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❙ ❙ Sju genotyper av hepatit A-virus (HAV) har beskrivits, av
vilka fyra, genotyperna I, II, III och IV, orsakar hepatit hos
människa. Det absoluta flertalet HAV-stammar från hepatit
A-fall tillhör genotyperna I och III. För att erhålla tillförlitli-
ga stamkaraktärer för identifiering av kopplade fall krävs där-
för begränsad sekvensering, »limited sequencing«. Arvsmas-
san hos hepatit A-virus består av ca 7 500 baser enkelsträng-
at RNA, som kodar för ett enda polyprotein, vilket klyvs ef-
ter dess translation.

Den aminoterminala delen av polyproteinet, P1, kommer
att bilda viruspartikelns strukturproteiner i nämnd ordning
VP4, VP2, VP3 och VP1. Vi har valt att sekvensera den ami-
noterminala delen av VP1, som är mest variabel och expone-
rad på viruspartikelns yta. I en studie av ett centralameri-
kanskt material visade vi att sekvensering av den av oss val-
da VP1-regionen möjliggjorde att HAV-stammar från ett och
samma utbrott i ett endemiskt område kunde särskiljas från
sporadiska fall inom samma område [1]. Genetiska skillnader
kunde också påvisas mellan stammar från olika geografiska
områden, vilket förutom fastställande av smittsamband kan
identifiera även det geografiska ursprunget för den aktuella
stammen. 

Denna teknik är därför värdefull för smittskyddsläkarna,
dels för styrkande av smittsamband mellan fall av hepatit A,
dels för att få en indikation på det geografiska ursprunget av
undersökta stammar. 

Olika smittvägar
Hepatit A har under de senaste åren orsakat ett flertal utbrott
i vårt land. Utöver de tidigare vanliga födoämnesrelaterade
utbrotten har nu utbrott förekommit även bland injektions-
missbrukare, där både blodsmitta och fekal-oral smitta kan
förekomma.

Idag saknas känd smittkälla för ungefär hälften av hepatit
A-fallen i Sverige. 

Under de senaste tio åren har medianantalet fall av hepa-
tit A i Blekinge varit tre årligen. Under 1994–1995 hade vi
dock dels en epidemi i missbrukarpopulationen, dels ovan-
ligt många andra fall, både enstaka och smärre anhopning-
ar. För flera av dessa fall var smittkällan och eventuella
samband med andra fall oklara. Vi har nu haft möjlighet att

i efterhand medelst sekvensering av HAV-RNA undersöka
alla hepatit A-fall i ett definierat geografiskt område under
en avgränsad tidsperiod avseende smittsamband mellan fal-
len.

❙ ❙ Metod
Samtliga fall av hepatit A som anmälts till smittskyddsläka-
ren i Blekinge under åren 1994 och 1995 har inkluderats i stu-
dien. De hade verifierats som HAV-IgM-positiva vid avdel-
ningen för mikrobiologi, Blekingesjukhuset, Karlskrona, el-
ler vid kliniskt virologiska laboratoriet, Universitetssjukhuset
MAS, Malmö. I föreliggande arbete har vi för analys av epi-
demiologiska uppgifter använt anmälningsblanketten enligt
Smittskyddslagen, interna handlingar inom smittskyddsenhe-
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ten samt behandlande läkares journaler.
Patienterna delades in i tre grupper avseende bedömning

av eventuellt injektionsmissbruk: 

– Missbrukare där detta står nämnt i handlingarna;
– Möjliga missbrukare, där handlingarna nämner miss-

bruksrelaterade medicinska eller sociala förhållanden;
– Icke missbrukare, som förnekade sådan uppgifter eller för

vilka det inte fanns anledning att misstänka missbrukspro-
blematik. 

De patienter som tillhörde grupperna missbrukare och möjli-
ga missbrukare kallas här missbruksrelaterade. 

