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I 
starten af oktober sidste år begyndte mink 
at falde døde om på en spansk farm i den 
nordvestlige provins A Coruña i Galicien. 
Dyrene mistede appetitten, fik blodige snu-
der og rystende muskelkramper.

 Den 4. oktober sendte farmens dyrlæ-
ge halspodninger fra to syge mink til ana-

lyse på et laboratorium i Madrid. Minkene te-
stede negativ for coronavirus, men var i stedet 
syge med fugleinfluenza, H5N1.

Som ugerne gik, steg dødeligheden blandt 
minkene markant. Den 18. oktober beordrede 
de spanske myndigheder, at alle farmens godt 
50.000 mink blev slået ned. Det sidste dyr blev 
aflivet 17. november.

Udbruddet af fugleinfluenza på den span-
ske minkfarm har trukket dramatiske overskrif-
ter, siden et hold af spanske og italienske vete-
rinærforskere for nylig publicerede et viden-
skabeligt studie, hvor de præsenterer fundet 
af højpatogen H5N1 i de galiciske mink.

Studiet, som er udgivet i tidsskriftet Euro-
surveillance 19. januar, viser, at der er tale om 
smitte med varianten 2.3.4.4b, der siden 2020 

har spredt sig hurtigere blandt alverdens fug-
le end tidligere varianter.

2.3.4.4b er fundet hos 12 ud af 13 af de under-
søgte mink fra farmen. Forskernes undersø-
gelser indikerer også, at minkene har smittet 
hinanden. Det er dog endnu ikke bekræftet.

De inficerede mink vækker opsigt, fordi ud-
bruddet er den hidtil stærkeste indikation på, 
at voldsomt smitsomme varianter af H5N1 kan 
sprede sig fra pattedyr til pattedyr og ultima-
tivt til mennesker. Ingen af de 11 ansatte på den 
spanske minkfarm er testet positive for fugle-
influenza, og man kender kun til få tilfælde, 
hvor den nye variant har smittet mennesker. 
Men der er grund til at være på vagt.

»Det her kan være opskriften på en ny pan-
demi. Det er skrækscenariet,« siger Lars Erik 
Larsen, professor i veterinær virologi på Kø-
benhavns Universitet, formand for den natio-
nale ekspertgruppe for fugleinfluenza og vi-
denskabelig ansvarlig for det nationale over-
vågningsprogram for virus i fugle og svin.

»Vi er der slet ikke endnu, men en minkfarm 
er et noget nær optimalt reservoir for H5N1 til 
at mutere og tilpasse sig først pattedyr og si-
den mennesker.«

Lignende toner lyder fra Isabella Monne, ve-
terinær virolog ved italienske Istituto Zoopro-

filattico Sperimentale delle Venezie – EUs re-
ferencelaboratorie for fugleinfluenza – og le-
dende forfatter til studiet i Eurosurveillance:

»Det spanske udbrud er en advarsel, der skal 
minde os om, at fugleinfluenza ikke kun er et 
problem for fugle. Virus har potentiale til at 
sprede sig intensivt blandt opdrættede mink 
og udvikle nye alvorlige mutationer og varian-
ter.«

ET VIRUS, DER SLÅR UNGE IHJEL

Fugleinfluenza er et vidt begreb, der kan spo-
res tilbage til 1800-tallet. Det dækker over en 
bred vifte af sygdomme, som i flere tilfælde har 
vist sig skæbnesvangre for mennesker. Den 
spanske syge fra 1918 til 1919 menes at have sit 
udspring i en fugleinfluenza, der muterede og 
smittede mennesker og krævede godt 50 mil-
lioner dødsfald på verdensplan. I 1968-69 spred-
te den såkaldte Hongkong-influenza sig til sto-
re dele af verden, hvor den tog livet af mellem 
en og fire millioner mennesker. Hongkong-in-
fluenzaen H3N2 havde sit ophav i fugleinflu-
enzaen H2N2.

Knap 30 år senere stak undertypen H5N1 for 
første gang næbbet frem på en gåsefarm i Kina. 
Året efter kom virussen for alvor på dagsorde-
nen, da den tog livet af seks mennesker i Hong-

kong, og frygten for en ny pandemi bredte sig. 
Den kom imidlertid aldrig; H5N1 har stort set 
koncentreret sig om fugle lige siden. Ifølge WHO 
er H5N1 »kun« fundet hos knap 870 personer. 

Dødeligheden er til gengæld rystende høj; 
457 af de smittede har tabt kampen til sygdom-
men. Dog bør det nævnes, at det formentlig 
kun er de mest syge, der er blevet opdaget i ti-
dens løb.

