationskanal som myndigheter-
na samarbetade med.

Rino Rappuoli från Italien beskrev
sitt nu avslutade arbete med att sekven-
sera hela genomet hos en meningokock-
stam tillhörande serogrupp B samt dis-
kuterade vilken betydelse denna kun-
skap kan ha. I arbetet med att konstruera
ett effektivt vaccin mot denna bakterie
kan man nu med utgångspunkt från ge-
nomet hitta proteiner som borde vara im-
munogena hos människa, och därmed
vara kandidater som delkomponenter i
ett framtida vaccin, »reverse vaccinolo-
gy«, där en blandning av olika proteiner
ter sig mest sannolik. Man måste möjli-
gen vara försiktig så att man inte väljer
något protein som är gemensamt för alla
meningokocker. 

Bärarskapet av meningokocker i en
vanlig befolkning är flera procent, oftast
dock mindre än 10 procent, och via bä-
rarskapet utvecklas antikroppar mot me-
ningokockerna som ett skydd mot inva-
siv meningokocksjukdom. Om ett vac-
cin innehåller proteiner som är vanliga
bland alla serogrupper av meningokock-
er, det finns minst 12 serogrupper, är ris-
ken att det naturliga bärarskapet av me-
ningokocker blir lägre, och därmed skul-
le det naturligt utvecklade skyddet mot
meningokocksjukdom kunna minska.
En sådan situation skulle då kunna vara
till skada och i stället öka risken för in-
vasiv meningokocksjukdom i befolk-
ningen. Det finns många överväganden
som måste göras under utvecklandet av
nya vacciner.

Databas för att jämföra av stammar
Under en session visades praktiskt hur
man kan använda en databas, »multilo-
cus sequence typing (MLST) web data-
base«, för jämförelse av meningokock-
stammar vilken är utvecklad i Oxford,
England. 

Konferensen avslutades med att ett
antal arbetsgrupper beskrev sina planer
för de kommande två åren avseende
övervakningen av meningokocksjukdo-
men i Europa, bärarskapsundersökning-
ar, kvalitetsuppföljning av laboratorier,
undersökningar av antibiotikakänslighet
osv.

Nästkommande EMGM-möte, det
7:e i ordningen, kommer att arrangeras
av referenslaboratoriet i Spanien år
2003.

*

Vår svenska policy för hanteringen
av situationen kring fall av invasiv me-
ningokocksjukdom finns beskriven i So-
cialstyrelsens allmänna råd (SOSFS
1993:10) och på smittskyddsläkarnas
hemsida (http//www.smittskydd.org) där
man bland smittskyddsbladen finner an-
visningar vid meningokocksjukdom. •


