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SAMMANFATTNING: 
Bakterien Francisella tularensis är vektorburen och kan smitta människor via direkt kontakt 

eller bett från vektorn, inhalation av kontaminerat damm eller oralt intag. Beroende på 

smittväg ges upphov till olika former av tularemi, även kallat harpest och diagnostik sker med 

serologiska metoder. Antalet fall är ökande i Europa och i Örebro har det skett en särskilt stor 

ökning. Syftet med studien var att validera två metoder för påvisande av antikroppar i serum, 

dels en där detektion sker genom chemiluminescence samt en immunokromatografisk. Prover 

från patienter där diagnosen tidigare ställts och serokonversion förekom selekterades och 

analyserades samt serum från blodgivare. Resultatet visade att de två metoderna inte stämde 

helt överrens och att det blev ett mer entydigt resultat metoderna emellan, ju högre halter 

antikroppar ett prov innehöll. Antikroppar förekom även hos blodgivare vilka i studien 

representerar den friska befolkningen.  

 
NYCKELORD: Francisella tularensis, harpest, antikroppar, serologi, ELISA, 

immunokromatografi, chemiluminiscence, 
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INTRODUKTION 

Mikroorganismen Francisella tularensis 

Tularemi även känt som harpest, är en zoonos (1) och bland annat vektorburen smitta. 

Myggor tros vara en av de främsta smittbärarna i Sverige (2). Smitta kan ske via insektsbett, 

direkt beröring av ett djur som är smittat, inandning av damm som innehåller partiklar från 

avföring eller urin hos ett smittat djur eller intag av smittat vatten. Inkubationstiden varierar 

mellan två och tio dygn (3). Sjukdomen orsakas av Francisella tularensis är en gramnegativ 

stavformad, intracellulär, fakultativt anaerob coccobacill med en lipidrik kapsel (4). Den kan 

överleva i kalla, fuktiga utrymmen i flera veckor men är däremot inte resistent mot värme, 

direkt solljus eller klorerat vatten (5). Det finns belägg för att smittan ökar kraftigt under och 

efter naturkatastrofer eller krigssituationer då hygien och renhållning inskränks (6). Dess 

främsta värdceller är hepatocyter, njurceller samt alveolära epitelceller. Alla former av 

sjukdomen kan leda till systemisk infektion i inre organ (4). Infektion av tularemi 

förekommer främst på jordklotets norra hemisfär i Europa, Nordamerika och Asien. De finns 

fyra undergrupper (7) och de två främsta är tularensis (typ A) och holarctica (typ B) varav 

typ A är mer virulent och trolig att orsaka allvarlig sjukdom (8). Typ A förekommer nästan 

enbart i Nordamerika medan typ B finns över hela norra halvklotet men representeras främst i 

Europa och Asien (7).  

 

Tularemi yttras olika beroende på hur smitta skett vilket ger olika former av sjukdomen. Alla 

former inleds med akut feber, frossa och allmän sjukdomskänsla. Den ulceroglandulära 

formen av tularemi börjar vanligen med ett sår som blivit kontaminerat med bakterien vilket 

leder till ett nekrotiskt sår. Omkringliggande lymfkörtlar svullnar och ömmar. Den 

pneumoniska formen av tularemi sker genom inandning av smittat material och ger 

tularemiorsakad lunginflammation. Om ögonen drabbas bildas varig, smärtsam infektion i 

ögat. Slutligen kan man drabbas av typhoidal tularemi vid intag av stor mängd bakterier. Den 

typhoidala formen leder till bukbesvär, förlängd feberperiod som kan liknas den vid tyfus (4). 

Dödlighet i sjukdomen är låg även utan behandling (3). 

 

För att diagnostisera tularemi via odling av bakterien krävs speciellt medium men det är 

riskfyllt då det föreligger risk för laboratoriesmitta. Det vanligaste sättet är därför att ställa 
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diagnos via serologiska metoder (4). Serokonversion är förloppet mellan infektionstillfälle, då 

patienten saknar antikroppar och en tid efter infektionstillfället då antikroppar kan påvisas. 

Antikroppar av IgM-klass är den första sorten som produceras, det övergår sedan till 

produktion av IgG-antikroppar med samma specificitet (9). Titer definieras som det 

inverterade värdet av högsta spädning av serum som leder till agglutination (10). Vid 

sjukdomsvecka två finns vanligen en titer 1:40 i serum och vid tredje till fjärde veckan ca: 

1:320 (4). Då misstanke om sjukdomen finns tas ett akutprov, och om påvisande inte kan ske 

eller om uppföljning ska göras tas även ett konvalescensprov ett antal veckor senare. 

