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Sammandrag 
 
Infektionssjukdomar som malaria och HIV har en enorm påverkan på jordens befolkning, inte 
bara p. g. a. det stora antal dödsfall de orsakar utan även därför att ett lands sjukdomsfrekvens 
starkt påverkar dess ekonomiska utveckling och sociala stabilitet. En mängd faktorer påverkar 
spridningen av infektionssjukdomar, bl. a. klimatet. Vårt klimat förändras nu, och det har 
observerats att en del vektorburna sjukdomars spridningsområden ändrats, men än så länge 
finns inget bevisat samband mellan dessa förändringar. Även vårt resande har ändrats. Allt 
fler människor reser till malariaendemiska länder, och antalet fall av importerad malaria ökar. 
En viss oro finns för att förändringar som dessa skulle kunna föra med sig att en ny 
malariaepidemi bryter ut i Sverige. Ett flertal studier har utförts och risken för en ny epidemi 
verkar liten, men mer forskning krävs för att kunna dra säkra slutsatser om malarians framtid 
och vilka faktorer som är avgörande för sjukdomens vara eller icke vara. 
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Inledning 
 
Malaria är en världens tre största infektionssjukdomar, tillsammans med HIV och TBC. 
Sjukdomen finns i över 100 länder, hälften av världens befolkning lever i områden med hög 
smittrisk, mer än 200 miljoner människor smittas varje år, och minst en miljon människor dör 
till följd av malariainfektioner. Majoriteten av dödsfallen inträffar bland barn under 5 år. (54) 
Trots detta, och trots att resistens mot de vanligaste malarialäkemedlen blir allt vanligare, 
läggs endast drygt 0,4 % av hela världens biomedicinska forskningsmedel på 
malariaforskning (30). 
 
Malaria är inte en specifikt tropisk sjukdom, utan har snarare bit för bit begränsats till 
tropikerna under 1900-talet, genom social och ekonomisk utveckling och förbättrad 
sjukdomskontroll (21). Under de senaste åren har dock antalet malariafall ökat igen, och 
sjukdomen har uppträtt i en del områden där den har varit utrotad. Viss oro finns därför att 
malaria är en återuppstående sjukdom. (19) Under juli till september 2007 rapporterades 
omkring 200 fall av chikungunyavirus (CHIKV; ett virus som orsakar akut dengueliknande 
feber) i två byar nära varandra i Italien. Smittan spårades tillbaka till en man av indiskt 
ursprung som hade hälsat på en släkting i en av byarna. CHIKV är en vektorburen 
infektionssjukdom liksom malaria, och sprids av myggor av släktet Aedes. Detta 
sjukdomsutbrott visar att den ökande globaliseringen medför en faktisk risk att sjukdomar ska 
spridas från endemiska tropiska områden till icke-endemiska tempererade områden där 
vektorer för tropiska sjukdomar förekommer. (41) 
 

Malaria genom historien 
 
Parasitinfektioner har följt människan under artens hela utveckling. För 15 000 år sedan, i 
slutet av den senaste istiden, hade människan spridits från Afrika och befolkat i stort sett hela 
jordytan. Med sig hade de en del parasiter, ”arvegods” (parasiter ärvda från människans 
primatförfäder i Afrika), och andra fick de med sig på vägen, ”souvenirer” (parasiter 
överförda från andra djur som människorna kommit i kontakt med). Uppkomsten av boplatser 
och städer förenklade smittspridningen mellan människor, och öppnandet av handelsvägar 
resulterade i en än vidare spridning av parasitinfektioner. Slavhandeln tog parasiter från den 
gamla världen till den nya världen. Under de senaste decennierna har spridningen av HIV och 
AIDS, och immunosuppressionen som dessa infektioner orsakar, resulterat i att ett antal 
opportunistiska parasitinfektioner har etablerats världen över. (7; 11) 
 
Som sjukdom sett är malaria alltså mycket gammal. Det finns dokumenterade fall av ett 
mycket karaktäristiskt malariasymptom – cykliskt återkommande feberattacker – från alla 
historiska civilisationer; från Kina 2700 f. Kr. fram till 1800-talets Europa. En verklig 
förståelse för malarian och dess orsak fick man dock inte förrän framåt slutet av 1800-talet, då 
”the germ theory” (teorin att alla smittsamma sjukdomar orsakas av mikroorganismer) 
etablerades av bl. a. Louis Pasteur och mikrobiologin föddes. (7; 11) 
 

Malariaparasiten 
 
Malaria orsakas av protozoer (encelliga parasiter) av släktet Plasmodium. Det finns mer än 
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100 olika arter av Plasmodium, som infekterar olika vertebrater (både fåglar och däggdjur). 
(15) Fyra arter infekterar människor: P. falciparum, P. vivax, P. malariae och P. ovale. 
Infektioner orsakade av P. knowlesi, en art som annars främst infekterar Macaca-apor, har 
också rapporterats. Av dessa fem är P. falciparum den viktigaste; den orsakar majoriteten av 
alla malariainfektioner i Afrika, och mellan 80 och 90 % av världens dödsfall i malaria. (22; 
46) 
 

Livscykel 
Livscykeln är i princip densamma hos samtliga arter av Plasmodium som infekterar 
människor. Den omfattar alltid två olika värdar, med en asexuell fas (schizogoni) i 
hepatocyter (leverceller) och erytrocyter (röda blodkroppar) hos vertebrater, och en sexuell fas 
(sporogoni) i myggor av släktet Anopheles (de så kallade malariamyggorna) (Fig. 1.). Under 
den asexuella fasen får parasiterna sin näring från värdens blod och vävnader, och under den 
sexuella fasen är den främsta näringskällan hemolymfa (cirkulationsvätska som inte cirkulerar 
i slutna kärl utan fritt värdmyggans kroppshåla (12)). Kombinationen av två olika värdar, och 
flera olika utvecklingsstadier i de respektive värdarna, gör malariaparasitens livscykel 
komplex, vilket kräver en mycket specialiserad biologi hos parasiten. (52) 
 
Anopheles är alltså parasitens primära värdorganism, och även dess vektor (smittspridare). 
Det finns omkring 400 arter av Anopheles världen över. Av dem kan 60 överföra malaria 
under naturliga förhållanden, men endast 30 har någon större betydelse. De mest effektiva 
vektorerna är A. gambiae-komplexet och A. funestus. (17) A. gambiae är den vanligaste 
vektorn (4), och även den art som är mest spridd i tropiska Afrika. Närvaron av A. gambiae är 
en stor del av anledningen till den enorma spridningen av malaria i Afrika; A. gambiae lever 
länge och är starkt antropofil (föredrar att suga blod från människor), vilket gör den mycket 
effektiv som smittspridare. Hur länge vektorn lever är mycket viktigt, eftersom den del av 
parasitens livscykel som sker i vektorn tar mellan en vecka och en månad, beroende på den 
omgivande temperaturen. (17) Om A. gambiae inte finns naturligt i ett område kan dock 
Plasmodium anpassa sig till att använda en annan art inom släktet som vektor (52). Detta 
bidrar till att malaria har olika spridningsmönster i olika delar av världen, eftersom olika arter 
av Anopheles har olika beteendemönster. Endast honmyggor är inblandade i spridningen av 
malaria, eftersom hanarna inte suger blod. (18)  
 

