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Den omdiskuterade fågelinfluensan, H5N1 orsakas av ett virus som tillhör gruppen 
influensavirus A. Influensa A är väldigt vanligt hos fåglar. Vilda sjöfåglar bär ofta på 
influensa A-virus utan att bli sjuka av dem. Men om tamfåglar smittas kan de antingen få en 
infektion bara i luftvägarna som ger milda symptom, eller en dödlig infektion i hela kroppen 
som ger allvarliga symptom. Det finns även varianter av influensa A-virus som är anpassade 
till människor eller andra däggdjur.  

Virus är partiklar bestående av genetiskt material inneslutet i en proteinkapsel. 
Viruspartiklarna som tillhör influensa A har också ett lipidmembran utanför proteinkapseln. 
Utanpå membranet sitter två sorters proteiner, hemagglutinin (HA) och neuraminidas (NA). 
Influensa A-virusets genetiska material består av RNA uppdelat i åtta segment. Dessa 
segment är ”ritningar” för totalt elva proteiner med olika funktion.  

När RNAt ska översättas till protein måste det först skrivas om till mRNA. Den 
omskrivningen sköts av ett protein som heter PB1. Den genetiska ritningen för PB1 finns på 
segment nummer två. På samma segment finns också ritningen för ett annat mindre protein, 
PB1-F2. Jag har gjort en analys där jag undersökt släktskapet mellan PB1-gensekvenser 
från vilda svenska fåglar som visade sig ha H5N1 våren 2006 och PB1-sekvenser från hela 
världen, också från 2006 och 2007. Viruset som de svenska fåglarna bar på visade sig vara 
närmast släkt med virus från vilda fåglar i Tyskland och tamfåglar i Nigeria. Jag har också 
jämfört de sekvenser av aminosyror som bygger upp PB1-F2 proteinet. Alla de svenska 
sekvenserna var identiska och överlag var sekvenserna i undersökningen väldigt lika. Det 
säger emot andra studier som visat att variationen hos det här proteinet är väldigt stor bland 
influensa A virus i fåglar. Men det gäller alla subtyper. Kanske är variationen mindre inom 
denna undertyp. 

Influensa A-virus grupperas i olika subtyper beroende på vilka varianter av HA och 
NA de har på ytan. Det finns 16 kända varianter av HA och 9 av NA. Vid diagnos av 
influensa hos fåglar används först en molekylär metod som snabbt tar reda på om en fågel 
lider av influensa A eller inte. För att sedan ta reda på subtyp kan man antingen odla fram 
viruset och undersöka det eller använda sig av en annan molekylär metod. På det sättet kan 
alla subtyper hittas men det tar lång tid och är kostsamt. En ny metod är under utveckling för 
att påvisa och skilja mellan alla subtyper av HA och NA. I den använder man sig av så kallade 
hänglås-prober som är korta syntetiska DNA-strängar som binder till en del av genomet hos 
den undertyp man söker efter. Sedan ska man kunna amplifiera endast de prober som bundit 
till rätt ställe. Genom specifik bindning till en glasplatta ska man därefter kunna detektera de 
prober som bundit till rätt ställe.  Ett problem med metoden är att även de prober som inte 
bundit ibland blir amplifierade. Jag har undersökt hur man på bästa sätt kan bryta ner dem 
före amplifieringen. Jag kom fram till att man kan bryta ner de prober som inte bundit med 
hjälp av ett enzym om koncentrationen av DNA och prober är tillräckligt hög. Det innebär 
dock ett nytt problem eftersom man sällan har så höga koncentrationer av virus DNA när man 
diagnostiserar.  
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