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16 H och 9 N

Influensa är främst ett fågelvirus!



Olika subtyper hos olika arter



Faktorer som bestämmer influensavirus 
spridningsförmåga
 Tidigare immunitet

 Virus replikationsförmåga

 Människors kontaktmönster
 Klimat

 Varm och fuktig luft
 Influensa sprider sig genom doppar och kontakt förorenade händer-

slemhinna
 Ineffektivt spridningssätt för influensa
 Handtvätt kan ha effekt på spridningen?

 Torr och kall luft
 Virushöljet hårdnar och stabiliseras
 Bärarmolekylerna faller sönder och blir mindre
 Virus smittar med aerosol



Influensapandemi

 Influensa A
 Stor förändring av virus – ”antigen shift”
 Ofta ursprung i Asien
 Immunitet saknas-> hot mot alla
 Oregelbundna intervall (9 - 39 år)
 Andel sjuka 15 – 60 %
 Dödlighet < 1 - 2.5 %



H2? H3?
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2009-

”Ryska snuvan”

1.Spanska sjukan 2.Asiaten 3.Hongkong (Victoria) 4.Den nya
influensan



Influensaepidemi

 ”Säsongs-influensa” framförallt influensa A
 Liten förändring av virus – ”antigen drift”
 Andel sjuka 2 – 15 %
 December - februari
 ”Riskgrupper” drabbas hårdast
 Mortalitet normalt < 1 %
 Normal influensaaktivitet – 2 000 fler dödsfall



Influensan i Sverige 2014-2019



Hur slår influensan 2019/20?

A(H3N2)
 Svårt att odla
 Äggodlad vaccinstam(3C.2a1) gav sämre skydd än cellodlad
 Vid vaccinselektionsmötet (WHO)i februari sköts beslut rörande 

A(H3N2)-stam fram en månad= vaccinationsstart förskjuten till 
19/11 i Sverige

 Kommande säsongs vaccinstam A/Kansas/14/2017 (3C.3a), 
denna subgrupp har inte cirkulerat i större omfattning i Sverige

B
 Tveksam immunitet mot B/Victoria med deletion, har inte 

cirkulerat i större omfattning sedan 2015-2016.



Vaccinationstäckning bland personer 65 år och 
äldre i Sverige, 2011-2012 till 2018-2019





Överblick godkända influensavaccin

Inaktiverade drygt 25
 De flesta utvecklade via ägg 
 Olika tillverkningssätt för att inaktivera virus: 
1)hel-virus 2) split (virus has har sönderdelats) 
3)subunit (haemagglutinin och neuraminidase har renats fram,    
andra protein borta)

 Levande försvagade minst 3 
.



Hur mäter man vaccineffekt?

 ”Influensa like illness”?
 Laboratorieveriferad influensa?
 Öppenvårdsdiagnoskod?
 Slutenvårdsdiagnoskod?
 Intensivvård?
 Dödsorsak?

 Sökningar på 1177?
 Sjukfrånvaro?
 Antal döda/vecka/månad?



Vad påverkar vaccineffekt?

 Priming - ”Antigenic sin”
 Ålder 
 Cirkulerande influensastam/mismatch av vaccinet
 Kön?
 Hormoner?
 Vikt

 Vaccinets immunogenicitet



Vaccineffekt?

 70 % skydd för <65 år mot att insjukna i influensa. 
 50%  skydd för + 65 år

MEN framförallt risken för allvarliga komplikationer och 
död är mycket lägre hos de som vaccinerats, även om 
personen skulle insjukna i influensa. 
 Minskad risk för inläggning/lunginflammation
 Skydd mot hjärtinfarkt/kardiovaskulära händelser 
 20% minskad total dödlighet



Vaccin mot säsongsinfluensa
Tillgängliga i Sverige 2019/20

Fyrvalent (QIV): 4 vaccinstammar
2 Influensa A
2 Influensa B

Levande försvagat vaccin(LAIV): Godkänt för barn 2 -17 år 
4 vaccinstammar
2 Influensa A
2 Influensa B



Problem

 Sämre vaccinsvar i den gruppen som behöver skyddet bäst, 
äldre och immunsupprimerade



Adjuvanterade influensavaccin
Aluminiumsalter, MF59, AS03, AF03, virosom, enterotoxin (LT)

 Antigenet presenteras tydligare
 Förstärker/bredda och snabba på vaccinsvaret mot aktuellt antigen: b-

och t-cellssvar
 För att spara på antigen vid storproduktion tex pandemi
 Möjliggöra slemhinnevacciner (kräver adj) LT har använts

Utmaningar: 
1. kostnad
2. biverkningar (Bels pares efter Nasalflu och Narkolepsi efter Pandemrix)

Adjuvanterade influensavaccin finns inte tillgängliga i Sverige



Adjuvanterade influensavaccin-
under utveckling
 Lipopolysackaridliknande adjuvans som riktar sig till TLR(TollLike

Receptors) tex TLR4 liganden MPLA (redan inkluderad i licenserade
vaccinadjuvans– AS01 and AS04*.)

 DNA/RNA som kodar för cytokiner-> stimulerar immunsvaret 

 ”Andra immunstimulerande medel med okänd mekanism”

Prognos? För användning i specifika grupper 

*AS04  (Aluminiumsalt och MPLA) ingår i Fendrix



Högdos influensavaccin
Vad är högdos?
Oftast 60 µg of hemagglutinin istället för 15 µg

Varför?
Förbättra svaret i de grupper som behöver det mest

Resultat?
Relativt lovande med högre antikroppstitrar och minskad förekomst av 
laboratorieverifierad influensa fjr med standarddos
Studier framförallt på uppegående äldre men i övrigt ej immunnedsatta.
Effekt på morbiditet/mortalitet/”Real world setting”?

Högdos influensavaccin finns inte tillgängliga i Sverige



Universalvaccin

 Adjuvans och högdos spelar inte roll om det är fel influensastam…
 ….lösningen är universalvaccin…



Universalvaccin

Stora utmaningar:

Hur åstadkomma ett långvarigt skydd?

Hur mäta svaret (”correlates of protection?), nuvarande antikroppstitrar
mäter den variabla delen av HA?

Utveckling av adjuvans fra TLR-riktade och cytokiner hjälper



Andra möjligheter?

 Två dos?

 Intradermalt?

Båda testade i mindre studie på immunsupprimerade,  utan 
övertygande effekt



Vem ska vaccineras?

 Riskgrupper 
gravida, 65+, hjärt/lungsjuka, fetma, neurologiska 

sjukdomar, immunsupprimerade, svår astma
 Vårdpersonal, som sprider till riskgrupper.
 Nära anhöriga till personer med gravt nedsatt 

immunförsvar (betalar själva om inte riskgrupp)

Vårdpersonalens attityd och påminnelse har avgörande 
betydelse för om riskgrupper vaccinerar sig-påminn när ni 
ser dem!



Frågor på det?
Tack!

Referenser: helena.hervius.askling@ki.se
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