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❙❙ Ved en dansk interviewundersøgelse om sygelighed i be-
folkningen havde 14% inden for de seneste 14 dage lidt af 
forkølelse, snue eller hoste, hvilket var den hyppigst rapporte-
rede klagekategori efter hovedpine og bevægeapparatsgener
[1]. Udenlandske epidemiologiske undersøgelser har vist, at
omtrent 50% af al sygdom overhovedet og 75% af al sygdom
blandt spædbørn skyldes virale øvre luftvejsinfektioner [2, 3]. 

Den samlede lægevidenskab besidder i dag en ikke ubety-
delig viden om forkølelse. En søgning på MEDLINE under
termet common cold i februar 2000 gav således 1.996 refe-
rencer. Kan viden om sygdommens transmissionsmønster og
eventuelle risikofaktorer eller beskyttende faktorer medføre
en nedsættelse af sygdomsincidensen? Det spørgsmål forsø-
ger vi at besvare med dette litteraturstudie.  

Metode
På grund af det store antal tilgængelige artikler blev informa-
tion initialt søgt ved gennemgang af artikler i større lærebø-
ger i virologi, infektionsmedicin, mikrobiologi og immunolo-
gi samt oversigtsartikler (søgeord common cold + re-
view), der blev fundet via databaserne MEDLINE, Cinahl og
Embase. Gennem disse artiklers bibliografier blev flere arti-
kler fremskaffet. Endvidere har vi søgt mere specifikt ved at
koble søgeordet common cold med risk factors, protection,
transmission, treatment, cold environment m.m. En gennem-
gang af artiklernes overskrifter og deres eventuelle resumé
blev benyttet for at afgøre artiklernes relevans for problem-
stillingen. Bedømmelsen af artiklerne er rent kvalitativ og
inddrager ingen statistisk analyse. Vi har hovedsageligt ud-
valgt de artikler, som har været historisk banebrydende og
bredt citerede, men vi har også set på arbejder, hvis indhold
er mere kontroversielt. Ved gennemgangen har vi lagt vægt
på studiernes designmæssige lødighed.

Der blev søgt for hele den tilgængelige periode, hvilket for
MEDLINE omfatter perioden 1966 til februar 2001.

Hvad forkølelse er
Forkølelse er det symptombillede, der undertiden følger af en
infektion af de cilierede epitelceller i næse og nasopharynx

[4]. Den hyppigst ansvarlige mikroorganisme er rhinovirus
(ca. 50% af forkølelserne), hvoraf der findes flere end 100 se-
rotyper. Involvering af bakterier (2,5% af forkølelserne) og
andre ikke-virale mikroorganismer er sjældne, selv ved puru-
lent sekretion. Infektion med gr. A-streptokokker, som er en
indikation for penicillinbehandling, ses ikke [5].

SAMMANFATTAT

Forkølelse er den sygdom, mennesket hyppigst lider
af. Den skyldes oftest rhinovirus. Bakteriel involvering
er sjælden, og en ukompliceret forkølelse kræver ikke
antibiotisk behandling. Symptomerne skyldes ikke
vævsdestruktion, men snarere immunforsvarets reak-
tion i form af bl.a. frigivne kininer og interleukiner.
Smittens intensitet afhænger af omfanget af den nasa-
le sekretion. Transmission foregår dels ved håndkon-
takt, eventuelt via kontaminerede objekter, og dels ved
aerosoler. Rhinovirus er associeret med op mod 60%
af asthmaanfald hos skolebørn og 40% af eksacerba-
tioner af kronisk obstruktiv lungesygdom hos voksne.
Rygning, stress og et begrænset socialt netværk er alle
risikofaktorer, mens alkohol synes at beskytte mod for-
kølelse. Kuldeeksponering har antagelig ingen betyd-
ning i patogenesen. Der kendes ingen effektiv kurativ
behandling. De anvendte medikamina retter sig ude-
lukkende mod symptomerne og er især hos småbørn
både af tvivlsom værdi og potentielt skadelige. 

