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❙ ❙ Uppståndelsen kring fjolårets SARS-epidemi har knappt
hunnit lägga sig förrän en ny dödlig virusinfektion med ur-
sprung i Ostasien ockuperar tidningarnas förstasidor. Denna
gång rör det sig om en sjukdom som primärt drabbar djur med
förödande kraft men som bär på en potential till omfattande
epidemier även hos människor. Den fågelinfluensa som nu på
bred front lamslår den asiatiska tamfågelindustrin har sitt ur-
sprung bland östra Asiens flyttfåglar. Från dessa har den spritt
sig till tamfåglar. I Sydostasiens myller av människor och
djur finns sedan förutsättningarna för en snabb spridning av
sjukdomen, såväl mellan djur som mellan djur och människa.

Influensa hos fåglar
Fåglar, framför allt andfåglar, är den naturliga värden för in-
fluensa A-virus. Alla våra influensaepidemier har haft sitt ur-
sprung hos fåglar. Fram till 1997 ansåg man att artbarriären
mellan människor och fåglar för influensavirus var så stark att
direktsmitta från fågel inte var möjlig. 

Det finns mer än 80 olika influensa A-typer hos fåglar, och
några få av dessa har infekterat och anpassat sig till ett antal
olika djurarter, bland annat grisar, hästar, sälar och valar.
Spillning från migrerande fåglar kan innehålla stora mängder
influensavirus, och därmed kan sjukdom spridas till fågelbe-
stånd över stora geografiska områden.

Merparten av influensavirus ger upphov till en tämligen
mild luftvägssjukdom eller ingen sjukdom alls hos smittade
fåglar, men vissa virus kan mutera till en avsevärt virulenta-
re variant, med en dödlighet som kan närma sig 100 procent.
Tidigare gick denna aggressiva variant, som först beskrevs
1878, under benämningen fågelpest (fowl plague) [1]. Nu-
mera kallas sjukdomen högpatogen aviär influensa (HPAI). 

Influensa A-virus indelas i subtyper efter de båda ytkom-
ponenterna hemagglutinin (H) och neuraminidas (N). Det
finns beskrivet 16 olika hemagglutininer hos influensa A, och
samtliga dessa subtyper kan orsaka aviär influensa. 

Det är två H-typer, H5 och H7, som har givit upphov till
HPAI i samband med att de förändrats från att vara relativt
oskyldiga till högpatogena virus. Influensavirus tas upp in-
takt i små blåsor i cellen, och i samband med att generna ska

frisläppas inne i cellen måste hemagglutinin i virushöljet kly-
vas. Detta sker normalt med hjälp av trypsinliknande protea-
ser hos värddjuret, och viruset kan därför endast replikeras i
de delar av fågeln där dessa enzymer finns, främst i and-
ningsvägar och gastrointestinalkanalen. Vid HPAI har influ-
ensavirusets hemagglutinin inkorporerat ett antal basiska
aminosyror vid klyvningsstället. Detta gör att klyvning kan
ske i hela djuret med snabb vävnadsskada och död som följd
[2, 3]. 

Sådana mutationshändelser har beskrivits från USA
1983–1984, då ett initialt lågpatogent H5N2-virus muterade
till HPAI med en dödlighet kring 90 procent, och från Italien
1999–2001, då samma sak hände med ett H7N1-virus. De se-
naste åren har främst Asien också varit drabbat av stora tam-
fågelutbrott av mildare aviär influensa av subtyp A/H9.

Hönsfåglar och kalkoner är känsligast för HPAI, men oli-
ka virusvarianter kan ha olika affinitet för olika fåglar; ett vi-
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Fågelinfluensan – nästa
globala infektionshot från Asien

Sammanfattat

Pågående utbrott av fågelinfluensa (A/H5N1) i Asien
är de största någonsin och har drabbat miljontals fåg-
lar i flera ostasiatiska länder.

Fågelinfluensa kan överföras från fågel till människa
med svår sjukdom som följd. Virus har dock svårt att
överföras från person till person.

Epidemin av fågelinfluensa ökar dock risken för upp-
komst av »nya« influensavirus med potential till glo-
bal spridning till människa (pandemi).