För att utröna hur länge efter sjukdomsdebuten HAV-
RNA kunde detekteras definierades dag för debut av ikterus
som den dag patienten, läkaren eller någon annan noterat så-
dan. Där uppgift saknades anges ikterusdebut som den dag när
S-bilirubin var ≥50 µmol/l.

Sera identifierades och ställdes till vår disposition. Efter
extraktion av nukleinsyra från serum framställdes cDNA,
som amplifierades inom VP1-regionen med polymeraskedje-
reaktionsteknik (PCR). Amplimererna sekvenserades med 
cyklisk sekvensering, »cycle sequencing« och produkterna
separerades med en automatisk sekvenator [1].

❙ ❙ Resultat
52 fall av hepatit A anmäldes till smittskyddsläkaren från sep-
tember 1994 till oktober 1995, 36 män/pojkar och 16 kvin-
nor/flickor (Figur 1). Åldersspridningen var 4–82 år, median
32 år. De missbruksrelaterade fallen förekom under åtta må-
nader, mellan november 1994 och juni 1995. 

Totalt fanns sera från 46 patienter tillgängliga för karakte-
risering av HAV-RNA. Från dessa kunde HAV-RNA analy-
seras från 35 patienter, av vilka 34 hade en HAV-stam av sub-
typ IA, och en hade subtyp IB. Hos 29 av dessa 35 patienter
kunde tiden från ikterusdebut till provdatum definieras; me-
diantiden var tre dagar (spridning 0–28 dagar). Elva av 46
sera var negativa i PCR för HAV-RNA. För fyra av dessa elva
patienter kunde tiden för ikterusdebut till provtagning värde-
ras. Provtagningen gjordes på dag 2, 2, 15 respektive 36.

Spridning utanför missbrukargruppen
Av de 52 fallen klassificerades 23 som missbrukare, sex som
möjliga missbrukare och 23 som icke missbrukare. Missbru-

kare från alla Blekinges kommuner fanns representerade i
materialet. Ett epidemiskt fokus, med 22 fall, fanns i ett mind-
re samhälle i en av kommunerna, där även flera smittade barn
fanns. Under den aktuella perioden sågs flera andra enskilda
fall och anhopningar som epidemiologiskt sett bedömdes ha
respektive sakna uppenbara samband med missbrukarepide-
min.

I gruppen icke missbrukare fanns tio personer, varav sex
barn, som bedömdes smittade av missbrukare i andra eller
tredje led. Inom missbruksrelaterade kretsar förelåg i en del
fall en säker indexpatient, men de flesta relationer var osäkra,
komplicerade eller multipla, varför antaganden om smittked-
jor mellan enskilda patienter inom denna grupp ofta var osäk-
ra. 

Inom tre familjer, där indexfall hos missbrukare var känt,
insjuknade fem personer från tre generationer.

På ett daghem i samhället med många missbrukarfall in-
sjuknade tre barn. Ytterligare två barn, som inte provtogs för
serologi och därför inte ingår i vårt material, hade hepatit så-
väl kliniskt som enligt biokemiska markörer.

Flera överraskande samband
Den epidemiologiska bedömningen av huruvida fallen till-
hörde missbrukarepidemin eller ej var felaktig avseende tre
fall. Sekvenseringen visade att två flickor i nedre tonåren i ett
litet samhälle i en kommun med få missbrukarfall var infek-
terade med missbrukarstammen, medan den epidemiologiska
misstanken hade varit att de hade en livsmedelsburen smitta.
En person, som anmälts som smittad i Grekland, var också in-
fekterad med missbrukarstammen. 