 
 

Figur 1. Malariaparasitens livscykel. Omarbetad från (58). 
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Schizogoni 
En malariainfektion hos en människa börjar med ett bett från en smittad Anopheles-mygga. 
Vid bettet injicerar myggan saliv, som innehåller ämnen som utvidgar blodkärlen och hindrar 
blodet från att koagulera, men som hos en smittad mygga även innehåller parasiter i det första 
stadiet av den asexuella fasen av livscykeln; sporozoiter. Sporozoiterna tar sig via 
blodomloppet till levern, där de tar sig in i hepatocyterna. I hepatocyterna genomgår 
parasiterna asexuell förökning, kallad schizogoni eller merogoni, och bildar stora mängder 
dotterceller, merozoiter. P. ovale och P. vivax sporozoiter kan även gå in i en vilofas, där de 
istället för att genomgå omedelbar schizogoni bildar hypnozoiter, som kan ligga vilande i 
hepatocyterna i månader, till och med år. P. falciparum och P. malariae bildar aldrig 
hypnozoiter. (5; 35) 
 
Sporozoiter som bildar merozoiter kallas schizozoiter. Efter en dryg vecka brister 
schizozoiten och merozoiterna släpps ut i blodomloppet, varifrån de invaderar erytrocyterna 
och bildar parasitens ringform, trofozoiter. I erytrocyterna bildar de flesta trofozoiterna nya 
schizozoiter, som i sin tur bildar nya merozoiter. Nybildade merozoiter släpps ut var 48:e till 
72:a timme (beroende på Plasmodium-art), och invaderar nya erytrocyter. Några få trofozoiter 
bildar förstadiet till gameter (könsceller); gametocyter. (5; 35) 
 

Sporogoni 
En mygga blir smittad då den suger blod från en infekterad människa, vars blod innehåller 
Plasmodium gametocyter. I värdmyggans mag-tarm-kanal aktiveras gametocyterna och bildar 
honliga och hanliga gameter, vilka sammansmälter och bildar diploida zygoter. Detta är det 
enda diploida stadiet i Plasmodiums livscykel. Zygoterna utvecklas till ookineter vilka 
penetrerar värdmyggans tarmvägg och bildar oocyster, tjockväggiga strukturer mellan epitelet 
och basalmembranet, där nya sporozoiter bildas. När oocysten brister släpps sporozoiterna ut i 
värdmyggans kroppshåla, varifrån de migrerar till spottkörtlarna. När värdmyggan suger blod 
från en människa nästa gång injiceras sporozoiterna i en ny mänsklig värd, och den asexuella 
cykeln börjar om. (5; 35) Hela sporogoni-stadiet tar vanligtvis 10 till 28 dagar, beroende på 
art, men cykeln är helt beroende av den omgivande temperaturen eftersom Anopheles är 
poikiloterma (kroppstemperaturen varierar beroende på den omgivande temperaturen) (52). 
Optimal temperatur för sporogoni är 25 till 30º C, vid lägre temperaturer går sporogonins 
hastighet ner, och under 16º C avstannar den helt (4). 
 

Symptom och patogenes vid malariainfektion 
 
En malariainfektion kan leda till en helt symptomlös parasitinfektion, normal klinisk malaria 
med feberattacker, allvarlig klinisk malaria med neurologiska symptom, eller döden (Fig. 2.). 
De kliniska symptomen kan variera mycket, beroende på en mängd olika faktorer relaterade 
både till parasiten (art, geografiskt ursprung, et c.) och till värden (ålder, immunstatus, 
eventuell undernäring, graviditet, et c.) Symptomen kan även vara svåra att skilja från andra 
febersjukdomar och virusinfektioner, exempelvis influensa. I kombination med att det krävs 
laboratorieutrustning för att ställa en säker diagnos blir ofta diagnostisering av en 
malariainfektion osäker. (4) 
 
De vanligaste symptomen är plötslig feber följd av frossa, illamående, värk i kroppen, samt 
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kräkningar och diarré. Det mest typiska symptomet är de cykliskt återkommande 
feberattackerna som varar i några timmar. (46) Feberattackerna uppkommer när erytrocyterna 
sprängs för att släppa ut nybildade merozoiter vilket släpper ut antigener, så kallade 
malariatoxiner (främst proteiner från parasiterna), i blodet vilket i sin tur aktiverar 
immunförsvaret (33). När merozoiterna har invaderat nya erytrocyter, och immunförsvaret har 
rensat kroppen från toxiner försvinner symptomen till dess parasiterna har genomgått en ny 
förökningscykel. Längden på febercyklerna beror alltså på längden på den asexuella 
förökningscykeln i erytrocyterna, och febercyklerna är därför olika långa beroende på vilken 
art som har orsakat infektionen. Generellt orsakar P. vivax, P. falciparum och P. ovale 48-
timmarscykler, och P. malariae 72-timmarscykler. Längden på febercyklerna, hur tydliga 
cyklerna är, och hur allvarliga sjukdomssymptomen är beror dock även till stor del på hur 
synkroniserade de asexuella förökningarna är, d. v. s. mängden erytrocyter som sprängs 
samtidigt. (55; 46) 
 

 
 

Figur 2. Symptom av malariainfektion. Omarbetad från (4). 
 
Vid en allvarlig malariainfektion (vanligtvis orsakad av P. falciparum) är dock symptomen 
ofta kontinuerliga, och sjukdomstillståndet kan förvärras mycket snabbt. Cerebral malaria, ett 
sjukdomstillstånd som kännetecknas av extremt sömnbehov eller koma, är den mest välkända 
formen av allvarlig malaria. De första kliniska symptomen av cerebral malaria är huvudvärk, 
krampanfall och varierande medvetandegrad, vilka snabbt förvärras och leder till koma; 
patologiska tecken är främst hjärnkapillärer blockerade av parasitinvaderade erytrocyter. (18; 
27) Vid infektion med övriga arter är symptomen oftast betydligt mildare, och de 
karaktäristiska cykliska feberattackerna och temperaturkurvorna är vanligen relativt tydliga 
(55; 46).   
 