Den nu uppkomna situationen i Ostasien är en stark
signal även till Sverige att få till stånd en bättre be-
redskap mot en hotande pandemi.

Klinik och vetenskap



rus som kan slå ut kalkonflockarna kan helt spara kyck-
lingarna. Förutom de nu aktuella utbrotten i Ostasien har
HPAI under de senaste 50 åren orsakat ett tjugotal utbrott
bland höns och kalkoner i Europa, Nordamerika, Asien och
Australien [4]. 

Smittspridning av fågelinfluensa
Många vilda fågelarter (främst and- och sjöfåglar) är mottag-
liga för viruset men drabbas oftast av subklinisk infektion.
Viruset kan överleva långa tider i miljön, i synnerhet vid låga
temperaturer, och då virus kan utsöndras i mycket stora
mängder via avföringen från infekterade djur är dessa vilda
fåglar ofta avgörande för etablering av nya HPAI-utbrott. När
dessa utbrott väl är etablerade sker dock den mesta sprid-
ningen mellan tamflockarna. Detta kan ske genom såväl le-
vande fåglar som transporteras under inkubationsfasen som
kontaminerade redskap, transportfordon etc [5]. Förutom
preventiv avlivning av riskutsatta fjäderfäbesättningar (»cul-
ling«) är därför noggranna hygieniska åtgärder viktiga för att
förhindra smittspridning. De stora asiatiska matmarknaderna
med levande fåglar antas ha spelat en stor roll i många av ut-
brotten i denna del av världen. 

Även kontaminerade slaktkroppar kan föra med sig virus,
och om avfall från dessa når osmittade besättningar kan nya
utbrott lätt uppkomma. Detta är grunden till de importrestrik-
tioner för kyckling från Thailand som EU införde den 23 ja-
nuari [6, 7] (övriga länder med nu aktuella utbrott har ingen
sådan export till Europa). Liknande åtgärder har vidtagits av
andra länder, och Australien, med en stor asiatisk minoritet,
har skärpt kontrollen vid de internationella flygplatserna för
att förhindra insmuggling av fågelkött från drabbade länder.
Det svenska Jordbruksverket avråder också personer som va-

rit i kontakt med fjäderfän eller andra fåglar i drabbade om-
råden från att besöka svenska fjäderfäbesättningar de när-
maste dagarna efter hemkomsten [6]. 

Utbrotten får enorma ekonomiska konsekvenser, med mil-
jontals fåglar som dör av sjukdomen och ibland ännu fler som
måste slaktas för att förhindra vidare smittspridning. Enbart i
de två ovan beskrivna amerikanska och italienska utbrotten
dog eller avlivades mer än 30 miljoner fåglar. 

Nu aktuella utbrott
De nu aktuella utbrotten i Asien av influensa A/H5N1 är de
mest omfattande som någonsin beskrivits. Konstaterade ut-
brott bland kycklingflockar har vid skrivandet av denna artikel
officiellt bekräftats i Japan, Sydkorea, Vietnam, Thailand, In-
donesien, Kambodja och Kina. I Taiwan har dessutom fågelut-
brott med influensa A/H5N2 (ej HPAI) rapporterats (Tabell I).
Det finns starka misstankar om att sjukdomen finns inom be-
tydligt större områden än dessa; WHO har bland annat kritise-
rat de kinesiska myndigheterna för att inte samarbeta fullt ut i
ansträngningarna att kartlägga epidemins omfattning. I ytterli-
gare länder har man vidkänt utbredda epidemier med hög död-
lighet bland kycklingar men hänfört dessa till bland annat
Newcastlesjuka, en annan virusepizooti bland fåglar.

