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Streptococcus pneumoniae – vanlig orsak till otit, pneumoni, 
meningit och sepsis  - många olika riskfaktorer

http://www.maths.bris.ac.uk/%7Epeter/Grandchildren/target3.html


Barnens nasofarynx är pneumokockernas reservoir

NPH kolonisation Primär
spridning

Bakteremi

De flesta NPH 
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inte till allvarlig sjukdom •Sepsis

•Meningit

•Pneumoni
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30% hos 
barn <5 år

person-person/
droppsmitta



Pneumoni – världens största barnadödare

650 000-900 000 dödsfall 2016 hos barn <5 år
>50% p.g.a. pneumokocker

per 100 000 Lancet Infectious Diseases 2018
WHO



Pneumokockvaccination av barn –
en framgångssaga!

Vaccinering med 13-valent konjugerat pneumokockvaccin i alla 
länder skulle förhindra 400 000 dödsfall per år hos barn <5 år

www.VIEW-hub.org
Chen et al. Lancet Glob Health 2019; 7: e58–67

http://www.view-hub.org/


Invasiv pneumokocksjukdom (IPS) i olika åldersgrupper i Sverige

Sjukdomsbörda
- 1367 episoder av 
IPS 2017
- 6000 till 9000 
episoder av 
pneumokock-
pneumoni som 
sjukhusvårdades 
2015



Pneumokockinfektioner kan ha hög dödlighet 
också hos vuxna

Dödligheten vid invasiv sjukdom, t.ex. lunginflammation med 
positiv blododling, eller meningit, 10-20%

1100 000 dödsfall i pneumoni hos personer över 70 år 
(500 000 p.g.a. pneumokocker)

Lancet Infectious Diseases 2018



Streptococcus pneumoniae

Grampositiv diplokock
Polysackarid kapsel
97 serotyper (minst)
Serotyper kan 
 ge olika klinisk bild - virulens
 bli olika lätt resistenta
 ändras pga kapselbyte
 variera över tid 
 variera geografiskt



Pneumokockvacciner
1881 – isolerades S. pneumoniae

 1914 helcellsvaccin
 1930-talet upptäcktes att det finns flera serotyper
 1940-talet 6-valent kapselpolysackaridvaccin
 1977 14-valent vaccin
 1983 23-valent vaccin (PPV23) = Pneumovax®

 2000 protein-polysackarid konjugat vaccine (PCV)
introduktion i Sverige: 7-valent; Stockholm 2007, nationellt 2009
10 el 13-valent; 2010 
PCV20 2022



Polysackarid vs. konjugerat
pneumokockvaccin

Polysackarid Vaccin: Pneumovax® 

 T-cell oberoende
 Ej effektivt hos barn <2 år eller hos 

personer med gravt nedsatt 
immunsvar
 Inducerar ej immunologiskt minne och 

kan därför ej boostras
 Kan inducera “hyporesponsiveness”, 

dvs försämrat svar på upprepade 
doser – oklar klinisk betydelse
 Påverkar ej bärarskap

Konjugerat Vaccin: Prevenar13® 

och Synflorix ®

 T-cell beroende
 Ger effektivt immunsvar även hos 

små barn
 Inducerar ett immunologiskt minne 

och kan boostras (hos barn och till 
viss del hos vuxna)
 Minskar bärarskap



Pneumokock - konjugatvacciner
 PCV7 (Prevenar®)

Sju serotyper: 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F

 PCV10 och PCV13
PCV7 + typ 1, 5, 7F = Synflorix® (GSK) 
PCV7 + typ 1, 3, 5, 6A,7F,19A = Prevenar-13® (Pfizer)
Synflorix: Konjugerat till protein-D (NT-HI), tetanus- och 
difteritoxoid
Prevenar: Konjugerat till difteri CRM197-bärarprotein

 PCV20 (APEXXNAR - Pfizer) +8, 10A, 11A, 12F, 15B, 22F and 33F) 
 PCV15 (Vaxneuvance – Merck) +8, 10A, 11A, 12F, 15B, 22F and 

33F)



Konjugatvaccinernas
skyddseffekt hos barn och vuxna



Skyddseffekt, meta-analys, barn < 2 år
7, 9, och 11-valenta vacciner

 Invasiv pneumokocksjukdom (IPS)
 Vaccintyp (VT) 89% 
 Alla serotyper 74% 
 Otit
 VT 55% 
 Alla serotyper 29%
 Pneumoni
 Klinisk 6%
 Rtg-verifierad 29% 

Pavia et al, Pediatrics 2009;123:e1103-e1110 

Vaccinationsgenombrott 
är mycket ovanligt!



Vaccination av vuxna med Prevenar13
En effektstudie med PCV13 på vuxna:
 Placebokontrollerad RCT
 Ca 80 000 personer 65+ under 3 år i Holland
 49% skydd mot invasiv pneumokocksjukdom (alla typer)
 75% skydd mot invasiv pneumokocksjukdom (vaccintyper)
 46% skydd mot samhällsförvärvad pneumokockpneumoni 

orsakad av vaccintyper (45% skydd mot icke-bakteremisk
pneumokockpneumoni)
 Ingen signifikant skillnad i antalet som insjuknade i pneumoni 

totalt, 747  I PCV13 gruppen vs. 787 i placebogruppen
(VE, 5% [95% KI; −5 – 14%])

Bonten et al, N Engl J Med 372;12: 1114 



Minskning av pneumoni hos barn efter införandet av PCV i Sverige

Pneumoni NUD J13 och J18.1

Nauclér et al. JIM 2019



Age 
group
(years)

Pre-PCV7 
Incidence* 

(2007)