Genomgången infektion ger långvarig immunitet och antikroppstiter är vanligen hög i många 

år (4). Bakteriens antigen är liknande de hos Brucella, Yersinia och Proteus vilket kan ge 

korsreaktioner vid serologisk diagnostik om individen har antikroppar mot något av de andra 

(11). Infektionen behandlas, oberoende av dess karaktär med aminoglykosider kombinerat 

med tetracykliner vanligen gentamicin i kombination med doxycycline (4). Vaccin finns men 

används enbart i begränsad omfattning, bland annat till viss laboratoriepersonal som riskerar 

drabbas av laboratoriesmitta. Enligt smittskyddslagen är tularemi en anmälningspliktig 

sjukdom vilken ska rapporteras till smittskyddsläkare i landstinget samt 

folkhälsomyndigheten (3).  

 

Den i Sverige vanligaste kombinationen av antibiotika vid oklar sepsis, svalg-eller 

ögoninfektioner lämnar tularemi obehandlad vilket är ett problem då sjukdomen blir 

vanligare. Symtomen kan, beroende på vilken form av tularemi patienten drabbats av vara 

differentialdiagnos till bland annat Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, 

Legionella, Streptococcus pneumoniae, Bartonella, Epstein-Barr virus (EBV) och 

cytomegalovirus (CMV) (12). 

 

Spridning i Sverige 

Sjukdomen beskrevs först 1931 och >6000 fall har rapporterats i Sverige sedan dess. Antalet 

rapporterade fall varierar mycket från år till år och de flesta fall rapporteras på sensommaren 

eller tidig höst och tros kunna härledas till smitta från mygg. Normalt förekommer de allra 

flesta fallen i centrala Sverige som Gävleborg och Dalarna och ett fåtal, sporadiska fall 

inträffar på andra orter. Dock har smittutbrotten under senare år spridits söderut, utanför det 
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område som vanligen drabbas, av okänd anledning (2). År 2000 förekom en stor del av fallen 

utanför det endemiska området och smittskyddsinstitutet (SMI) anger i årsrapport år 2000 att 

det har skett en spridning och nästan hälften av patienterna smittas i landsting där tularemi 

tidigare varit sällsynt. Gävleborg har flest fall, ungefär 41 % och Stockholm, Södermanland, 

Örebro och Dalarna tillsammans har ungefär 43 % av fallen (3). Året med flest rapporterade 

fall i Sverige var 1967 med >2700 fall. Utbrottet var av ovanlig karaktär då en stor del 

utgjordes av pulmonär tularemi hos bönder som smittats av kontaminerat hö. Höet ska ha 

blivit kontaminerat av döda, infekterade sorkar. Med undantag för utbrottet 1967 är den 

vanligaste formen av tularemi i Sverige ulceroglandulär och spridd av mygg (2). Det är 

konstaterat att insjuknande i harpest ökar i Sverige, figur 1 grundas på SMI:s årsrapporter av 

anmälda fall. En tydlig ökning har skett mellan år 1990-2015 och trenden är uppåtgående trots 

att det pendlar i antalet fall per år som rapporteras. Åren med flest fall är år 2000, 2003 och 

2015. Det finns även en spridning till nya områden i landet som inte går att förklara. I 

årsrapport 2009 anger därför SMI att det pågår ett projekt där man med geografiskt 

informationssystem och fjärranalysdata ska undersöka miljöfaktorers inverkan på smittorisk. 

Projektet genomförs i samarbete med Oxford och Louvain med målet att göra en riskkarta 

som kan användas för det preventiva folkhälsoarbetet (13). 
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Figur 1. Under loppet av 25 år har antalet fall i Sverige ökat och har en uppåtgående trend. 

Åren som haft särskilt stora utbrott är år 2000, 2003 och 2015 med 464, 698 och 859 fall 

respektive, vad ökningen beror på är okänt (3).  

Utbrott i Europa 

Även i övriga Europa har det skett en utökning av områden där utbrott sker med många 

insjuknade på kort tid och antal rapporterade fall har ökat (7). I Spanien rapporterades 559st 

insjuknade patienter mellan 1997-1998 från 10 regioner i landet. Innan utbrottet var 

sjukdomen näst intill obefintlig i Spanien. Av fallen rapporterades 513st från Castilla y Léon 

och samtliga drabbade hade kommit i kontakt med harar i samband med den harjakt som 

pågick i regionen. Även hösten 1998 skedde ett utbrott, i Castilla-La Mancha och samtliga 

smittade hade hanterat kräftor i provinsen Cuenca (11).  