Malariainfektion orsakar även anemi hos den infekterade patienten, eftersom parasiterna 
förstör de röda blodkropparna. Infekterade röda blodkroppar förstörs också av patientens 
immunförsvar. (18) 
 
När blodkropparna sprängs släpps dessutom hemoglobin fritt i blodet och täpper igen tunna 
blodkärl, vilket bland annat kan skada blodtillförseln till hjärnan och orsaka problem med 
njurarna. Njurproblem orsakas främst av P. falciparum och P. malariae. De kliniska 
symptomen varierar från tillfällig eller mild glomerulonefrit (inflammatoriskt tillstånd i 
glomeruli, orsakat av antigen-antikroppsreaktion) till akut njursvikt, men kliniska symptom 
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kan även saknas helt. (10) Blodkärl täpps även till av att parasiterna (främst P. falciparum) 
producerar ett protein (PfEMP1; Plasmodium falciparum erythrocyte membrane protein 1) 
som uttrycks på ytan av de röda blodkropparna, ett slags "proteinklister" som gör att cellerna 
dels klumpar ihop sig, dels fäster vid kärlväggarna. Troligtvis är detta en evolutionär 
anpassning hos parasiten för att motverka att blodkropparna passerar igenom mjälten, där 
infekterade blodkroppar angrips av immunförsvaret. (6) 
 
Inkubationstiden för en malariainfektion är i regel två till fyra veckor, beroende på vilken art 
av Plasmodium som orsakat infektionen, men i undantagsfall kan inkubationstiden uppgå till 
flera år eftersom vissa arter av Plasmodium, som nämnts ovan, kan ligga vilande i kroppen i 
flera år (46). 
 

Malariainfektion vid graviditet 
Risken att infekteras av malaria ökar kraftigt i samband med graviditet eftersom kvinnan då 
av okända anledningar delvis förlorar den partiella immunitet som de flesta vuxna i 
endemiska områden har (17). De kliniska symptomen på malaria vid graviditet beror mycket 
på kvinnans immunstatus, vilken i sin tur beror på hennes exponering för malaria under de 
senaste 5-10 åren. Infektionen är dock ofta symptomlös hos kvinnor från endemiska områden, 
vilket ökar riskerna för både modern och barnet eftersom obehandlad infektion i samband 
med graviditet leder till ökad risk för missfall eller dödfödsel (på grund av feber hos modern) 
och spädbarnsdödlighet (på grund av låg födelsevikt). Det finns också en viss risk för 
parasitinfektion i placenta vilket kan leda till att barnet föds med parasitinfektion (congenital 
malaria). (4; 43; 57) 
 

Diagnostisering och behandling av malariainfektion 
 
Säker diagnos av en malariainfektion kan endast ställas genom mikroskopisk undersökning av 
blodutstryk, vilket leder till stora svårigheter att diagnostisera malaria i de områden där den 
förekommer mest: på landsbygden i utvecklingsländer (46). På grund av detta är det mycket 
vanligt att patienter som behandlas för malaria egentligen lider av någon annan infektion, och 
vice versa, att många malariainfektioner diagnostiseras som något annat. I många fall 
diagnostiseras de inte alls, då en stor andel av alla som infekteras aldrig kommer i kontakt 
med hälso- och sjukvården, antingen på grund av att man inte har råd att betala för läkarvård, 
eller för att närmaste läkare helt enkelt finns för långt bort. (18) 
 
I malariaendemiska områden är det också vanligt med en partiell immunitet (vid långvarig 
exponering för smitta blir äldre barn och vuxna fortfarande infekterade, och kan få lätt feber i 
samband med infektionen, men de utvecklar sällan allvarliga symptom) (43), vilket gör att en 
individ som uppvisar malarialiknande symptom kan ha malariaparasiter i kroppen, utan att det 
är dessa som faktiskt orsakar symptomen (18).  
 
Behandling av malariainfektion inriktas främst på att döda parasiter i blodet. Det finns ett 
flertal läkemedel med olika verksamma substanser. Prototypen för malarialäkemedel är 
klorokin, en kininbaserad substans. Klorokin dödar parasiterna under erytrocytstadiet, men 
hur detta sker är inte helt känt. Substansen kan användas både för att förebygga och behandla 
malariainfektion. Folsyraantagonister (hämmare av enzymet dihydrofolatreduktas 
(tetrahydrofolatdehydrogenas), som omvandlar dihydrofolat till tetrahydrofolat) som 
sulfadoxin och pyrimetamin kan också användas, och ges ofta i kombination med varandra. 
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(18; 55; 57) Klorokin och folsyraantagonister som sulfadoxin och pyrimetamin är billiga och 
säkra, och används därför fortfarande i många malariaendemiska områden. Den ökande 
resistensen gör dem dock mindre effektiva, och ett alltför utbrett användande av dem riskerar 
att öka förekomsten av resistenta parasiter ännu mer. (58) 
 
Den nyaste behandlingsmetoden är artemisininbaserade kombinationsbehandlingar (ACT; 
artemisinin-based combination therapy) där syntetiska derivat av artemisinin (en substans som 
utvinns ur Artemisia annua, en asiatisk malörtsväxt) ges i kombination med en annan substans 
för att förlänga verkningstiden. Vid kombinationsbehandlingar är det viktigt att de olika 
komponenterna har ungefär samma halveringstid så att parasiten inte exponeras för en enskild 
komponent ensam under en längre period, eftersom det ökar risken för att parasiten utvecklar 
resistens mot komponenten. (18; 55; 57) Artemisininbaserade läkemedel är effektiva, men har 
däremot en kort halveringstid och är kemiskt komplexa; syntetisering av dessa substanser är 
därför än så länge kostnadskrävande och komplicerade (58). Resistens har påvisats mot alla 
malarialäkemedel utom artemisininderivat, och WHO avråder därför starkt från behandling 
med enbart artemisininderivat för att minska risken att resistens uppkommer även mot dessa 
(18; 55; 57). Primakin (en aminokinolin) är den enda substans som har verklig effekt vid 
infektion med P. vivax (58). 
 
Vissa antibiotika (vanligen doxycyklin, ett tetracyklinderivat) kan också användas för 
behandling av malariainfektion, främst vid resistens mot andra läkemedel (45; 14).  
 

Feldiagnostisering och överdiagnostisering blir ett allt större problem i samband med den 
ökande resistensen mot malarialäkemedel, eftersom användande av dessa läkemedel i onödan 
kan leda till utveckling av nya resistenta parasitstammar. Att hitta en rimlig balans mellan 
presumtiv behandling (medicinsk behandling av troliga men odiagnostiserade malariafall) för 
att möjliggöra snabb behandling och försöken att reducera överförskrivningen av 
malarialäkemedel är en utmaning för framtiden. Ett annat problem är att det blir allt viktigare 
att inte bara ställa en säker diagnos, utan också att fastställa vilken art som orsakar 
infektionen, eftersom olika arter av Plasmodium har utvecklat resistens mot olika läkemedel, 
och olika behandlingar alltså krävs för olika infektioner. (18; 55; 57) 
 

Förebyggande av malariainfektion 
 
I princip kan man som individ förebygga malariainfektion på två sätt: genom att använda 
kemoprofylax (ordination av läkemedel i förebyggande syfte), och genom att skydda sig mot 
myggstick. Inom malariaendemiska områden är även vektorkontroll (kontrollmetoder för att 
minska antalet vektormyggor i ett område) en delvis effektiv metod för att minska antalet 
infektioner. (4) 
 