H5N1 ser desuden ud til at ramme unge men-
nesker særlig hårdt. I 2016 præsenterede ame-
rikanske evolutionsbiologer et studie i tidsskrif-
tet Science, hvor de sammenligner personer 
fra seks lande, som var smittet med enten H5N1 
eller en nyere fugleinfluenza, H7N9. 

Forskerne fandt, at mens H7N9 især ramte 
personer født før 1968, var det lige omvendt 
med H5N1, der ser ud til at ramme uforholds-
mæssigt mange, som er født efter 1968. 

Ifølge biologerne skal forklaringen findes i, 
at den dominerende influenza på verdensplan 
skiftede fra H1N1 til H3N2 med den førnævn-
te Hongkong-virus. 

De to virusser giver forskellig beskyttelse mod 
den nye fugleinfluenza: Nåede man at blive 
smittet med H1N1, inden den blev udkonkur-
reret, er man beskyttet mod H5N1. Nåede man 
det ikke, er immuniteten svag.

Smittefabrikker

SKRÆKSCENARIE . Fugleinfluenza spreder sig til stadig flere pattedyr. Et nyligt udbrud på en spansk 
minkfarm får forskere til at advare om, at virussen kan springe videre til mennesker og starte en ny pandemi.

I DE E R4 10. FEBRUAR 2023  .  WEEKENDAVISEN  .  N R . 0 6



F O R S K E R F E J D E N

KRISTIAN HVIDTFELT NIELSEN

VED ÅRSSKIFTET BLEV det lovligt at indtage psilocybin i staten Oregon. Det 
er den første amerikanske stat, der tillader brug af stoffet fra de magiske 
svampe efter en folkeafstemning med et snævert flertal for to år siden. Siden 
da har staten arbejdet intensivt på at få lovgivningen på plads og uddanne 
de psilocybin-guider, der giver stoffet til de besøgende og hjælper dem, hvis 
der opstår problemer under trippet. Man kan nemlig kun tilgå stoffet på 
særlige psilocybin-centre, og man skal gennem en screeningsproces for 
psykotiske lidelser som skizofreni og bipolar lidelse. Ellers er der fri adgang, 
også for folk, der ikke er bosat i Oregon.

Psilocybin har rekreative og potentielt set også medicinske anvendelser. 
Der hersker fortsat begrundet tvivl blandt læger og forskere om virkningen 
af psilocybin til behandling af psykiske lidelser som depression, angst og 
alkoholisme. Flere undersøgelser har vist en positiv effekt. Det er dog typisk 
små lodtrækningsforsøg, hvor forsøgsdeltagerne får enten psilocybin eller 
placebo. På grund af psilocybins bevidsthedsudvidende virkninger er det 
umuligt at skjule for forsøgsdeltagerne, hvem der har fået hvad, og det skaber 
en uundgåelig bias.

For eksempel viste en amerikansk undersøgelse, udgivet i tidsskriftet 
JAMA Psychiatry i august sidste år, positive effekter i behandlingen af 
alkoholmisbrug ved indtagelse af psilocybin. Det var et lille studie med kun 
93 deltagere, men halvdelen af de forsøgsdeltagere, der havde fået 
psilocybin, var helt holdt op med at drikke efter de otte måneder, forsøgs-
perioden varede. 

»Det er et spændende resultat,« sagde lederen af undersøgelsen, Michael 
Bogenschutz, til The New York Times, »for alkoholmisbrug er et alvorligt 
folkesundhedsproblem, og eksisterende behandlingsformer har ringe effekt.« 
Han tilføjede dog også, at forsøgs personernes forventninger til forsøget på 
forhånd var farvede, fordi de udmærket vidste, om de havde modtaget piller 
med psilocybin eller ikke.

BIAS ER EN GRUNDLÆGGENDE udfordring for klinisk forskning i 
psykedeliske stoffer, og der er ringe evidens for den medicinske virkning af 
psilocybin. Det konkluderede et forskningshold fra Oregon Science & Health 
University i en anden undersøgelse fra 2022. Lederen af undersøgelsen, 
adjunkt Aryan Sarparast, sagde, at der er en betydelig uoverensstemmelse 
mellem den store entusiasme for psilocybin og risikoen for, at det kan have 
negative effekter, når stoffet kombineres med eksisterende 
behandlingsformer. Sarparasts forskningsgruppe fandt i alt 40 undersøgelser 
af psilocybin i litteraturen, som alle var foregået med sunde og ikke psykisk 
syge forsøgsdeltagere. På den baggrund frygter Sarparast, at patienter kan 
blive tvunget til at vælge mellem psilocybin og andre behandlinger.