 

Vid undersökning om förekomst av tularemiantikroppar hos befolkningen i Spanien innan 

dessa utbrott fann man att av de 4825st patientserum som analyserats hade enbart 9 personer 

antikroppar. Av de individer som fanns positiva levde 8/9 i nära kontakt med djur. Det totala 

antalet motsvarar 0,19% av populationen som testades. Mellan ungefär 1994-1997 kunde man 

i Castilla y Léon konstatera en ökning av antalet sork till följd av hög mortalitet hos harar. I 
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efterhand har det kunnat konstateras att hararna var infekterade med F.tularensis. Det var ett 

faktum att sjukdomen fanns i länder som gränsade till Spanien, exempelvis Frankrike. Det 

finns ett tydligt samband mellan prevalens av antikroppar i serum hos en befolkning där 

sjukdomen är endemisk (11).  

 

I östra Europa, bl. a. Turkiet är oropharyngeal tularemi det mest förkommande. Totalt 31 

patienter behandlades för oropharyngeal tularemi på ett sjukhus i Turkiet mellan januari 2009 

och mars 2011 med symtom som svullnad på nacken med okänt ursprung, feber och ont i 

halsen. Av patienterna hade 14st blivit feldiagnostiserade och behandlade med fel antibiotika 

innan rätt diagnos ställdes. Då antalet diagnoser ökade bjöd ett lag läkare in invånare från det 

drabbade området för screening. Det samlades material och information från området samt att 

patienter med liknande symtom uppmanades söka läkarvård för diagnostik och behandling 

(5).   

 

Antikroppar hos frisk befolkning 

I en studie utförd i Belgien undersöktes tre kategorier av blodgivare. Den första gruppen 

utsattes för risk att drabbas av vektorburen smitta i sitt yrke vilket kunde vara exempelvis 

veterinär, bonde, jägare och skogsvaktare. Den andra gruppen bestod av blodgivare som förde 

sitt liv i staden och den tredje gruppen av givare som levde på landet. Analys utfördes med 

SERION ELISA classic och konfirmering av positiva prover gjordes med VIRAPID 

TULAREMIA. I studien fann man att 2,0% av givarna som i yrket utsattes för risk hade 

antikroppar. Av givare som bodde i stan hade 0,5% antikroppar och av givare som bodde på 

landet hade 0,5% antikroppar (14).  

 

Serologiska tester 

Widal  

Den tidigare metoden för diagnostik kallas Widal. Med avdödade Francisella tularensis 

genomfördes röragglutinationstest. Till provrör med patientserum tillsattes antigen (15). Om 

det finns specifika antikoppar i serum mot antigen på bakterien binder dessa varandra och 



 10 

bildar synliga aggregat (16). Antikroppar av IgM-klass ger lättare agglutinationsreaktion än 

antikroppar av IgG-klass. Det beror på IgM-antikroppen har formen av en pentamer och fler 

antigenbindande ytor (10). Initialt görs spädning 1/20, 1/40 och 1/80 med inkubering i 

mörker, över natt i 45ºC. Påvisande av antikroppar i serum sker då agglutination förekommer 

i något av de initiala spädningarna. Normalt sett förekommer inte tularemiantikroppar i 

serum, endast om individen infekterats. Vid positiv reaktion utfördes titrering av provet till 

högsta spädning som ger agglutination (15).  

 

VIRAPID® TULAREMIA (Vircell microbiologists, Granada, Spanien) 

VirCell tillhandahåller ett snabbtest som grundas på immunologisk metodik. Kollodialt guld 

bundet till ett proteinkomplex reagerar med specifika tularemiantikroppar i serum. Komplexet 

diffunderar på ett membran och ger upphov till färgkomplex om inbindning till antikroppar 

sker. Reaktionstiden är 15 min och enbart en reagens måste tillsättas reaktionen. Material som 

inte ingår i kitet men krävs är automatpipett samt stoppur (17).  

 

Materialet kan förvaras i 2-30 ºC, alla reagens ska ha rumstemperatur innan användande. 

Reagens tillsätts provet via gummipipett på flaskan från företaget, för att droppen ska erhålla 

rätt volym anges betydelsen av att luft får passera pipetten mellan pipettering av två prover. 