Kemoprofylax 
Kemoprofylax används främst av personer från icke-endemiska områden då de befinner sig i 
endemiska områden. Det finns ett flertal profylaktiska läkemedel, och vilket eller vilka som är 
lämpliga att använda beror på det aktuella malarialäget, och känslighetsmönster och eventuell 
resistens hos de arter av Plasmodium som förekommer i området som skall besökas. Hur 
länge man skall vara i området, och vad man skall göra där påverkar också typen av profylax. 
(46; 57) De läkemedel som används för profylax är i huvudsak Klorokinfosfat Recip 
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(klorokinbaserat), Lariam® (baserat på meflokin, ett kininderivat), Paludrine® (baserat på 
proguanil, en biguanidförening), samt Malarone® (en kombination av proguanil och 
naftalenföreningen atovakvon). Medicinsk profylax är i sig ingen garanti för att man inte 
drabbas av en infektion när man slutar ta läkemedlet i fråga, varför kemoprofylax alltid bör 
tas under en kortare eller längre period (beroende på läkemedel) efter det att man har kommit 
hem från resan, för att minska risken för att parasiter finns kvar i kroppen. (45; 14) 
 
Användning av kemoprofylax i endemiska områden har visats minska mortalitet (dödlighet) 
och morbiditet (sjuklighet) orsakade av malaria kraftigt, men är svår att upprätthålla över 
längre perioder, kan öka läkemedelsresistensen, och även förhindra uppkomsten av naturlig 
immunitet. Kemoprofylax under graviditeten (IPTp; intermittent preventive therapy in 
pregnancy), har dock visats minska risken för anemi hos kvinnan och öka barnens födelsevikt, 
och användning av detta i områden med medelhög till hög smittspridning rekommenderas av 
WHO. Olyckligtvis är effekten av IPTp reducerad hos HIV-positiva kvinnor. (43; 18) 
 

Vektorkontroll 
Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken att drabbas av malaria och andra 
insektsöverförda smittor. Enklast är att bära heltäckande kläder, och använda myggmedel. På 
natten bör man ligga under myggnät. (46) Försök i endemiska områden med myggnät 
behandlade med insektsgift (ITN; insecticide-treated net) har visat att dessa minskar både 
barnadödligheten och det totala antalet malariainfektioner under en period av 1-2 år, samt att 
skyddet sträckte sig även till närliggande hus utan ITN. Problemet med ITN är att de än så 
länge måste impregneras om regelbundet, något som är svårt att genomföra praktiskt i många 
malaria-endemiska områden, speciellt om användarna måste betala för det. Troligen kan 
problemet lösas genom utveckling av långtidsverkande insektsgifter, eller nät där insektsgift 
är inkorporerat i nätets fibrer. (18; 56) Ett annat problem är att användande av impregnerade 
nät kan förhindra uppkomsten av den naturliga immunitet som förekommer hos invånare i 
endemiska områden (31). 
 
Trots att användande av ITN har påvisad effekt, och dessutom är en relativt kostnadseffektiv 
metod, har det visat sig svårt att åstadkomma någon större spridning av användandet. I de 
flesta länder i subsahariska Afrika (där huvuddelen av världens malariainfektioner sker) är det 
bara en liten andel av dem som borde skyddas av ITN som faktiskt använder dem. Utdelning 
av gratis ITN, ofta i kombination med andra folkhälsoprojekt som exempelvis vaccinering, 
skulle troligen öka andelen användare kraftigt och ha en begränsande effekt på 
malariaspridningen men skulle även kräva mycket stora bidrag. (18) 
 
Resistens har även påvisats hos värdmyggan, framförallt mot pyretroider (syntetiska versioner 
av pyretriner, ett ämne som produceras av blommor av släktet Chrysantemum), men framsteg 
har gjorts med att identifiera nya insektsgifter att använda för behandling av myggnät, och 
även andra material. En annan metod för att undvika resistens hos värdmyggan skulle kunna 
vara att, i likhet med medicinsk kombinationsbehandling, använda blandningar av olika 
insektsgifter på näten. (18) 
 
Bekämpning och spridningskontroll av vektormyggan har länge spelat en stor roll i försöken 
att utrota malaria. Främst har man använt sig av besprutning med insektsgifter, som till 
exempel DDT (diklor-difenyl-trikloretan), både inomhus och utomhus. (18; 56) Numera är 
användningen av DDT strängt kontrollerad av bl. a. WHO, främst p. g. a. de katastrofala 
effekter på miljön som DDT visade sig ha, men även till viss del  av oro för toxiska effekter 
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på den mänskliga befolkningen där besprutning har skett. (53) 
 
Andra metoder för kontroll av värdmyggan har också visat sig vara effektiva i vissa 
situationer, exempelvis förändring av den lokala miljön (dränering av vattensamlingar där 
myggan kan föröka sig, o. dyl.) och hus byggda för att inte släppa in insekter. (18; 56) 
 

Socioekonomiska effekter av malaria 
 
Effekterna av malaria sträcker sig längre än bara direkta siffror på antal sjukdoms- och 
dödsfall. Malaria är lika mycket en orsak till fattigdom, som den orsakas av fattigdom. Länder 
med endemisk malaria, och länder med utbredd fattigdom och långsam/dålig ekonomisk 
utveckling är ofta de samma. (10) Detta visar naturligtvis inte ett direkt orsakssamband, men 
det är ett faktum många människor i de fattiga länder där malarian är mest spridd inte har de 
ekonomiska möjligheterna att behandla och förebygga sjukdomen. När de väl är smittade 
bidrar sjukdomen till att öka deras fattigdom, både direkt, då sjuka människor inte orkar 
arbeta, och indirekt, då den ekonomiska utvecklingen i endemiska länder påverkas mycket 
negativt av sjukdomen på många sätt (den vuxna befolkningen orkar inte arbeta, sjuka barn 
orkar inte gå till skolan, sjukdomsbehandling och sjukdomsförebyggande medför höga 
kostnader både privat och för samhället, ökad familjestorlek på grund av förväntad 
barnadödlighet och dålig tillgång till preventivmedel och abort medför även det ökade 
kostnader för samhället, et c.). (18; 30) 
 
Malariainfektioner drabbar i hög grad unga människor och barn. De effekter sjukdomen 
därmed får på ett lands utbildningsnivå är därför en stor del i den totala påverkan sjukdomen 
får på ett lands ekonomiska utveckling, inte bara genom förlorade utbildningsdagar på grund 
av sjukdom, utan även därför att malaria (framförallt cerebral malaria) kan skada eller hindra 
den intellektuella utvecklingen. Som nämnts ovan tenderar även familjestorleken att öka i 
fattiga länder, vilket relativt sett ger varje barn mindre utbildningsresurser. En annan faktor är 
att i ett land med hög barnadödlighet finns det också risk att det inte satsas ekonomiskt på 
utbildning av barn som kanske ändå kommer att dö, vilket startar en ond cirkel; ett fattigt land 
har inte råd att skydda sin befolkning från sjukdomar eller ge dem den utbildning som behövs 
för en förbättrad ekonomisk utveckling, vilket leder till hög dödlighet, låg utbildningsnivå och 
fortsatt dålig ekonomisk utveckling och fattigdom. (3; 49) 
 