Også herhjemme er der forskningsmæssig interesse for psilocybin. På 
Rigshospitalet har forskere afdækket, hvordan indtagelse af stoffet påvirker 
hjernen. 

Resultaterne underbygger internationale undersøgelser, der viser, at 
psilocybin destabiliserer nogle af hjernens etablerede netværk og samtidig 
forbinder dele af hjernen, der normalt ikke er i kontakt. Det giver en kaotisk, 
men også stimulerende og nyskabende oplevelse. For tiden er Rigshospitalet 
i gang med en større undersøgelse af, hvordan man bedst kombinerer 
psilocybin-behandling med psykoterapi.

I OREGON ER DE UDDANNEDE guider klar til at vejlede og understøtte folk 
i brugen af psilocybin. Det kan virke paradoksalt, at det meste viden ikke 
bliver frembragt eller undersøgt systematisk, men opstår i forbindelse med 
folks frivillige indtagelse af stoffet. »Psilocybin har været her i Vesten siden 
1950erne, før mange af vores nuværende psykiatriske medikamenter 
fandtes,« konkluderede Christopher Stauffer, kollega til Aryan Sarparast på 
universitetet i netop Oregon. Måske vil vi en dag se Oregons psilocybin-
centre som et folkeeksperiment, der er med til at give os alle mere sikker 
viden om magien gemt i psilocybinsvampene.

Magisk  
tænkning

••
En minkfarm 
er et noget nær 
optimalt reservoir 
for H5N1 til 
at mutere og 
tilpasse sig først 
pattedyr og siden 
mennesker. 

LARS ERIK LARSEN
Professor i veterinær 
virologi

Minkfarme er typisk halvåbne, og det er ikke 
ualmindeligt, at måger og andre sultne fugle går 
på rov i minkenes foder. Hvis fuglene er smittet 
med H5N1, kan de i uheldige tilfælde overføre 
det til minkene.Foto: Asger Ladefoged, Scanpix

Med varianten 2.3.4.4b har spredningen af 
H5N1 blandt fugle nået pandemiske højder de 
seneste år. I sidste uge oplyste World Organi-
zation for Animal Health (WOAH) til britiske 
BBC, at der siden oktober 2021 er registreret 
42 millioner individuelle smittetilfælde blandt 
vilde og domesticerede fugle. Knap 15 millio-
ner tamfugle er døde af sygdommen, mens yder-
ligere 193 millioner er slået ned. Dertil kommer 
millioner af vilde fugle, som det i sagens natur 
er vanskeligere at holde øje med.

Udviklingen har sat dybe spor. I flere lande, 
herunder Danmark, Holland og Storbritanni-
en, har det siden efteråret 2022 været obliga-
torisk at holde fjerkræ inden døre eller indheg-
net og overdækket, og på supermarkedshyl-
derne bliver frilandsæg til skrabeæg. 

I januar nåede prisen på æg i USA et histo-
risk højt niveau. Knap 40 millioner høns er slå-
et ned siden februar 2021, og dertil kommer de 
mange millioner døde fugle, der ikke mindst 
er en tragedie for de berørte fjerkræfarmere 
verden over.

SÆLER, ODDERE OG DANSKE RÆVE

Bemærkelsesværdigt er det også, at virus i sti-
gende grad dukker op hos pattedyr. Her smit-
ter H5N1 som udgangspunkt dårligt, da de re-
ceptorer, virus binder sig til, er langt mindre 
almindelige i pattedyrs øvre luftveje. Men med 
den nye variant 2.3.4.4b er virus tilsyneladen-
de rykket tættere på. I hvert fald dukker vari-
anten i stadig højere grad op i en 
lang række pattedyr fra sæler og del-
finer til oddere og bjørne. Herhjem-
me blev der for første gang påvist 
højpatogen H5N1 i fire vildtleven-
de ræve i januar.

Ifølge WOAH er der hidtil registre-
ret mindst 119 tilfælde af smitte med 
fugleinfluenza blandt pattedyr i ver-
den. Samtidig vurderer organisati-
onen, at antallet af smittetilfælde 
blandt pattedyr er kraftigt under-
rapporteret. De vilde dyr smittes for-
mentlig, fordi de æder inficerede 
fugle.