För att avläsa resultat ska medföljande graderingskort användas. Kortets skala går från 0 

vilket är ett negativt resultat till 0,5 som ger upphov till en svag linje och ska betraktas som 

positiv. Därefter följer gradering 1-3 som är stigande intensitet av färgsignal och ett positivt 

resultat. Metoden är kvalitativ och inga slutsatser om halten antikroppar i ett prov kan dras 

genom analysen. Testet är inte utprovat för att göra uppföljande analyser efter behandling 

(17).  

 

TULAREMIA VIRCLIA® IgG+IgM MONOTEST (Vircell microbiologists, Granada, 

Spanien) 

Metoden grundas på enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) i vilken hög specificitet 

hos antigen-antikroppbindning kombineras med hög sensitivitet som medföljer enzymatisk 

metodik. Indirekt ELISA grundar sig på mikrotiterbrunnar som är klädda med antigen (18), 

testets brunnar har adsorberat LPS-antigen från Fransicella tularensis Holartica, stammen live 

vaccine strain (LVS) (17). Patientserum med eventuella antikroppar mot antigenet inkuberas i 

mikrotiterbrunnarna och inbindning sker om specifika antikroppar för antigenet finns i 

patientprovet och överflöd tvättas bort i tvättmoment (18). En peroxidaskonjugerad 



 11 

sekundärantikropp av IgM-och IgG-klass som är riktad mot Fc-delen på humana antikroppar 

tillsätts proven och reaktion mellan antigen, primärantikropp och sekundärantikropp bildar ett 

komplex. Vid tillsats av substrat, i detta fall luminol spjälkas peroxidaskomplexet och ger ett 

färgomslag som kan mätas med en luminometer (9, 18). Detektion sker med 

chemiluminescence vilken bygger på kemiska reaktioner som leder till emission av elektroner 

och det ljuset som avges kan mätas med en luminometer och speglar halten av ett ämne i 

reaktionen (18). Resultatet mäts i relative light units (RLU). RLU av positiv och negativ 

kontroll måste hamna inom godkända gränser på grund av att utifrån dessa, beräknas 

patientprovets svar som ett index i förhållande till kontrollerna (17).  

 

Testet har tre testbrunnar (brunn A-C) med antigen per prov. Utöver det brunn D innehållande 

anti-human-IgG-och IgM-antikroppar och peroxidaskonjugat. Brunn E innehållande 

fosfatbuffert och proteinstabiliserande samt brunn F med positiv kontroll, en med peroxid 

(brunn G) och slutligen brunn H med luminol, vilken inte får utsättas för ljus. Alla reagenser 

ska anta rumstemperatur innan användning och vid längre förvaring i 2-8ºC (17).  

 

Gällande för både Virapid och VirClia är att prover som analyseras inte ska ha varit utsatta för 

upprepade cykler av nedfrysning och tining. Analysen ska inte heller utföras på prov som är 

hyperlipemiska, hemolyserade eller kontaminerade. Serumprovet ska förvaras i 2-8 ºC från 

provtagning och analyseras inom sju dagar. Om analys inte sker inom sju dagar ska provet 

frysas i -20 ºC (17). 

 

Ofta får ett test högre sensitivitet och specificitet då det provas ut än vad som råder i 

praktiken. Det beror på att testen vanligen prövas på patienter som har mer typiska symtom 

samt mer utvecklad sjukdom än den genomsnittliga patienten i klinisk verksamhet har (19).  

 

Syftet med studien är att jämföra resultat från en, på Universitetssjukhuset Örebro, tidigare 

rutindiagnostisk metod för detektion av tularemiantikroppar mot de resultat som erhålles med 

VirClia kombotest samt Virapid snabbtest för validering och eventuellt införande av 

metoderna i rutindiagnostik.  
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MATERIAL OCH METOD 
Provmaterial 

Urvalskriterier var prover från patienter som vid något tillfälle påvisat antikroppar mot 

F.tularensis och som provtagits med frågeställning om tularemi vid fler än ett tillfälle. 

Därefter valdes initialt de individer där serokonversion kunnat påvisas. Stort intresse fanns för 

att göra jämförelse mellan samma individs prover som tagits vid olika tillfällen, och även 

mellan olika individers provresultat vid analys med den gamla metoden Widal, VirClia och 

Virapid. De prover som fanns att tillgå var patienter från Örebro med påvisade antikroppar 

mot F.tularensis från 2012-2017. Utöver det analyserades en blodgivarpanel.  