Att hävda att utplåning av malaria direkt skulle leda till förbättrad ekonomisk utveckling och 
minskad fattigdom skulle dock vara en allt för stor förenkling av en mycket komplex 
socioekonomisk och epidemiologisk situation. Malaria är inte den enda dödliga sjukdom som 
fattiga människor riskerar att drabbas av, och det finns mängder av faktorer som påverkar ett 
lands ekonomiska situation. (3) 
 

Epidemiologi 
 
Epidemiologi är läran om sjukdomars utbredning i befolkningen, och om hur smittor sprids 
(Tab. 1). 
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Tabell 1. Nyckeltermer inom malariaepidemiologi. a

Epidemiologisk typ Definition 
endemisk malaria malaria förekommer naturligt i området 
autokton malaria malariainfektion orsakad i ens hemområde  

importerad malaria malariainfektion efter smitta i ett område med 
inhemsk malaria 

introducerad malaria sekundärt sjukdomsfall; smittad lokalt, men smittan 
är ursprungligen importerad 

inducerad malaria infektion genom smittad blodtransfusion, smutsiga 
nålar, et c. 

anophelism (utan malariainfektioner) Anopheles förekommer naturligt i området, men är 
inte smittade av malaria och sprider inga infektioner 

a Omarbetad från Malaria in Armenia (http://www.malaria.am/eng/epidemiology.php). 
 
Malariainfektion går både att förebygga och behandla. Men både förebyggande av infektion 
och kontroll av smittspridningen försvåras av fattigdom (dåligt utbyggd infrastruktur försvårar 
transport av läkemedel o. dyl., dåligt utrustade kliniker eller inga kliniker alls på landsbygden 
där de flesta sjukdomsfallen inträffar, et c.). Många andra faktorer påverkar också 
smittspridningen och möjligheterna att kontrollera den allt mer; klimatet, både normala 
variationer och den globala uppvärmningen, befolkningsökningen, krig och oroligheter i 
endemiska områden, patologisk samverkan med HIV och andra infektioner, resistens mot 
malarialäkemedel och insektsmedel, och ökat resande, både inom endemiska områden och 
från icke-endemiska områden till endemiska. (18; 46; 57) 
 

Demografiska faktorer 
För en vektorburen sjukdom som malaria är den andel av befolkningen som riskerar att 
smittas av malaria direkt beroende av den andel av befolkningen som lever i malaria-
endemiska områden, samt graden av endemicitet i dessa områden. Andelen av den globala 
populationen som lever under malariarisk har minskat under hela 1900-talet, men samtidigt 
har jordens totala befolkning ökat från omkring 1 till 6 miljarder, vilket innebär att i absoluta 
termer har antalet personer under smittrisk ökat konsekvent från 0,9 till 3 miljarder över 
samma period (omkring 1900-2002). Den överväldigande majoriteten av dessa lever i Afrika 
och Sydostasien. Det enda område där det har skett en konsekvent minskning av 
populationsandelen som riskerar smitta är den europeiska regionen. I den amerikanska 
regionen har befolkningsandelen under smittrisk hållit sig relativt stabil, främst eftersom 
befolkningsökningen har kompenserat för den relativt kraftiga förbättringen av 
sjukdomskontroll under 1900-talet. (21; 46; 57) 
 

Värd-, vektor- och parasitfaktorer 
Ett flertal faktorer relaterade till värden (människan), vektorn (Anopheles) och parasiten själv 
påverkar malarians geografiska spridning och hur allvarliga konsekvenser sjukdomen får för 
en smittad individ, ett endemiskt område, eller globalt. Mänskliga populationer som lever i 
malaria-endemiska områden kan vara olika känsliga för infektion och uppvisa olika grader av 
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kliniska symptom vid olika specifika tidpunkter. Vad som avgör en populations 
infektionskänslighet är främst genetiska faktorer, medan immunstatusen hos en individ eller 
en population avgör det kliniska svaret på infektion. Genetiska faktorer som visats påverka 
känsligheten för malariainfektion är främst mutationer som påverkar erytrocyterna, 
exempelvis sickelcell-anemi. En individs eller en populations immunstatus påverkas främst av 
socioekonomiska faktorer, som nämnts ovan, men även av individuella faktorer såsom 
graviditet och eventuella andra infektioner, och naturligtvis även här genetiska faktorer. (4; 
46; 57) 
 
Den genetiska variationen hos parasiterna är stor, både inom och mellan arterna, troligen på 
grund av det hårda selektionstryck som immunförvaret hos människa och Anopheles skapar i 
kombination med behandling med olika läkemedel. Den genetiska variationen påverkar 
smittspridningen och den kliniska presentationen av infektion hos olika åldersgrupper. (4) 
Samtidig infektion med olika arter av Plasmodium, vilket förekommer relativt ofta i områden 
där flera arter samexisterar, påverkar också spridning och symptom (44). 
 

Socioekonomiska, politiska och miljöfaktorer  
Malaria sprids främst i tropiska områden, där den höga temperaturen, den ofta kraftiga 
nederbörden, och den höga luftfuktigheten främjar vektormyggans livslängd och förökning, 
samt ökar sporogonins hastighet (17). 
 
Mänsklig bebyggelse och den ökade urbaniseringen leder dels till att fler människor samlas på 
samma ställe vilket ökar smittspridningen, men även till att terrängen förändras på ett sätt som 
främjar förekomsten av A. gambiae. Myggan förökar sig snabbt i små och stora ansamlingar 
av stillastående varmt vatten, sådana som bildas överallt där jordbruk praktiseras, 
byggnadsarbeten pågår, et c. (4) 
 
Förbättring av utbildning och av sociala och ekonomiska förhållanden minskar risken för 
malaria, likaså förbättring av allmän hygien och folkhälsa. Åtgärder som troligen har haft stor 
effekt på smittspridningen inkluderar igenfyllning av träsk, samt eliminering av öppna 
dräneringsdiken och andra öppna vattensamlingar i närheten av bebyggelse. Ekonomiska och 
utbildningsmässiga förbättringar tillsammans med effektivt användande av DDT och andra 
insektsgifter har troligen haft ännu större påverkan på malariabördan i tempererade områden. 
De nuvarande strategierna för kontroll och förebyggande av malaria inkluderar individuellt 
skydd genom förbättrade möjligheter till snabb medicinsk behandling och genom arbete för 
ökat användande av impregnerade myggnät, samt vektorkontroll. Stor fokus ligger även på 
utveckling av ett eller flera vaccin mot malaria. (4; 49) 
 