Post-PCV10/13 
Incidence
(2013-16)

Post-PCV10/13 vs. 
Pre-PCV7 Rate 
Ratio (95%CI)

0-4 13.9 (11.0, 
17.5)

5.1 (4.3, 6.1) 0.37 (0.28, 0.49)

5-64 9.2 (8.5,9.9) 6.1 (5.9,6.4) 0.67 (0.61,0.73)

>65 45.9 (42.7,49.3) 41.1 (39.7,42.6) 0.90 (0.83,0.97)

All 15.9 (15.1,16.7) 13.0 (12.6,13.3) 0.82 (0.77,0.86)
*Incidence per 100.000 population in year (95% Confidence Interval)

Flockeffekt - Pneumokockvaccination av barn skyddar 
också äldre barn och många vuxna mot IPS genom

Nauclér et al. CID 2017:65:1780



MEN – under senare år ingen minskning bland äldre

Nauclér et al. CID 2017:65:1780



Successiv ökning av NVT i Sverige
(alla åldersgrupper)
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PCV7 Ser. 1, 5, 7F Ser. 3, 6A, 19A Non-vaccine

PCV7 PCV10/PCV13

Nauclér et al. CID 2017:65:1780



”Type-replacement”

Påtaglig och snabb switch till icke-vaccin serotyper
(NVT’s) efter introduktionen av PCV7 i många länder 

Kräver fortlöpande uppföljning av epidemiologin och 
komplettering av vaccinsammansättning, eller helt nya 
vaccintyper 
 PCV7         PCV13         PCV15-20         ? 

 Andra vaccintyper – kompletterande antigen, nya adjuvans, 
helcellsvaccin m.m.

 Olika vacciner för grundvaccination och riskvaccination?



Nationell upphandling

PCV10 -> Framtiden?



Ökning av 19A efter byte från PCV13 till PCV10 i Belgien

Desmet et al. Lancet Inf Dis 2020



Polysackaridvaccinets 
skyddseffekt



Är PPV23 effektivt?

 Friska vuxna, <55 år:
Skydd mot 
 Invasiv pneumokocksjukdom (IPS), 70-80%
 Pneumokockpneumoni, 40-60%
 Död i pneumoni NUD, 30%

 Äldre, >65 år:

 IPS, 60-80%
 Mer oklart när det gäller ev. skyddet mot pneumokockpneumoni

24 Moberley S, Cochrane 2013



PPV23 kan minska risken för pneumokock-
pneumoni
1006 Japaner på äldreboenden lottade till PPV23 
(n=502) eller placebo (n=504)
medelålder 85 år (55% > 85 år)
 70% > 1 underliggande sjukdom
 10% sängbundna
 99% vaccinerade mot influensa
 uppföljning > 2 år
 primära ”end points”; pneumoni och pneumokock-

pneumoni
Maruyama et al, BMJ 2010;340:c1004, 8 March



Minskning av pneumoni NUD under 2.5 år

Maruyama et al, BMJ 2010;340:c1004, 8 March



Tveksamt skydd mot IPS av PPV23 om kraftigt nedsatt 
immunsvar

Patientgrupp Vaccin effekt
Alla 55 (42-67)
Ökad risk (hjärt- och lungsjukdomar, 
diabetes, ålder >55 år)

61 (47-72)

Mycket ökad risk (kraftigt nedsatt 
immunsvar, framförallt cancer) 

21 (-55-60) 

Shapiro et al. NEJM 1991;325



Hur länge skyddar en dos av PPV23 mot IPS?

Ålder < 3 år 3-5 år > 5 år

< 55 93 (82-97) 89 (74-96) 85 (62-94)
55-64 88 (70-95) 82 (57-93) 75 (38-90)
65-74 80 (51-92) 71 (30-88) 58 (-2, 83)
75-84 67 (20-87) 53(-15, 81) 32 (-67-72)
> 85 46(-31, 78) 22 (-90-68) -13 (-174-54)

Shapiro et al. NEJM 1991;325



Sammanfattning PCV13 (Prevenar) eller PPV23 
(Pneumovax) hos vuxna/kronisk sjukdom?

 Bättre immunologisk svar PCV13 jämfört med PPV23 (immunologisk minne och 
opsonofagocytos)
 PCV13 och PPV23 ger bra skydd mot IPD 
 Starkare stöd för PCV13 skydd än PPV23 skydd mot icke-bakteremisk

pneumokockpneumoni
 PCV13 skyddar inte mot lika många serotyper som PPV23. Viktigt när 

PCV13/PCV10 serotyper försvinner p.g.a. barnvaccinationen.
 Andelen äldre som kan skyddas mot IPS av serotyper ingående i PCV13 har 

minskat från 79% till 28% mellan 2007-2016

PPV23 fortfarande hörnsten i vaccination av vuxna
Vad händer nu då PCV15 PCV20 (PCV 21) finns tillgängligt?



Region Stockholms rekommendationer 
för pneumokockvaccinering hos barn 
över 2 år och vuxna med riskfaktorer







 För riskgrupper och personer >75 år (hälsoekonomisk analys).

 Upp till varje region att fortsätta vaccinering av personer >65 år.

I januari 2022 fattade regeringen beslut om att införa ett
särskilt vaccinationsprogram mot pneumokockinfektion.



PCV20 rekommendationer för vuxna av Folhälsomyndigehet 
maj 2022

Under de senaste 5 åren har 60–65 procent av fall av invasiv
pneumokockinfektion bland vuxna varit orsakade av serotyper
som täcks av PCV20. Motsvarande andel för serotyper i PCV15 
har varit 38–40 procent och för serotyper i PCV13 31–33 procent.
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