 

En blodgivarpanel med 30st givare i olika åldrar (18-30, 31-40, 41-50, 51-60 och >60år) 

analyserades samt patientserum från 17 individer med tydlig serokonversion som vid första 

provtagning inte kunnat påvisa antikroppar men gjort det vid andra provtagning. Ytterligare 

tre patienter inkluderades som vid båda provtagningstillfällena haft antikroppar. Totalt 

analyserades därav prover från 20 patienter.   

 

Testkit 

VIRAPID (Vircell microbiologists, Granada, Spanien) 

Till testkasettens provbrunn tillsattes 20µl serum. Därefter droppades två droppar VIRCELL 

TULAREMIA DEVELOPER SOLUTION (17) till brunnen följt av inkubering i 15 min i 

rumstemperatur placerat på plan yta. Resultatet bedömdes utefter medföljande 

bedömningskort som visas i figur 2, där varierande färgintensitet graderades på en skala från 

0-3. Serum från de blodgivare där antikroppar kunde påvisas genom VIRAPID skickades till 

Umeå Universitetssjukhus för verifiering via en, av sjukhuset uppsatt, ELISA med renat 

polysackaridantigen från F. tularensis.  
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Figur 2. En mall för hur testet ska bedömas medföljde kittet och förenklade avläsning. Ett 

negativt resultat saknar helt svarslinje och bedöms till 0. Bedömningen 0,5 betraktas som Low 

(låg intensitet av färgsignal). Gradering 1-3 följer och 3 ska betraktas som High (hög 

intensitet av färgsignal).  

Fotograf: Brolin Malin 

 

VIRCLIA (Vircell microbiologists, Granada, Spanien) 

VIRCLIA® WASHING SOLUTION (17) medföljer i koncentrerad form 20X, vilken späddes 

till 1X med MilliQ-vatten. Instrumentet initierades med washing solution. Därefter laddades 

instrumentet med maximalt 24st provrör serum per körning och en kyvettremsa per prov 

tillsattes medföljande ram och placerades på avsedd plats i instrumentet. 

DECONTAMINATION® SOLUTION medföljer kittet i färdig spädning och även den 

tillsattes instrumentet.  

 

Etisk prövning krävdes inte då den enda analysen som utfördes redan var genomförd vid ett 

tidigare tillfälle på läkares ordination. Ändamålet för utförd analys var endast jämförelse 

mellan metoder.  

 

Resultatbearbetning 

Specificitet är ett mått på andelen som kan friskförklaras med ett test (18). Utgångspunkten 

var att den första analysen (Widal) av patientproverna var ett korrekt resultat och för 

blodgivare ansågs Umeås test som det korrekta. Specificitet beräknades enligt följande 

formel: Specificitet = sant negativ/ (falskt positiv + sant negativ) (18). 
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RESULTAT  
Virapid 

Kontrollinjens färgintensitet är generellt låg, motsvarande 0,5 på skalan. Många gånger 

förblev testremsans membran torrt i de distala delarna från provbrunnen sett. Ibland leder det 

även delvis till bortfall av kontrollinjen. Vid symbolen A i figur 3 tillsattes serum och reagens, 

dess diffundering på membranet B gav upphov till kontrollinjen C och vid påvisande av 

antikroppar även linjen D. Analys med serum från en individ genererade ingen kontrollinje. 

Försöket upprepades med ny testkasett men kontrollinje uteblev även då, därför kunde inget 

resultat tolkas.   

 

 
Figur 3. Figuren visar immunokromatografiska snabbtest. Serum tillsattes provbrunnen A 

tillsammans med reagens. Föreningen diffunderade ut över membranet B och gav upphov till 

en kontrollinje C. Om antikroppar fanns i provet uppkom även färgsignalen D som en linje 

över membranet. Flertalet gånger förblev membranet torrt längst bort från provbrunnen sett. I 

vissa fall även där kontrollinjen skulle uppkomma.  

Fotograf: Brolin Malin  

 

VirClia 

Genom analys med VirClia erhålls ett siffervärde som är ett index som anges med tre 

decimaler. Programvaran anger om indexvärdet är ett positivt, gränsvärdes eller negativt 

resultat. 
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Patientprover tagna i akut skede 

Av akutprov från de 17 patienterna med serokonversion, via analys med VirClia påvisades 

8/17 positiva, de hade RLU mellan 1,159-12,176 vilket visas i figur 4. Av patienternas värden 

antog 3/17 gränsvärde vilka varierade mellan 0,956-1,099 (figur 4) och hos de övriga 6/17 

fanns inga detekterbara halter antikroppar även det visas i figur 4. Med Virapid påvisades 

antikroppar hos 8/17 patienter varav alla, med undantag för en hade svag färgintensitet och 

bedömdes till 0,5-1 på skalan. Provet som var starkt positivt graderades till två på skalan. 