Interaktion med HIV  
Patologiska interaktioner mellan HIV och malaria hos dubbelinfekterade patienter har 
påvisats. Malariainfektion ökar virusbelastningen (den mätbara mängden viruspartiklar i 
blodet) hos HIV-infekterade patienter, och HIV-infektion ökar kraftigt mottagligheten för 
malariainfektion, troligen på grund av den immunosuppression som orsakas av HIV-infektion. 
I Afrika uppskattas 40 miljoner människor vara infekterade med HIV, och det finns en 
ansenlig geografisk överlappning mellan de två infektionernas spridningsområden, främst i 
subsahariska Afrika. Att länka samman sjukvården för HIV och malaria skulle därför vara 
fördelaktigt, exempelvis genom att se till att HIV-infekterade personer använder impregnerade 
myggnät för att skydda sig mot malariainfektion. (1) 
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Klimatfaktorer 
Naturliga ekosystem anpassar sig till de varande klimatförhållandena, eftersom dessa vanligen 
ändras långsamt över tiden. Även vektorburna sjukdomar är mycket känsliga för klimat och 
temperatur. (28) Som nämnts ovan sker ingen sporogoni i vektormyggan vid temperaturer 
under 16 till 18° C. Nederbördsförhållanden och luftfuktighet är en annan viktig faktor vid 
smittspridning. (7) 
 
Att vårt klimat nu förändras är ingen nyhet. Den globala medellandtemperaturen har ökat med 
0,6 ± 0,2° C sedan mitten av 1800-talet, och klimatfenomen som El Nino orsakar stora 
förändringar av nederbördsförhållandena. Klimatförändringarna verkar vara starkast i norra 
hemisfären. (26; 28; 50) Hypoteser har lagts fram om att dessa förändringar skulle kunna 
orsaka en ökning av den globala spridningen av främst vektorburna sjukdomar (49). 
 
Klimatförändringars biologiska effekter har delats upp i fyra kategorier. En av dem är effekter 
på distributionen; reaktioner på förändringar i medeltemperatur och nederbördsförhållanden. 
(24) Med tanke på vad som är känt om Plasmodiums och Anopheles livscykler skulle det inte 
vara orimligt att tänka sig att en global temperaturhöjning och/eller förändrade 
nederbördsförhållanden skulle kunna förändra malarians spridningsområde. Det har också 
observerats att vissa vektorburna sjukdomars spridningsområden har ändrats. (28) Men 
observationen att klimatförändringar har skett samtidigt med förändringar hos vektorer 
och/eller patogener bevisar inte i sig ett orsak-verkan-samband. Framförallt saknas långvariga 
data (mer än 10 år) om infektions- och vektorspridning i områden där klimatförändringar har 
observerats och en reaktion på dessa skulle kunna ha skett. Alternativa förklaringar som 
socioekonomiska förhållanden, demografiska och miljömässiga faktorer är således fortfarande 
tillräckligt plausibla för att klimatförändringarnas roll ska kunna ifrågasättas. (34; 39) Det har 
även funnits tendenser att förenkla mekanismerna genom vilka klimatförändringar kan 
påverka smittspridning, t. ex. med mycket fokus på just temperaturförändringar, men allt mer 
tyder på att nederbördsförhållandena spelar en minst lika stor roll (28). Man bör också ta med 
i beräkningen att lokala miljöförändringar påverkar mikroklimatet, t. ex. påverkar avverkning 
av skog både temperaturen och avdunstningen från marken (och därmed luftfuktigheten); 
båda två faktorer som i sin tur påverkar infektionssjukdomars spridning. (34; 39)  
 

Importerad och introducerad malaria 
Resandet har ökat under de senaste decennierna; 80 miljoner människor reser varje år till 
tropiska områden på semester, i affärer, för att hälsa på släkt och vänner, eller av andra 
anledningar (47). Vad många inte tänker på är att resenärer kan agera vektorer för 
infektionssjukdomar när de reser över internationella gränser (51). Individer från länder med 
låg endemicitet är mer mottagliga för infektionssjukdomar än personer från endemiska 
områden (51), och hälsoproblem hos resenärer är därför mycket vanliga (tre av fyra resenärer 
i utvecklingsländer hade någon form av hälsoproblem under eller efter resan) (47). Importerad 
malaria hos resenärer är en ökande dödsorsak i icke-endemiska områden (52). Inom EU 
rapporteras 11 000 fall av malaria varje år, av vilka 8 000 är orsakade av P. falciparum (29). 
  
Risken att som resenär infekteras av malaria beror på den allmänna förekomsten av malaria på 
destinationen, vilken tid på året resan företas och hur lång tid den pågår, vad resenären gör 
under resan samt resenärens individuella immunstatus och användande av medicinsk profylax 
och andra skyddsmedel. Den kumulativa risken att drabbas av en malariainfektion kan öka ju 
längre resenären stannar i ett endemiskt område. (40) Smittrisken är mindre i endemiska 
områden i Asien och Latinamerika än i Afrika (47). 
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Störst risk att smittas löper emigranter och barn till emigranter som besöker släkt och vänner i 
hemlandet (malariaincidensen hos dessa är närmare tre gånger så hög som hos turister i 
Afrika). Av registrerade fall av importerad malaria i icke-endemiska länder i Europa var 43 % 
inflyttade i landet, och en stor andel av dessa var emigranter efter besök i hemlandet. Troligen 
beror detta på att dessa resenärer inte använder kemoprofylax och andra skyddsmedel i lika 
stor utsträckning som andra resenärer, eftersom de är omedvetna om att den partiella 
immunitet som de flesta invånare i endemiska områden har minskar kraftigt då de varit 
bosatta en tid i ett område utan endemisk malaria. Andra faktorer som ökar smittrisken kan 
vara att de i högre grad än andra resenärer besöker landsbygden, och att de ofta reser under 
sommaren då smittrisken är högre p. g. a. högre temperatur och ökad nederbörd. (42) 
 
Män (framförallt unga män) verkar löpa högre risk att smittas än kvinnor. En anledning kan 
vara att män generellt sett är sämre på att använda kemoprofylax och andra skyddsmedel än 
kvinnor. Yngre resenärer är också sämre på att använda profylax än äldre resenärer. (40; 22; 
48) Otillräcklig eller ingen profylax under resor i endemiska områden verkar generellt vara 
ganska vanligt, och den andel som använder adekvata skyddsmedel verkar minska. Bland 
annat Hervius Askling m. fl. (2005b) och Dahlgren m. fl. (2006) har studerat svenska 
resenärers inställning till och kunskap om sjukdomar som kan drabba dem under resan, och 
kommit fram till att svenska resenärer visserligen ofta är väl förberedda inför resor till 
områden med hög sjukdomsfrekvens, men att många tyvärr slarvar med profylaxen och 
förnekar eller är omedvetna om smittrisken. Bland svenska resenärer som skulle resa till 
malariaendemiska områden ansåg 10 % sig inte ha haft tid att söka information eller att det 
inte var någon risk för att de skulle smittas (9). Av svenska resenärer som drabbades av 
malaria efter hemkomsten hade nästan hälften inte sökt medicinsk rådgivning innan resan, 
och även om majoriteten av dessa antingen hade sökt information från andra källor eller hade 
tidigare erfarenhet av medicinsk profylax så kan den stora andel dessa resenärer har av det 
totala antalet importerade malariafall tyda på att otillräcklig kunskap om hur man skyddar sig 
leder till en större risk att smittas (23). 
 
