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Den så kallade papegojsjukan är en luftvägsinfektion som orsakas av bakterien 
Chlamydophila psittaci som vanligtvis hittas i fåglar. Den kan spridas till människor via 
inandning av kontaminerade partiklar från torkad fågelavföring eller tårvätska. Sjukdomen 
drabbar oftast människor som har nära kontakt med fåglar såsom bönder som håller höns eller 
husdjursägare som har tama fåglar, till exempel papegojor eller undulater. Eftersom bakterien 
kan överleva i torkad fågelavföring kan man även få infektionen när man till exempel klipper 
gräs. Symtom hos människor liknar dem man får vid en lunginflammation vilket gör att det är 
lätt att feldiagnostisera sjukdomen och många fall av infektionen kan vara oupptäckta.  
 
Chlamydophila är ett släkte av bakterier som lever inuti celler. De tillhör familjen 
Chlamydiaceae där man också finner bakterier såsom Chlamydia trachomatis som ger 
upphov till könssjukdomar hos människor och Chlamydophila pneumoniae som också 
infekterar människor men leder till lunginflammation. Olika arter av Chlamydiaceae finns i 
nästan alla typer av djur och är vanligt förekommande bakterier runtom i världen. 
 
Eftersom C. psittaci främst har förknippats med tama fåglar har studier kring dess förekomst i 
vilda fåglar varit relativt få runtom i världen. På senare år har intresset för allehanda 
sjukdomar som sprids med vilda fåglar ökat efter pandemier såsom Hong Kong influensan 
och fågelinfluensan H5N1. Målet med denna studie var att undersöka förekomsten av C. 
psittaci i vilda vattenlevande fåglar, främst änder, från Sverige, för att bidra till 
kartläggningen av sjukdomar som sprids med vilda fåglar. Utöver det ville jag också optimera 
en billig och enkel metod för att utvinna DNA ur avföringsprover från fåglar eftersom de 
metoder som vanligtvis används ofta är dyra och omständliga. 
 
Förväntad förekomst av C. psittaci hos de svenska akvatiska fåglarna var ungefär tio procent, 
baserat på studier på vilda fåglar från andra länder. Totalt 741 prover som tagits från 490 
fåglar i Ottenby på Öland och Hornborgarsjön i Västergötland analyserades och bara sju 
fåglar (1,4 %) visade sig vara infekterade. Den låga förekomsten av C. psittaci demonstrerar 
en låg infektionsfrekvens hos svenska vilda fåglar. Eftersom det främst var andfåglar som 
undersöktes skulle fler studier på andra fågelarter vara intressant för en mer fullständig 
kartläggning av bakteriens spridning i Sverige. 
 
Den metod för att utvinna DNA ur avföringsprover som optimerades heter Chelex® 100 och 
är ett sätt att slå sönder bakteriernas celler och skilja DNA från övrigt innehåll i cellen. 
Chelex® 100 består av små, kemiskt laddade kulor som binder till cellkomponenter men inte 
DNA och således separerar dem åt. Genom att modifiera ett protokoll som används för att 
utvinna DNA från mänskliga urinprover med Chelex® 100 kunde jag framgångsrikt utvinna 
DNA från fåglelavföring. Chelex® 100 visade sig vara ett fungerande alternativ till andra 
dyrare metoder och kommer förhoppningsvis att användas i framtida fågelstudier.  
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