Fågelinfluensa hos människa
Aviära influensavirus är starkt anpassade till fåglar men kan
även smitta grisar. Andra arter drabbas normalt inte av dessa
virus. Att fågelinfluensa även kan smitta människor kunde
dock för första gången konstateras i Hongkong 1997, då en
H5N1-stam orsakade luftvägsinfektion hos 18 personer var-
av 6 dog [8, 9]. Detta skedde samtidigt som fågelfarmerna i
staden var drabbade av ett HPAI-utbrott med samma stam.
Det kunde visas att virus hos människa var identiskt med det
som cirkulerade bland fåglarna [10]. Utbrottet kunde kvävas
genom att hela Hongkongs bestånd av 1,5 miljoner levande
kycklingar avlivades under loppet av tre dagar. Sedan dess
har flera ytterligare utbrott beskrivits i vilka fågelinfluensa
även drabbat enstaka människor (Tabell II). När de första rap-
porterna om det som sedan blev SARS nådde utanför Kina var
därför den första reaktionen lättnad över att det inte rörde sig
om fågelinfluensa. 

Symtombilden hos människa vid H5N1-utbrottet i Hong-
kong 1997 har beskrivits i detalj [8]. Sju av patienterna hade
milda symtom: feber, halsont, hosta, konjunktivit och lindri-
ga gastrointestinala symtom. Övriga elva patienter hade dess-
utom ytterligare symtom i form av pneumoni, leverpåverkan,
njursvikt och pancytopeni. Dödligheten var lägre bland barn
under 12 år (1 av 9) än hos patienter äldre än 12 år (5 av 9). I
det holländska utbrottet drabbades merparten av de drygt 80
sjuka av mild sjukdom (främst konjunktivit), men en veteri-
när avled [11]. 

I de nu pågående H5N1-utbrotten har svår sjukdom med
hög dödlighet konstaterats hos människor i både Vietnam och
Thailand, och misstänkta fall har rapporterats från andra län-
der. De flesta av sjukdomsfallen har diagnostiserats hos per-
soner som haft tät kontakt med sjuka fåglar. Utifrån erfaren-
heter från många andra utbrott med »nya« infektioner kan man
dock anta att de humanfall som nu rapporterats representerar
en mindre del av de smittade och utgör de patienter som haft
allvarligast sjukdomsförlopp. Vi kan nog därför räkna med att
antalet konstaterade fall kommer att stiga i takt med att man
blir bättre på att diagnostisera sjukdomen och hinner genom-
föra större epidemiologiska och mikrobiologiska studier.

Smittrisker för människa 
Fågelinfluensa smittar människa via direkt kontakt med sju-
ka fåglar eller deras avföring. Personer som yrkesmässigt
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Tabell I. Aktuella utbrott av fågelinfluensa i Asien (november 2003–27 janua-
ri 2004).

Döda eller avlivade
Utbrottets fjäderfän (kycklingar,
förmodade höns, ankor) december

Land Subtyp början 2003–januari 2004*

Thailand H5N1 November 2003 10,7 miljoner
Sydkorea H5N1 December 2003 1,9 miljoner
Vietnam H5N1 December 2003 2,9 miljoner
Taiwan H5N2 Januari 2004 55 000
Japan H5N1 Januari 2004 35 000 (utbrottet bedömt

vara under kontroll)
Indonesien H5N1 Januari 2004 4,7 miljoner
Kambodja H5N1 Januari 2004 3 000
Kina H5N1 Januari 2004 Okänt

* Siffrorna utgör grova uppskattningar utifrån olika källor. I många av
länderna har det funnits ett politiskt intresse av att tona ner problemet.

Tabell II. Konstaterade fall av fågelinfluensa hos människa (till och med
2 februari 2004).

Antal sjuka
Tidpunkt Plats Influensasubtyp människor Dödsfall

1997 Hongkong H5N1 (HPAI) 18 6
December 1999 Hongkong H9N2 (ej HPAI) 2 0
Februari 2003 Hongkong H5N1 (HPAI) 2 1
Februari 2003 Holland H7N7 (HPAI) 83 1
December 2003 Hongkong H9N2 (ej HPAI) 1 0
Januari 2004 Vietnam och H5N1 (HPAI) 14* 11*

Thailand

* Siffrorna avser endast de fall där influensa A/H5N1 officiellt bekräftats.
Betydligt fler fall är under utredning i flera länder i regionen.



hanterar levande hönsfåglar är därför särskilt riskutsatta. Med
tanke på de enorma mängder fåglar (många miljoner) som har
avlidit de senaste månaderna och närheten mellan fåglar och
människor torde den individuella risken att insjukna i svår
aviär influensa vara mycket liten. Ett effektivt sätt att ytterli-
gare minska denna risk är att undvika direktkontakt med le-
vande fåglar och fågelspillning samt att vara noggrann med
handhygienen [12]. 