Henrik Permin, læge, København
Henrik Herløv-Nielsen, overlæge, dr med, epidemiklinik M 5132, H:S Rigshospitalet, København

Forkølelse – risikofaktorer, 
smitte og behandling

Månadens nordiska artikel

Artikeln har tidigare 
varit publicerad i 
Ugeskrift for Læger 2001;163:5643-6



294 Läkartidningen  ❙ Nr 4  ❙ 2002  ❙ Volym 99

Klinik och vetenskap

Sygdommen er oftest mild og selvlimiterende inden for 
1-2 uger. Det typiske forløb er som følger: Dag 1: ondt i hal-
sen. Dag 2-3: nasal stenose, rinorré, nysen. Dag 4-5: ofte hos-
te. Andre hyppige symptomer er hovedpine, brystsmerter,
myalgier, gastrointestinale klager samt kuldskærhed [2, 3].
Det er væsentligt at kunne skelne sygdommen fra andre til-
stande, hvor et eller flere af symptomerne forekommer af an-
den årsag. Det kan være både som led i anden infektionssyg-
dom, som fx influenza, og ved allergisk eller vasomotorisk
rhinitis.

Udbredelse
Forkølelsessæsonen strækker sig – i hvert fald i tempereret
klima – fra det tidlige efterår over vinteren til det sene forår.
Denne periode afspejler skiftende toppunkter for forskellige
virustyper. Incidensen af forkølelse per person i industrilan-
dene er hos småbørn 5-7 (hos 10-15% op til 12) tilfælde om
året og hos voksne 2-3 tilfælde om året [3]. Incidensen falder
med alderen livet igennem, afspejlende et beredskab mod sta-
dig flere virustyper i form af specifikke antistoffer [2]. 

Patofysiologi
Tidligere tilskrev man de nasale forkølelsessymptomer virus-
partiklernes cytopatiske effekt på næseslimhinden. Siden har
histopatologiske undersøgelser vist, at slimhindeepitelet er
intakt under sygdommen [4]. Det er nu veldokumenteret, at
symptomerne kan tilskrives en række immunologiske aktører
såsom kininer, interleukiner, neutrofile granulocytter og T-
celler samt et neurogent respons medieret af parasympaticus.
Histaminer synes at spille en rolle hos omtrent halvdelen af
atopikere [3].

Komplikationer
Rhinovirus alene er associeret med op mod hele 60% af de
akutte anfald hos skolebørn med kendt asthma [6] og 40% af
eksacerbationer af kronisk obstruktiv lungesygdom hos voks-
ne [2]. Desuden disponerer rhinovirus for udvikling af bakte-
riel sinuitis og otitis media [2]. En eksperimental infektion
med rhinovirus forårsagede ved et forsøg en tillukning af det
Eustachiiske rør hos 80% af forsøgspersonerne [7].

Smitte
Inkubationstiden fra eksperimentel infektion til første virus-
afstødning fra næsen er ca. ti timer, mens de første sympto-
mers indtræden ved eksperimentelt induceret forkølelse viste
sig gennemsnitlig 16 timer efter virusinokulation [8]. Virus
kan detekteres i nasalslimhinden i op til tre uger efter smitte-
tidspunktet [9], men smitter kun så længe, der er nasal sekre-
tion.

Infektioner med identiske rhinovirusstammer forekommer
i klynger i fx hjem, skoler og militærinstitutioner [10]. Den
øgede incidens om efteråret skyldes formentlig, at børn i sko-
ler og institutioner efter sommerferien udsættes for nye sero-
typer, som de inficeres med og bringer hjem til resten af hus-
standen. 

Overførslen af rhinovirus mellem personer er overrasken-

de ineffektiv. Forsøg under familielignende forhold har vist,
at det tager modtagelige individer hele otte dages samliv med
smittede individer at opnå en smitterisiko på bare 50% [11].
Kortvarigt samvær på 3-36 timer mellem inficerede og raske
medfører kun virustransmission til 10% af de raske [3]. De
nasale symptomers intensitet er afgørende for overførslen,
idet der foregår en større virusafstødelse, jo rigeligere sekre-
tionen er [10, 11].

Infektion påføres effektivt ved inokulation med såvel drå-
ber som aerosoler på næseslimhinden. Ligeledes effektiv er
konjunktival inokulation, antagelig fordi viruspartiklerne via
ductus nasolacrimalis får adgang til næsehulen. Det har vist
sig mindre effektivt at inducere infektion med inokulation i
mundhulen, ligesom langvarige kys mellem inficerede og ras-
ke forsøgspersoner sjældent gav anledning til overførsel af
sygdommen [10]. 