»Vi har også tidligere set eksem-
pler på smitte til pattedyr, men der 
er klart flere tilfælde lige for tiden. 
Om det er udtryk for, at virus har udviklet sig, 
så den har lettere ved at smitte pattedyr, eller 
om det i virkeligheden handler om, at vi først 
nu er begyndt at interessere os for det, er svært 
at vurdere. Måske er det en kombination,« si-
ger Lars Erik Larsen.

Han understreger, at de genetiske markører, 
der menes at være afgørende for smitte mel-
lem pattedyr, ikke er fundet i vilde fugle – kun 
i de smittede pattedyr.

Professoren ligger ikke søvnløs over smitte-
de bjørne og ræve i det fri.

»Vi er selvfølgelig opmærksomme på smit-
ten blandt vilde pattedyr, og hvordan den ud-
vikler sig, men det er alt andet lige begrænset, 
hvor meget virus en ræv kan sprede, og fore-
løbig ser det ikke ud til, at de vilde dyr smitter 
hinanden,« 

Men mink er en helt anden kategori, siger 
professoren:

»Hos opdrættede mink, der går tæt sammen 
på små områder, er der langt større risiko for, 
at virus kan sprede sig lynhurtigt og mutere til 
nye varianter, der også kan smitte mennesker. 

Mink har desuden receptorer i halsen, der min-
der meget om vores.«

PAS PÅ MÅGERNE

Foreløbig er der dog meget, vi ikke ved om både 
kilden til smitte og spredningen af virus blandt 
de spanske mink.

Hvad det første angår, peger pilen kraftigt i 
retning af måger. Forskerne har fundet gener 
i de syge mink, som også er identificeret i må-
ger med 2.3.4.4b-varianten langs A Coruñas ky-
ster. Det er almindelig kendt, at måger har det 
med at besøge minkfarme, som typisk er halv-
åbne og virker stærkt dragende på sultne fug-
le, der går på rov i minkenes foder.

Netop foderet kan være en anden mulig smit-
tekilde, da minkenes diæt blandt andet bestod 
af kødrester fra hønseslagterier. Hvis foderet 
var smittebærende, skulle man imidlertid for-
vente, at hele farmens besætning hurtigt ville 
blive syge, da alle dyr fik det samme foder. Da 
smitten begrænsede sig til en række mindre 
hotspots, ser denne sammenhæng usikker ud. 
Desuden er der ikke fundet fugleinfluenza i de 
områder, hvor slagterierne ligger, lyder det i 
studiet. Når det gælder smittespredning, er der 
altså flere stærke indicier på, at smitten er 
sprunget fra dyr til dyr.

»Koncentrationen af virus i minkenes øvre 
luftveje er ganske høje. Det tilsiger, at de for-
mentlig har smittet udskilt nok virus i næsen 
til at smitte hinanden,« siger Larsen.

Dertil kommer, at talrige mink på 
farmen blev inficeret. Fra 17. til 23. 
oktober lød dødeligheden blandt dy-
rene på 4,3 procent mod 0,2-0,3 pro-
cent normalt.

»Hvis foderet kan udelukkes som 
smittekilde, må det enten være må-
gen eller mågerne, der har været vidt 
omkring på farmen, eller også har 
smitten spredt sig fra mink til mink.
Det sidste er klart det mest sand-
synlige,« vurderer professoren.

Isabella Monne og kollegerne er 
nu i fuld gang med en større under-
søgelse af gensekvenser fra de døde 
spanske mink, der skal kaste yder-
ligere lys over smitten.

Larsen fastslår, at der trods det 
spanske smitteudbrud ikke er grund til panik. 
Risikoen på den enkelte minkfarm er ikke stor:

»En smittet måge eller andre syge fugle skal 
ind på farmen og sprede virus, der finder vej 
til en eller flere mink i tilpas store mængder. 
Mange ting skal gå op i en højere enhed, men 
worst case-scenariet er så slemt, at vi skal være 
meget opmærksomme på det her. I sidste ende 
er det op til myndighederne, om der skal ind-
føres tiltag, der for eksempel kan mindske di-
rekte kontakt mellem vilde fugle og mink.«

Lars Erik Larsen står netop nu i spidsen for  
en vurdering af risikoen for smitte med fugle-
influenza blandt danske mink bestilt af sund-
hedsminister Sophie Løhde, som Københavns 
Universitet udarbejder i samarbejde med Sta-
tens Serum Institut. Vurderingen skal afleve-
res i slutningen af næste uge og vil danne grund-
lag for Fødevarestyrelsens videre håndtering 
af mink i Danmark.

 Fra nytår blev det som bekendt igen lovligt 
at holde mink i Danmark, og for få uger siden 
ankom 753 mink til en farm i Thyholm i Nord-
jylland.
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