Det aktuella H5N1-viruset är dåligt anpassat till männi-
ska. Även om det nyligen kommit rapporter från Vietnam om
möjlig smittspridning inom en familj förefaller smittsamhe-
ten från människa till människa vara låg. Det finns därför i
dagsläget inte någon anledning att avråda från resa till drab-
bade områden.

Det finns inte heller några data som antyder att smitta kan
drabba människa via smittade livsmedel [13]. Aktuella im-
portrestriktioner rörande kyckling från drabbade områden
har enbart tillkommit för att förhindra att smittan förs vidare
till svenska fågelbesättningar och inte av folkhälsoskäl.
Djupfrysning av mat påverkar inte viruset, men upphettning
av fågelkött och ägg till 70 grader är ett effektivt sätt att döda
influensavirus – en åtgärd som kan rekommenderas oavsett
pågående influensautbrott. 

Vaccination och behandling
Vaccin avsett för människa finns inte mot dessa influensa-
stammar, men förberedelser för produktion av ett sådant vac-
cin har påbörjats inom WHOs nätverk för influensaövervak-
ning. Eftersom det nu aktuella viruset snabbt dödar de ägg på
vilka man odlar vaccinstammar krävs genetisk modifiering
av viruset innan produktion kan påbörjas. I bästa fall kan man
räkna med att vaccin finns tillgängligt i större omfattning un-
der hösten 2004. 

Fågelinfluensavirus är känsliga för båda de antivirala lä-
kemedel som är registrerade i Sverige mot influensa: Tamiflu
(oseltamivir) och Relenza (zanamivir) [14]. De uppgifter om
resistensutveckling mot antivirala medel som förekommit i
medier gäller två äldre preparat (amantadin och rimantadin)
som inte längre är i bruk i Sverige.

Risk för en ny influensapandemi bland människor
Influensa A-virus saknar mekanismer för kontroll (»proof-
reading«) och korrigering av förändringar under replikatio-
nen och är därmed genetiskt labila. Under trycket av ständi-
ga smärre förändringar i virusarvsmassan uppstår därför re-
gelbundet nya antigena varianter i den process som benämns
»antigen drift«. Influensa A-virus har dock också förmåga att
kunna kombineras med andra subtyper av samma virus (»re-
assortment«) [15]. Resultatet kan bli ett »antigent skifte« med
en helt ny virusvariant, mot vilken befolkningen har en myck-
et begränsad immunitet. Sådana virus kan spridas snabbt och
på kort tid orsaka hög sjuklighet. Det är sannolikt så de två se-
naste globala influensapandemierna uppstått: Asiaten 1957–
58 (influensa A/H2N2) och Hongkong 1968–69 (influensa
A/H3N2). Det virus som orsakade spanska sjukan 1918–
1920, med 45 miljoner dödsfall (fler än under hela första
världskriget), var dock inte resultatet av ett antigent skifte
utan av att ett grisvirus (influensa A/H1N1) anpassat sig
ovanligt väl till människa.

I den labila situation som nu uppstått i Asien är det största
hotet mot människors hälsa därför inte fågelinfluensan i sig
utan möjligheten att en rekombination av cirkulerande aviä-
ra H5N1-virus och humana influensavirus av annan typ skall
ge upphov till en helt ny influensavariant med förmåga till
snabb global spridning bland människa. WHOs strategi byg-
ger på en aktiv internationell övervakning och att i ett sådant
läge snabbt få fram influensavaccin, men också på att värl-

dens länder har en väl fungerande beredskap med genom-
tänkta pandemiplaner. Den nu uppkomna situationen i
Ostasien är därför en stark signal även till Sverige att få till
stånd en bättre beredskap mot en hotande pandemi.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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