Övriga 9/17 prover analyserade med Virapid var negativa.  

 

Tabell 1 är en korstabell över hur resultat mellan VirClia och Virapid förhåller sig till 

varandra och antalet patienter som kan placeras i vardera kategori. Ett entydigt resultat, 

metoderna emellan, rådde för 6/17 patienter där antikroppar kunde påvisas med båda testerna 

och för 5/17 patienter där det inte gick att påvisa antikroppar med varken VirClia eller Virapid 

(tabell 1). För resterande 6/17 (tabell 1) var resultat från analys med VirClia och Virapid 

motvisande.  

 

Prover från de tre patienter som redan i akutprov påvisat antikroppar genom Widal (titer 

mellan 40-80) var samtliga positiva med VirClia och hade RLU som varierade mellan 5,362-

12,089. Även med Virapid var alla starkt positiva, bedömda till 2-3 på skalan.  

 

Specificiteten för patienter med serokonversion sammanslaget med de tidigare positiva gav 

för både Virapid och VirClia 52%.  
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Figur 4. Figuren gäller resultat från analys VirClia av akutprover. Samband mellan antalet 

patienter och intervall av RLU illustreras. Bara patienter med serkonversion är inkluderade. 

Av 17 patienter fick sju individer RLU mellan 0-1,0, av de hade sex patienter ingen förekomst 

av antikroppar men den sjunde antog gränsvärde. Inom intervallet RLU 1,0-2,0 hade två 

individer gränsvärde och de övriga tre hade påvisade antikroppar. Två individer hade RLU 

inom intervallet 2,0-3,0 vilket påvisar antikroppar och ytterligare tre individer hamnade inom 

intervallen 3,0-4,0, 4,0-5,0 respektive 12,0-13,0 vilket påvisar antikroppar. 
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Tabell 1. Enbart patienter med serokonversion är inkluderade i tabellen med prover från 

akutprovtagning och jämförelsen är mellan Virapid och VirClia. Hos 6/17 patienter kunde 

antikroppar påvisas genom båda testerna. Hos 5/17 gav båda metoderna ett negativt resultat 

och därmed ingen förekomst av antikroppar. Av de som antog gränsvärde med VirClia 3/17 

var 1/17 positiv med Virapid och övriga 2/17 negativa. På liknande vis blev 2/17 patienter 

positiva med VirClia men negativa med Virapid. Slutligen blev 1/17 patienter negativ med 

VirClia men positiv med Virapid.  

    Virapid      

    Positiv  Negativ  Totalt  
VirClia  Positiv  6  2 8  
  Gränsvärde  1  2  3  
  Negativ  1  5  6  

  Totalt  8  9  17  
 

 

Konvalescensprover från patientgruppen 

Vid andra provtagning kunde antikroppar påvisas hos samtliga 17 patienter med 

serokonversion genom både Virapid och VirClia. Med VirClia varierade RLU mellan 6,088-

14,593 vilket visas i figur 5. Med Virapid var alla starkt positiva och bedömdes till 2-3 på 

skalan.  

 

Av de tre prover som även i akutprov varit positiva med Widal hade två ökat i RLU på 

VirClia i jämförelse med akutprovtagning och den tredje har sjunkit. Med Virapid är alla tre 

positiva, bedömda till 2-3 på skalan.  
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Figur 5. Vid analys med VirClia hos de 17 patienter med serokonversion visades samtliga 

starkt positiva i konvalescensprovet. Samtliga fick ett värde på RLU mellan 6,0-11,0 vilket 

tyder på höga halter antikroppar.  

 

Panel från blodgivare 

Av serum från blodgivare kunde antikroppar påvisas hos 5/29 individer med Virapid. Resultat 

från en blodgivare räknas inte på grund av utebliven kontrollinje. Av de positiva proverna 

kom ett från en kvinna i åldern 18-30 år och två från män i samma ålderskategori. Två 

positiva prover kom från kvinnor i åldern 31-40 år. Samtliga fem positiva prover bedömdes 

till 0,5 eller två på den tregradiga skalan. Övriga prover från blodgivare var negativa med 

Virapid. De fem proverna som var positiva vid analys med Virapid skickades på 

konfirmerande analys i Umeå och enbart två kunde påvisas sant positiva. De proverna 

beskrivs närmare under rubriken Blodgivare med konfirmerade antikroppar. .  