Overførslen fra en inficeret person til en rask person kan
teoretisk foregå ad tre ruter [11]: 1] Via direkte håndkontakt,
2] via kontaminerede objekter og 3) via aerosoler. Der hersker
nogen uenighed om, hvilke af disse transmissionsmodeller,
der har størst betydning. 

Ved laboratorieforsøg har det været muligt at overføre rhi-
novirus fra en smittet donor til en rask recipient gennem føl-
gende kæde: donors næse ® donors hånd ® evt. en kontami-
neret genstand ® recipientens hånd ® recipientens næse og
øjne [10]. Disse forsøg peger på smittevej 1) og 2) og under-
bygges af et dobbeltblindt, randomiseret interventionsforsøg,
hvor det lykkedes at bremse smitte til et mindre antal kvinder
fra deres naturligt smittede familiemedlemmer, når kvinder-
ne dagligt kom jod på fingrene [10]. Imidlertid har andre fors-
kerhold haft svært ved at reproducere denne smittekæde i la-
boratoriet [11]. 

Dick et al [11] har til gengæld kunnet vise, at et apparatur,
der forhindrede recipienterne i håndkontakt med eget ansigt,
ikke i betydelig grad nedsatte overførslen af smitte fra infice-
rede recipienter, en observation, der støtter smittevej 3).

Indtil videre må det konkluderes, at alle tre smitteveje er
mulige og må anses for at have en betydning.

Det er interessant, at det har vist sig muligt at reducere
transmissionen betydeligt, når forkølede anvendte lommetør-
klæder, der var imprægnerede med et viricidt middel. Hidtil
har ingen producent dog fundet anledning til at udnytte den-
ne viden kommercielt [3].

Risiko- og beskyttende faktorer
Rygning og alkohol
I en dansk interviewundersøgelse [1] fandt man ingen øget
rapportering af hoste, snue eller forkølelse hos rygere. Mod
dette negative fund taler et eksperimentelt studie med 391 for-
søgspersoner [12]; studiet undersøgte sandsynligheden for at
udvikle forkølelse efter virusinokulation, sammenholdt med
forsøgspersonernes ryge- og drikkevaner. Resultaterne viste,
at rygning var associeret med en 2/3 større risiko for at blive
forkølet. Desuden viste forsøget, at et alkoholforbrug hos
ikke-rygere var dosisafhængigt beskyttende ved op til 3-4
genstande om dagen.

Faktorer, som øger risikoen for forkølelse:

– Lav alder
– Længere ophold (dage) i tætbefolket miljø (institution, kaserne)
– Rygning
– Begrænset socialt netværk
– Stress

Faktorer, som beskytter mod forkølelse:

– Høj alder
– Alkohol
– Omfattende socialt netværk
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Psykiske og sociale faktorer
Trier et al [1] fandt ved deres interviewundersøgelse af 
6.672 danskere ingen sammenhæng mellem selvrapporteret
hoste, snue eller forkølelse og selvrapporteret stress. I mod-
strid med dette fund publicerede Cohen et al i 1991 [13] en
dobbeltblind undersøgelse, hvor 394 raske forsøgspersoner
inden nasal inokulation med forkølelsesvirus var blevet bedt
om at udfylde en række spørgeskemaer vedrørende adfærd,
psykisk stress og personlighed. Resultatet viste en klar posi-
tiv sammenhæng mellem graden af psykisk stress og risikoen
for udvikling af forkølelse.

I 1997 publicerede Cohen et al en ny undersøgelse [14],
hvor 276 raske forsøgspersoner foruden at blive undersøgt
mht. psykologisk konstitution også fik kvantificeret deres for-
skellige typer af sociale tilknytninger (social ties). Kategori-
er som ægtefælle, forældre, venner, arbejdskolleger m.m. ud-
gjorde således hver en type af social tilknytning. Resultatet
viste, at modtageligheden for sygdommen steg, jo mindre det
sociale netværk var. Personer med 1-3 typer tilknytning hav-
de en risiko, der var fire gange større i forhold til personer med
seks eller flere typer sociale tilknytninger. 