Två sinsemellan orelaterade patienter i övre medelåldern
insjuknade i hepatit med tidssamband. De var infekterade
med en subtyp IA-stam som avvek från missbrukarstammen.
En 13-årig pojke insjuknade med samma stam, men epide-
miologiskt misstänktes att han smittats i samband med en resa
till Åland. En äldre man vars prov blev negativt i sekvense-
ringen kan också ha tillhört denna anhopning, men han upp-
gavs då vara smittad i Dalsland. Dessa fyra patienter bodde i
den västra länsdelen och insjuknade tidsmässigt i samband
med att man från Kristianstads län rapporterade ett utbrott
som tillskrevs infekterad potatissallad [Rolf Alsterlund, pers
medd, 1995]. 

En patient smittad med en hepatit A-stam tillhörande sub-
typ 1B var sekundärfall till ett fall i Göteborg.

En person som varit på resa till Lübeck smittade hela fa-
miljen med en hepatit A-stam som enligt sekvenseringen till-
hörde subtyp IA. En Boliviaresenär insjuknade med en annan
hepatit A-stam av subtyp IA. Båda dessa stammar avvek från
missbrukarstammen. 

Av Tabell I framgår den kliniskt epidemiologiska misstan-
ken samt facit efter sekvensering. Dendrogrammet i Figur 2
visar fylogenetisk relation mellan virusstammarna.

❙ ❙ Diskussion 
Studien visar att sekvensering av HAV-RNA från serum kan
bena upp ett utbrott i sina beståndsdelar samt klarlägga fall
med oklara smittsamband. Sekvensering bevisade också att
ett utbrott bland missbrukare leder till en avsevärd morbiditet
inte bara hos icke missbrukare i omgivningen utan även bland
personer som till synes inte befinner sig i en social risksitua-
tion. 

För tre fall missades sambandet med missbrukarepidemin
när man hade tillgång endast till traditionella epidemiologis-
ka data. Dessa fall hade på ett för oss hittills oförklarligt sätt
infekterats med missbrukarstammen. För tre andra fall före-
låg ett samband enligt sekvenseringen som inte hade miss-
tänkts kliniskt–epidemiologiskt. Sekvensering av HAV-
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Figur 1. Epidemikurva för en hepatit A-epidemi i Blekinge. 
Fallen är uppdelade på kliniskt epidemiologiskt misstänkta
missbrukarrelaterade respektive icke missbrukare.
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stammar från andra utbrott i Sverige, bl a i Stockholm och
Borlänge, har också givit oväntade resultat, även om de i ef-
terhand har låtit sig förklaras [2, 3].

Smittvägar för missbrukare ofta svåra att klarlägga
De exakta smittvägarna bland missbrukare är svåra att ange.
Den tvärtemot tidigare antaganden betydligt längre viremis-
ka fasen gör att man i dagens läge måste anse att hepatit A fak-
tiskt kan spridas som blodsmitta, även om det förekommit
uppgifter om såväl förorenat amfetamin, med tarmbakterier

som indikator, som »koppsmitta«. Den vanliga fe-
kala–orala smittvägen är förstås inte mindre rele-
vant i missbrukarkretsar. 

Hur smittan spreds från den ene till den andre
försvårades av att missbrukarna ofta kände va-
randra bara till förnamn, vilka ju inte framgår i of-
ficiella handlingar.

Landsomfattande epidemi
Den aktuella epidemin kan ha haft sitt ursprung i
Danmark, där man under 1993 hade ett utbrott
bland missbrukare [4]. Kanske var det denna epide-
mi som spreds till missbrukare i Helsingborg sam-
ma år och som kom till Malmö 1994 [5]. Epidemin
synes under de följande åren, 1995 till 1997, ha
spridits från söder till norr i Sverige. Under dessa år
registrerades epidemier eller hopade fall bland
missbrukare i 19 av dåvarande 24 län [pers medd
från smittskyddsläkarna]. 