 

Enligt analys med VirClia gick det att påvisa antikroppar hos 5/30 individer varav två hade 

höga halter. De med höga halter var samma prover som konfirmerades som sant positiva i 

Umeå.  

 

I jämförelse mellan metoderna Virapid och VirClia gav resultatet från 22/29 individer ett 

entydigt negativt resultat vilket visas i tabell 2. Ett entydigt positivt resultat rådde för 3/29 
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individer, där antikroppar kunde påvisas genom båda testerna (tabell 2). För 2/29 gav VirClia 

ett positivt resultat medan Virapid var negativt och för 2/29 var Virapid positiv medan VirClia 

gav negativt resultat vilket visas i tabell 2.  

 

Blodgivare med konfirmerade antikroppar  

En man i åldern 18-30 år hade höga halter antikroppar med VirClia med RLU 7,747 (figur 6). 

Med Virapid bedömdes provet till två på den tregradiga skalan. På Umeås test hade individen 

870 Enheter (E) av IgG-antikroppar.  

 

Ytterligare en individ fanns positiv, det kom från en kvinna i åldern 31-40 år. Vid analys med 

VirClia var RLU 8,582 vilket visas i figur 6. På Virapid bedömdes indikatorlinjen till två och 

resultat från analys i Umeå gav 660E IgG-antikroppar.  

 

RLU hos blodgivare
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Figur 6. Intervall av RLU och frekvensen givare som kunde placeras i respektive intervall. De 

flesta blodgivare, 25/30 hade inga detekterbara halter antikroppar i serum och hamnade under 

1,0 i RLU. Hos tre individer gick det att påvisa antikroppar då de hamnade i intervallet 1,0-

2,0 RLU, dock kunde de inte konfirmeras som positiva vid analys i Umeå. Ytterligare två 

givare fick betydligt högre med RLU mellan 7,0-8,0 respektive 8,0-9,0. 
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Tabell 2. Resultat från analys av serum från blodgivare med VirClia och Virapid. I tabellen 

inkluderas de 29 prover som var jämförbara, inte provet som saknade kontrollinje. Av de 29 

proverna var 22st negativa i båda testerna. Endast tre prover påvisades positiva genom båda 

analyserna. Två prover var negativa i analys med Virapid men positiva i VirClia. Prover från 

två individer var istället negativa med VirClia men positiva med Virapid.  

    Virapid      

    Positiv  Negativ  Totalt  

VirClia  Positiv  3 2 5  

  Negativ  2  22  24  

  Totalt  5  24  29  
 

 

Samtliga analyserade prov och skillnaden i resultat visas i tabell 2. Specificiteten beräknades 

till 88% både för Virapid och VirClia. 
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Diskussion 
Testen 

Virapid är enkelt att hantera och endast pipettering och inkubering av proverna krävs. 

Avläsningen underlättas till stor del av manualen för avläsning som medföljer. I anvisningar 

för Virapid anges att testet är kvalitativt och att kvantiteten antikroppar i ett prov inte ska 

tolkas utefter svarslinjens färgintensitet. Dock finns fyra grader på skalan och anvisningar om 

vad som är ”Low” och ”High” vilket kan vara missvisande om halten inte får tolkas genom 

dem. I Virapid finns inte angivet vilken lägsta halt antikroppar testet ska detektera. Lägsta 

detekterbara halt kan vara av värde för att veta vilka patienter testet kan användas till och i 

vilka skeden av sjukdomsförloppet. Membranet som vätskan diffunderar ut på förblir flertalet 

gånger torrt längst bort från provbrunnen sett. Det finns inte angivet att det ska förekomma 

och det kan leda till tveksamhet gentemot testet, särskilt i de få fall då det torra fältet 

inskränker på kontrollinjen.  

 

Det finns en risk med Virapid att svaret felaktigt bedömts som positiva om svag linje fanns. 

Främst för de prov som bedömts som 0,5 på skalan, att dessa skulle bedömas negativa, främst 

i gruppen med blodgivare där proven i övriga analyser varit negativa. Vid kontakt med 

företagets kundsupport deklarerar en medarbetare att ett prov som vid extern analys såsom 

ELISA påvisats negativ ska anses negativ, vilket var fallet med analyser från tre blodgivare 

som skickats för konfirmering i Umeå. De uppmuntrar även kunder att sända prover med 

avvikande resultat till företaget för vidare utvärdering och analys.  