De ovennævnte fund, der peger mod en betydning af stress
og socialt netværk, søges forklaret ved psykoneuroimmuno-
logiske forhold, altså at psykiske processer via neurale og en-
dokrine forbindelser mellem CNS og immunsystemet kan på-
virke organismens modtagelighed for bl.a. infektionssyg-
domme [13, 14].

Temperatur 
Såkaldte biometeorologiske studier har vist en statistisk sam-
menhæng mellem lufttemperaturen – navnlig ændringer fra
varmere til koldere vejr – og selvrapporteret forkølelse [15].
Imidlertid kan den øgede rapportering af »forkølelse« tænkes
at være et resultat af andre tilstande, såsom allergisk eller va-
somotorisk rhinitis – eller måske af selve forventningen om at
blive forkølet. Selv i de tilfælde, hvor der virkelig er tale om
forkølelse, er der ikke belæg for at postulere en direkte kau-
salitet mellem klima, legemstemperatur og sygdom, idet den
øgede incidens lige så vel kan skyldes en ændret adfærd, fx
øget sammenstuvning indendøre med øget mulighed for over-
førsel af virus. Endvidere er det muligt, at ændringer i ude- el-
ler indeklima øger viruspartiklers evne til overlevelse uden
for kroppen og dermed også muligheden for smitte [10].  

Ved mere valide undersøgelser af legemstemperaturens
betydning for forkølelsens patogenese har forsøgspersoner
været udsat for eksperimentel kuldepåvirkning i forbindelse
med virusinokulation [16, 17]. Der var ingen ændring i mod-
tageligheden for virus blandt kuldeeksponerede individer.
Dog er disse undersøgelser af forholdsvis ældre dato og lider
under enten at være udført på et beskedent antal personer el-
ler uden kendskab til de involverede mikroorganismer.

Med den foreliggende viden er det dog rimeligt at konklu-
dere, at den udbredte opfattelse af legemstemperaturens be-
tydning for forkølelse har sin oprindelse i ikke-infektiøse års-
ager. Det er blevet påvist, at kuldepåvirkning af næseslimhin-
den i sig selv kan medføre øjeblikkelig nasal tilstopning og
øget sekretion af vandigt sekret [18], en tilstand som kan for-
veksles med forkølelse. Klinisk er betegnelsen kuldeinduce-
ret rinorré blevet introduceret (eller skier’s nose), og denne
tilstand er blevet behandlet overbevisende med lokal applika-
tion af antikolinerge farmaka [19].

Det må desuden erindres, at kuldskærhed er en del af den
tidlige symtomatologi for forkølelse. Kuldefølelse kan af den
forkølede opfattes som værende årsag til snarere end en virk-
ning af forkølelsen.

Endelig hører det med i billedet, at fugtige omgivelser i
hjemmet favoriserer væksten af skimmelsvampe, som særligt

om vinteren kan forårsage vedvarende allergiske symptomer
af forkølelseslignende karakter [20, 21].

Behandling
Der har været gjort utallige forsøg på at finde en kausalt ret-
tet behandling mod forkølelse, men ingen har kunnet fremvi-
se en overbevisende virkning. Interferon-alfa-b2 har alene
vist sig effektivt, når det tages før symptomudbrud. Zink
hæmmer virusreplikationen in vitro, men undersøgelser af
dets terapeutiske værdi har været præget af indbyrdes mod-
stridende resultater og af bivirkninger, der dels har været ube-
hagelige og dels har gjort det vanskeligt at fortolke resultater-
ne. Flere specifikke antivirale midler har haft god virkning in
vitro, men har siden vist sig ineffektive in vivo [3, 22].

De eneste midler med en bevislig virkning mod forkølelse
er således rettet mod de enkelte symptomers patofysiologi for
sig: topiske adrenergika mod nasal kongestion, topiske anti-
kolinergika mod nasal sekretion, systemiske førstegenera-
tionsantihistaminer mod nysen (antagelig via en antikolinerg
effekt) og analgetika mod smerter i svælg, hoved og muskler
– dog har acetylsalicylsyre og andre non-steroide antiinflam-
matorika vist sig at kunne forværre de nasale symptomer.
Hostestillende midler, både de reflekshæmmende og de
»slimløsende«, har ingen beviselig effekt ved forkølelser [3,
22]. 