Ett annat problem är tyvärr bristande kunskap inom sjukvården. Nästan en fjärdedel (23 %) av 
de resenärer som faktiskt hade sökt information om smittrisk och hur de skall förebygga den 
hade fått felaktig eller otillräcklig information, vilket ledde till exempelvis felaktiga 
doseringar och användande av läkemedel som inte längre är effektiva, och mer än en femtedel 
(15 av 70 personer) av dem som kom hem med en infektion fick rådet att inte uppsöka läkare 
då de kontaktade sjukvården med sina symptom. (23) 
 

Epidemiologiska förhållanden i Sverige 
Vanligen anses endemisk malaria begränsas norrut av temperaturen, eftersom parasitens 
utveckling i vektormyggan är så starkt temperaturberoende (se ovan). Men trots att 
sommarmedeltemperaturen i stora delar av Sverige ligger en bra bit under 16° C har malaria 
funnits och kunnat spridas naturligt här. Sjukdomen försvann av sig själv på 1930-talet, av 
orsaker som inte är helt klarlagda. Dock bidrog säkert sådana insatser som t. ex. utdikning av 
våtmarker, förbättrade bostäder, och ökad tillgång till sjukvård. (25; 46) 
 
Importerad malaria har varit ett ökande problem i Västeuropa och i Sverige de senaste 
decennierna. Jämförelser tyder visserligen på att svenska resenärer är relativt sett bättre 
förberedda inför resor till endemiska områden än andra resenärer från industrialiserade länder 
(9). Men ändå rapporteras omkring 100 fall av malariainfektion och ett dödsfall orsakat av 
malaria årligen i Sverige. Samtliga fall är importfall; majoriteten av patienterna är turister som 
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smittats av P. falciparum efter att ha rest i subsahariska Afrika (mellan 1997 och 2003 
rapporterades totalt 975 malariafall i Sverige, av vilka 118 var nyanlända immigranter eller 
flyktingar och 857 ”svenska” resenärer; av resenärerna var 348 infekterade av P. falciparum). 
Av övriga patienter, som smittats i Asien eller Syd- och Mellanamerika, har de allra flesta 
infekterats av P. vivax (178 av ovan nämnda 857 resenärer). Det totala antalet fall kan ses som 
relativt säkert, de exakta andelarna av de olika Plasmodium-arterna är dock mer osäkra då 
infektion med andra arter än P. falciparum kan vara mer svårdiagnosticerade eftersom 
symptomen är mindre allvarliga, speciellt hos personer med partiell immunitet (269 fall av 
857 var av ospecificerad eller odiagnosticerad art). Andelen P. falciparum minskade dock 
troligen över tiden. (22; 23; 46) 
 
Nordlig malaria har vanligen kopplats till P. vivax. Huldén m. fl. (2005) har studerat endemisk 
malaria i Skandinavien och norra Europa, och också kommit till slutsatsen att P. vivax troligen 
var orsaken. P. vivax tål lägre temperaturer än andra Plasmodium-arter, och har en snabbare 
utveckling i myggan, men studien visar att anledningen till att malaria kunde spridas troligen 
var att vektormyggorna övervintrade i den varma skyddade miljön i mänskliga boningshus 
och att det var där det stora flertalet människor blev infekterade. Med tanke på att 
bostadsförhållandena i Sverige har förändrats kraftigt till det bättre sedan 1930-talet, 
framförallt genom tätare och bättre byggda hus vilket försvårar för vektormyggan att utnyttja 
dem för övervintring, och med tanke på förbättrad folkhälsa och förbättrade 
behandlingsmöjligheter torde risken att importerad malaria skulle kunna starta en ny 
malariaepidemi i Sverige vara minimal. 
 

Malariaforskning idag 
 
Den kraftiga minskning av både det totala antalet malariafall i världen och sjukdomens 
utbredningsområde som skedde i början av 1900-talet gjorde att många trodde att en total 
utrotning av sjukdomen låg nära i tiden. Under de senaste decennierna har det dock blivit 
tydligt att malaria inte alls är på väg bort utan snarare till viss del på väg tillbaka. (2) Den 
högre befolkningstillväxten i tropiska områden kommer troligen även att öka den andel av 
den globala populationen som lever under smittrisk (21). Forskning runt vad som påverkar 
spridningen av malaria, och utveckling av nya läkemedel är därmed ett högaktuellt område. 
 

Genetisk forskning 
Malariaforskningen har förändrats genom användandet av nya genetiska tekniker. 
Sekvensering av P. falciparums genom inleddes 1996 av Consortium of Genome Centres, och 
2002 publicerades det (16). Värdefull information om hur läkemedelsresistenta parasiter 
selekteras och sprids har fåtts från identifieringen av genetiska markörer för resistens, bl. a. att 
det är en enda gen hos P. falciparum som överför resistens mot klorokin (4), och att 
läkemedelsresistenta parasiter inte verkar spridas lika lätt som vildtypsparasiter i en 
läkemedelsfri miljö. Totalt stopp för användandet av läkemedel mot vilka det uppkommit 
resistens skulle därmed kunna göra dessa läkemedel verksamma igen, åtminstone i 
kombinationsbehandlingar. (18) 
 
Även om P. falciparum-malaria förtjänar stor uppmärksamhet behöver även den ökande 
sjukdomsbördan orsakad av andra Plasmodium-arter, främst P. vivax, och kontrollen av dessa 
mer uppmärksamhet och resurser (4). Klorokinresistens hos P. vivax verkar exempelvis uppstå 
på annat sätt än hos P. falciparum, och helt andra metoder kan alltså krävas för att undvika 
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resistens hos P. vivax. P. vivax-malaria är sällan dödlig, men på vissa sätt mer problematisk är 
P. falciparum-malaria då medicinsk behandling måste eliminera inte bara parasiter i blodet 
utan även hypnozoiter i hepatocyter. (19; 44) 
 
Alla myggor kan inte fungera som vektorer för Plasmodium. Troligen beror detta på att 
parasiten inte är kompatibel med den fysiologiska miljön i alla myggarter. Exempelvis har en 
förhöjd trypsinliknande aktivitet i magsäcken, vilket skulle kunna inhibera ookinetutveckling, 
påvisats hos resistenta myggarter. (52) Genomet hos flera underarter i A. gambiae-komplexet 
har nu sekvenserats, vilket ger möjligheter för nya, ”målsökande” vektorkontrollmetoder. 
Exempelvis använder myggorna olfaktoriska signaler, som komponenter i mänsklig svett, för 
att hitta sina mänskliga värdar och identifieringen av receptorer för dessa signaler 
(odorantbindande proteiner) i myggornas antenner kan leda till utveckling av nya typer av 
insektsfällor och myggmedel. (18) Kännedom om vektorns genom kan förhoppningsvis också 
hjälpa till att identifiera nya insektsgifter, metoder att förhindra resistens mot dessa, och 
förenkla försöken att ta fram en mygga som är resistent mot malariainfektion (17). 
 