 

En svaghet med Virapid i denna studie är den makroskopiska avläsningen av den lägsta nivån 

0,5. Förbättringsalternativ kan vara att eliminera graden 0,5 och därmed göra 1 till den lägsta 

svarbara nivån. Eventuellt verifiering av alla test som bedömts till 0,5 med VirClia-analys. 

Virapid skulle då kunna användas som en screeningmetod. 

 

VirClia som metod är lätt att hantera då det manuella arbetet är väldigt begränsat. 

Programvaran är tydlig i rubriker och flödet för registrering av prover, tillsatts av reagens och 

inställningar för en ny körning följer ett logiskt mönster.  
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Patientprover 

En generell svårighet är att jämföra de olika metodernas resultat då enheter och känslighet 

skiljer sig. Att påstå att VirClias resultat är mindre specifikt på grund av att den första 

analysen (Widal) gav ett annorlunda resultat som här räknas som det korrekta kan vara fel då 

chemiluminescense ger ett mer precist resultat än makroskopisk avläsning av agglutination i 

provrör. Specificiteten ger i studien ett lågt värde på 52% men det kan förklaras av de stora 

skillnader som finns mellan testernas känslighet och ger därför ett dåligt mått av de friska 

individerna.  

 

Hos ett stort antal prov kan antikroppar påvisas redan vid första provtagning med Virapid och 

VirClia vilket med sannolikhet är ett korrekt resultat. I avsaknad av patienternas anamnes går 

inte i efterhand att säga hur länge symtom funnits eller passerad tid från smittillfälle då den 

första provtagningen utförts. Då samtliga patienter vid ett senare tillfälle haft antikroppar är 

det troligt att en känsligare metod redan i tidigt skede kan påvisa antikroppar.  

 

Blodgivare 

Då 2/30st blodgivare fanns positiva för antikroppar med VirClia och Virapid samt kunde 

konfirmeras med Umeås test uppkom ett ökat intresse för analys av blodgivare, främst i de 

yngre åldrarna, 18-40 år för att undersöka frekvens av tularemiantikroppar hos den friska 

befolkningen. För att undersöka det oväntade bifyndet skulle en ökad panel av blodgivare 

behöva undersökas för att kunna dra slutsatsen om att dess prevalens är 7% (2/29). I De 

Kuekeleire M. et. al fanns en prevalens av antikroppar hos 2% i kategorin med mest utsatta 

deltagare. Möjligen kan prevalensen vara högre i Sverige grundat på att den geografiska 

spridningen hos mikroben är större högre upp på norra halvklotet (Hestvik G. et. al) och att 

Örebro har fått ökad incidens de senaste åren (Eliasson H. et. al, SMI). Den höga andelen kan 

möjligen också förklaras av att studiepopulationen blodgivare var för liten och slumpmässigt 

gav hög andel individer med tularemiantikroppar. Möjligen kan ett samband mellan 

blodgivare finnas och ge högre andel individer med antikroppar, för att utreda det skulle en 

studie angående givarnas livsstil behöva utföras.  

 

De givarna som fanns positiva enbart med VirClia skulle i en utökad undersökning kunna 

skickas för verifiering, det gjordes inte i denna studie då tiden inte fanns. Dock är individernas 

RLU 1,311 och 1,437 och skulle därmed kunna vara resultatet av ospecifik inbindning på 
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grund av dess låga värden. Eventuellt skulle en kalibrering av cutoff-värden behöva göras för 

att ett positivt resultat skulle kräva ett högre index.  

 

Med hänsyn till den i Gutiérrez P.M. et. al samt De Kuekeleire M. et. al risken för 

korsreaktioner med antikroppar mot Brucella, Yersinia och Proteus går det inte helt att bortse 

från att blodgivarna med påvisade antikroppar egentligen haft antikroppar mot någon av 

dessa. Den låga halt som kunde observeras hos vissa blodgivare skulle även kunna vara 

följden av en gammal infektion. I Sherries medical microbiology nämns att höga halter 

antikroppar kvarstår i flera år, dock har i denna studie inte testats nytagna prover från 

individer som haft sjukdomen för länge sedan och vilken halt antikroppar de besitter i 

dagsläget.  

 

Slutsatsen är att är att de båda metoderna har starkare tillförlitlighet ju högre halter 

antikroppar som finns i ett prov. I de riktigt låga nivåerna bör positivt resultat betraktas med 

försiktighet på grund av risken att det kan ha förekommit ospecifik inbindning. Om VirClia 

kalibreras på nytt bör ny utvärdering göras. 
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