På småbørn med forkølelse er hverken sikkerhed eller po-
sitiv virkning ved behandling med håndkøbspræparater til-
strækkelig belyst [22], og tilbageholdenhed må tilrådes. I
1996 skyldtes omkring 6% af alle forgiftninger af børn i USA
brug af hostesaft og forkølelsesmedikamenter [23].

På verdensplan udskrives alt for ofte antibiotika i denne
forbindelse: I USA ved 40-60% [24, 25], i UK og Frankrig
ved 30-40% [26] og i Kina ved over 98% af forkølelser! [27].
Øget brug af antibiotika er forbundet med selektionstryk og
mulighed for udvikling af multiresistente, patogene bakterie-
stammer, hvilket er en realitet allerede i dag netop for Strep-
toccocus pneumoniae og andre af de luftvejspatogene bak-
terier, som undertiden forekommer under forkølelse [26]. 

En metaanalyse fra 1997, der er publiceret i The Cochrane
Library [28], gennemgår 30 arbejder om effekten af C-vita-
min mod forkølelse. Den konkluderer, at C-vitamin nedsæt-
ter symptomvarigheden med – som vægtet gennemsnit for
alle arbejderne – 0,5 symptomdag per forkølelsestilfælde el-
ler 8% af symptomdagene. Denne beskedne postitive effekt
fandtes både, når C-vitamin blev taget profylaktisk, og når
indtagelsen først indledtes på den første sygdomsdag. Der var
nogen evidens for, at den positive effekt af C-vitamin, der ind-
tages efter sygdomsudbrud, stiger med øget dosis helt op til
seks gram om dagen. Derimod var der intet, der talte for, at re-
gelmæssig C-vitaminindtagelse nedsætter incidensen af for-
kølelse.

Diskussion
Den foreliggende viden om forkølelse fører let til den fatalis-
tiske konklusion, at folkesygdommen er et kors, menneske-
heden må bære. Hovedsymptomet, den nasale sekretion, er en
uhyre snedig måde for de mange virustyper at finde nye vær-
ter i det uendelige på. 

Faktorer, som ikke har nogen betydning 
for risikoen for forkølelse:

– C-vitamin-profylakse
– Kuldeeksponering



At rygning øger risikoen for forkølelse skræmmer næppe
rygere, der er vant til langt alvorligere helbredstrusler. På
samme måde er forkølelser næppe en vægtig grund til at no-
gen vil forbedre sit sociale netværk eller undgå stress, til trods
for at dette skulle have en beskyttende virkning. Endelig er
der ikke noget der peger på, at der er nogen forkølelsesmæs-
sig gevinst i at undgå nedkøling af kroppen eller tage C-vita-
miner profylaktisk.

Hvad angår de tilgængelige behandlingsformer, synes de i
det store og hele ikke at stå mål med den ukomplicerede for-
kølelses varighed og sværhedsgrad.

En teoretisk farbar vej til nedbringelse af incidensen er en
bedring af hygiejnen. Heri indgår den uudnyttede mulighed
for at udvikle viricide lommetørklæder. 

Endelig vil mange finde det opløftende, at et moderat al-
koholforbrug også i denne forbindelse synes at være et hel-
bredsmæssigt gode.
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The common cold is the most prevalent disease in
humans. It is generally caused by rhinovirus. Bac-
terial involvement is rare, and an uncomplicated
common cold does not require treatment with anti-
biotics. The symptoms are not caused by tissue
destruction, but rather by the response of the im-
mune system, including the release of kinins and
interleukins. The intensity of transmission depends
upon the amount of nasal discharge. It is mediated
in part by the hands (sometimes via contaminated
objects) and partly by aerosols. Rhinovirus is in-
volved in 40% of asthma attacks in school children,
and in about 60% of exacerbations in adults with
chronic obstructive pulmonary disease. Smoking,
stress, and a few types of social contact are all risk
factors, whereas alcohol consumption seems to be
protective. Exposure to a cold environment is pro-
bably of no significance in the pathogenesis. No ef-
fective cure is known. The medications in use are
all directed exclusively against the symptoms, and
especially for pre-school children, they are of
doubtful value and potentially harmful.
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