Resultatet av den nationella epidemin avspegla-
de sig i Smittskyddsinstitutets årsrapporter som ett
två eller tre gånger större antal fall under åren
1995–1997 i Sverige, med upp till 620 fall 1997
[6]. I Norge gick en parallell epidemi, med start
1995 och en topp på närmare 1 000 fall 1999. Des-
sa siffror bevisar emellertid inte att det var en en-
hetlig epidemi. I Stockholms län, t ex, cirkulerade
1997 tre olika men besläktade hepatit A-stammar
parallellt, vilket visar att sekvensering krävs för att
fastställa om det rör sig om ett eller flera samtidiga
utbrott [2].

Vaccinera missbrukare!
Hepatit A-epidemier synes uppstå med regelbund-
na intervall bland missbrukare. Epidemiska utbrott
har inträffat vid mitten av såväl 1970- som 1980-

och 1990-talen [6-9]. Vi kan, om detta mönster bibehålls,
inom något år ha en ny liknande epidemi bland nyrekrytera-
de missbrukare, bland dem som undgått tidigare epidemier
och/eller bland ovaccinerade. 

I Socialstyrelsens allmänna råd avhandlas endast hepatit
B-vaccination [10]. Det är därför viktigt att nästa allmänna
råd om vaccination av missbrukare rekommenderar även he-
patit A-vaccination för att undvika att mönstret upprepas de-
cennium efter decennium. Den här beskrivna epidemin och
flera andra, bl a i Stockholm [2], visar även på en avsevärd
spridning av missbrukarstammen även utanför missbrukar-
kretsar, vilket ju ytterligare skärper kravet på vaccination av
missbrukare. 

*
Avdelningen för klinisk mikrobiologi, Blekingesjukhuset,
Karlskrona, och kliniskt virologiska laboratoriet, Universi-
tetssjukhuset MAS, Malmö, har ställt provmaterial till förfo-
gande. 

Forskningsrådet, Landstinget Blekinge, har givit ekono-
miskt stöd till studien.
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Figur 2. Relationen mellan stammar inblandade i hepatit A-epidemin i Ble-
kinge 1994–1995 enligt dendrogram baserat på VP1-regionen. De funna
stammarna accentueras i fetare stil. IA-stammarna är betecknade: m = miss-
bruksrelaterad; p = potatissallad; b = Bolivia; L = Lübeck. 

Tabell I. Hepatit A-patienter i Blekinge 1994–1995. Misstanke om
smittsamband och facit efter sekvensanalys.

Kliniskt epidemiologisk riskgruppstillhörighet, Subtyp/stam,
antal inom parentes antal1

Missbrukare eller möjliga missbrukare (29) IA/m (17)
Icke missbrukare (23) 

varav
Misstänkt smitta från missbrukare (10) IA/m (7)
Misstänkt livsmedelsburen smitta (4) IA/m (2)

IA/p (2)
Långväga resenärer eller smitta från långväga IA/m (1) 
resenärer (5) IA/L  (3)

IA/b (1)
Nordenresenärer (3) IA/p (1)

IB (1)

1 Elva sera blev negativa avseende HAV-RNA, och sera saknades för sex patienter. De
olika IA-stammarna har betecknats enligt följande: m = missbruksrelaterad; p = pota-
tissallad; b = Bolivia; L = Lübeck.
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SUMMARY

Epidemiological characterization of hepatitis A 
outbreak by retrospective sequencing 
within the VP1 region – unknown links revealed

Rickard Eitrem, Helene Norder, Lena Sundqvist, Lars
Magnius
Läkartidningen 2002;99:3682-5

In 1994–1995 there was an epidemic of hepatitis A
(HAV) among drug abusers in the county of Ble-
kinge, Sweden.There were also a number of 
other cases in which the epidemiological links
were unclear. In order to uncover possible links
between unclear cases retrospective sequencing
was carried out of the VP1 region of HAV-RNA
from patient sera. It was found that the epidemic
among drug abusers spread beyond their closest
contacts, revealing links that would otherwise not
have been suspected. The extent of the epidemic
also demonstrated the need to vaccinate injecting
drug users against hepatitis A.
Correspondence: Rickard Eitrem, Blekingesjukhuset, SE-
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