Medicinsk forskning och vaccinutveckling 
Malariavaccinforskningen har gjort stora framsteg under de senaste åren, till stor del tack vare 
större finansiella bidrag förmedlade av organisationer som The PATH Malaria Vaccine 
Initiative. Alla parasitens utvecklingsstadier bör kunna ligga till grund för vacciner (Fig. 3.); 
det viktiga är att den genprodukt hos parasiten som fungerar som antigen har en kritisk 
funktion för parasiten, för att minska risken för att det selektionstryck som vaccinet skapar 
utplånar antigenet. Generellt inriktas forskningen på antigener som associerats med naturligt 
tillägnad immunitet. (18; 35) 
 

 
Figur 3. Stadier i parasitens livscykel som bör kunna ligga till grund för vacciner. Omarbetad från (35). 
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Hittills har de flesta ansträngningar riktats mot utvecklingen av vacciner designade för att 
hindra sporozoiter från att invadera hepatocyter eller för att förstöra infekterade hepatocyter, 
d. v. s. den pre-erytrocytiska fasen av parasitens utveckling. En typ av pre-erytrocyt-vaccin är 
helorganismvacciner grundade på sporozoiter med försvagad virulens. Om dessa försvagade 
sporozoiter ges som vaccin, så ger det en partiell immunitet liknande den som uppstår vid 
upprepade naturliga infektioner, men betydligt starkare (13). Blodstadievacciner, inriktade på 
de stadier av parasiten som förekommer i blod, ska istället förhindra invasion av 
erytrocyterna. Även överföringsblockerande vacciner, designade för att förhindra 
parasitutveckling i vektormyggor som suger blod från vaccinerade individer, är ett alternativ. 
Dessa vacciner bör kunna reducera smittspridningen och därmed ge ett indirekt skydd åt hela 
befolkningen i ett endemiskt område. (35) 
 
Utveckling av vacciner mot både P. falciparum- och P. vivax-malaria pågår (18). Omkring 40 
olika vacciner är under utveckling och av dessa befinner sig nu omkring 16 i olika stadier av 
kliniska studier. Den längst komna vaccinkandidaten (RTS,S) har hittills visat lovande 
resultat. (36) Vaccinet är baserat på två olika proteiner: RTS, ett rekombinerat P. falciparum-
protein involverat i den pre-erytrocytiska fasen, och S, ett ytprotein från hepatit B (HBsAg), 
och ska därför kunna ge skydd mot både malaria och hepatit B (37; 38). 
 

Epidemiologisk forskning 
Epidemiologisk forskning syftar främst till att identifiera samband mellan yttre och inre 
faktorer och hälsotillståndet, d. v. s. identifiera sjukdomsorsaker och riskfaktorer, och 
därigenom förebygga sjukdom och ohälsa.  
 
I det vetenskapliga samhället idag verkar folk rörande överrens om att den ökande 
koncentrationen av växthusgaser i atmosfären orsakar uppvärmning av jorden och även andra 
klimatförändringar. Den globala medelnederbörden kommer att öka, och variationer i klimatet 
kommer också att de öka. Många av dessa förutsägelser baseras på modeller, och modellering 
är ingen exakt vetenskap; förutsägelser varierar mellan olika modeller. Mycket lite forskning 
har gjorts på hur klimatförändringar påverkar socioekonomiska och demografiska 
förhållanden. I områden där låg temperatur, liten nederbörd och/eller frånvaro av 
vektorhabitat förhindrar smittspridning kan klimatförändringar tippa den ekologiska balansen 
och starta en epidemi. Epidemier kan också startas av migrationer av människor eller 
vektorer, orsakade av klimatförändringar. (31) 
 
Det är troligt att klimatförändringarna kommer att orsaka en ytterligare ökning av den totala 
population som riskerar att smittas, och det är även troligt att större delen av riskpopulationen 
fortfarande kommer att finnas i fattiga länder. Mer utvecklade länder som kan kontrollera 
malariarisken nu anses allmänt kunna fortsätta kontrollera smittrisken även i framtiden. 
Effekterna av klimatförändringar kommer med största sannolikhet även att variera 
geografiskt, t. ex. kommer troligen spridningen av malaria att minska i områden där 
nederbörden beräknas minska, bl. a. Centralamerika. (39) 
 
 
Geografiska informationssystem (GIS) är mycket användbara vid förutsägande av epidemier: 
bl.a. kan studier av förändringar i de globala klimatmönstren, såsom El Nino-aktivitet, ge viss 
varning om ökad risk för malariaepidemi (18). GIS kan också användas för att studera 
förändringar i sjukdomens spridningsområde, och se var förbättrad infrastruktur eller ökade 
sjukvårdsresurser behövs. Exempelvis visade en studie i Kenya att ITN-program främst fanns 
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i områden där NGO (Non-Governmental Organisations; politiskt obundna 
hjälporganisationer) hade stark representation, och inte i områden där malariarisken var störst. 
(17; 32) 
 

Diskussion 
 
Det finns en klart ökande risk att enstaka malariainfektioner importeras till Sverige från 
endemiska områden, via resenärer och emigranter. Det finns också en teoretisk risk att dessa 
infektioner skulle kunna spridas till vektormyggor, eftersom Anopheles förekommer naturligt 
i Sverige. Däremot skulle jag säga att risken för att importerad malaria skall skapa en epidemi 
i Sverige är minimal. Många av de förutsättningar som en gång gjorde det möjligt för malaria 
att spridas har försvunnit. Våtmarker och andra liknande öppna vattensystem har dikats ut, 
vilket har utplånat många av vektorns förökningsplatser i närheten av mänskliga boplatser. 
Otäta boningshus är inte längre lika vanligt, vilket försvårar vektorns övervintring i en miljö 
med tillräckligt hög temperatur för att sporogoni skall kunna ske. Människor bor inte längre 
lika tätt ihop, vilket försvårar smittspridningen. Svenskar är även relativt medvetna om 
skyddsmetoder och behandling, och känner till vilka symptom de skall vara uppmärksamma 
på efter resor till malariaendemiska områden. En viss förbättring av informationen till 
resenärer skulle kanske behövas, för att minska antalet faktiska importerade fall, men en ny 
malariaepidemi i Sverige är inte trolig. 
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