
LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  23  •  1997 2171

Zoonoser används här i den vidaste
definitionen av begreppet, dvs alla typer
av mikrobiologiska agens/sjukdomar
som kan spridas mellan djur och män-
niska. Antalet beskrivna zoonoser ökar
ständigt och är nu uppe i över 200. Den-
na ökning har flera orsaker, exempelvis
det ökande antalet husdjur och de allt
större vilddjurspopulationerna (djurre-
servoarer), men är sannolikt också re-
sultatet av mänskliga aktiviteter såsom
dammbyggen, skogsskövling etc.

Begreppet »emerging» defineras en-
ligt Centers for Disease Control and
Prevention, USA, som sjukdomar som
är nyupptäckta eller som kraftigt ökat
under de två senaste decennierna. Me-
kanismen bakom denna ökning kan be-
skrivas som en tvåstegsprocess där först
en »ny» mikrob uppstår genom muta-
tioner, rekombination eller introduktion
från andra arter. Denna »nya» mikrob
kommer sedan i kontakt med männis-
kan. I ett andra spridningssteg är olika
mänskliga aktiviteter av stor betydelse

och leder till förändringar i ekologi, de-
mografi, resande etc. Naturligtvis spe-
lar också mikrobens förmåga att för-
ändras och anpassa sig in (S Morse,
New York, USA).

Bland aktuella zoonoser i USA
nämndes ett nyligt utbrott av ebolavi-
rusinfektion på en försöksdjursfarm i
Texas hos apor importerade från Filip-
pinerna. Detta ebolavirus har visat sig
vara av samma typ (Reston) som vid ett
mycket omtalat utbrott 1989 bland apor
på en institution utanför Washington
DC (S Ostroff, Atlanta, USA).

Svårbehandlat lungödem
Den kliniska bilden och patogenes

vid »hantavirus pulmonary syndrome»
(HPS) diskuterades. HPS beskrevs förs-
ta gången 1993 och orsakas av Sin Nom-
bre-virus. Detta utbrott kunde relateras
till en samtidig mycket kraftig ökning av
antalet smågnagare, främst »deer mice»
(Perimyscus maniculatus) som anses
vara den viktigaste djurreservoaren.

Patienterna har haft en medianålder
av 36 år och mortaliteten har varit ca 40
procent. HPS finns hittills endast be-
skrivet från USA där 143 fall från 25
olika stater rapporterats. Genom retro-
spektiva undersökningar har HPS-fall
senare kunnat identifieras från så tidigt
som 1959.

Förutom smitta via aerosol föreslogs
att virus möjligen skulle kunna överfö-
ras genom kontaminerad mat.

Den mest typiska förändringen i svå-
ra HPS-fall anses vara ett kraftigt steg-
rat serumlaktatvärde. Den centrala pa-
togenetiska mekanismen är en ökad ka-
pillärpermeabilitet, vilken i kombina-
tion med ofta uttalad myokarddysfunk-
tion leder till mycket svårbehandlade
lungödem. Som exempel nämndes att
en patient urvätskats på 13 liter under
11 timmars vård på intensivvårdsavdel-
ning! I några fall har man prövat be-
handling med s k extrakorporeal mem-
bran oxygenation (ECMO); detta har
förbättrat möjligheterna till överlevnad
(H Levy, Albuquerque, USA).

Hantavirusinfektion
bland soldater i ex-Jugoslavien
Av hantavirusinfektioner i Europa är

nephropathia epidemica (sorkfeber) or-

sakat av Puumalavirus den vanligaste.
Djurreservoar är främst skogssork som
finns spridd i hela Europa förutom Spa-
nien. Sorkfeber hos människa har följ-
aktligen också rapporterats från flerta-
let västeuropeiska länder. Flera fall av
hantavirusinfektion av minst två olika
serotyper har inträffat bland soldater i
ex-Jugoslavien.

Hantavirusutbrott bland personal på
försöksdjurslaboratorier har rapporte-
rats från flera håll och orsakas uteslu-
tande av den s k Seoul-serotypen. Sjuk-
dom orsakad av hantavirus har nyligen
också rapporterats från Sydamerika
(Argentina, Brasilien, Paraguay).

Seroepidemiologiska undersökning-
ar och anekdotiska fallbeskrivningar
har associerat genomgången hantavi-
rusinfektion med ökad risk för utveck-
ling av kronisk njurinsufficiens. Pro-
spektiva studier som stöd för detta sam-
band saknas dock (J Clement, Bryssel,
Belgien).

Försiktig tolkning
»Borna disease»-virus är prototyp i

en ny virusfamilj (Bornaviridae) och or-
sakar sjukdom främst hos hästar och
får, men har nyligen beskrivits även hos
katt (staggering disease). 1995 rappor-
terades första humanfallet. I studier från
Tyskland har påvisats ökad frekvens av
antikroppspositivitet (7 procent) hos
patienter i åldrarna upp till 30 år med
neuropsykiatriska sjukdomar jämfört
med kontrollgrupper (1–3 procent).
Stegrade IgG-nivåer mot Bornavirus
kunde hos dessa patienter även ses i li-
kvor. Vissa av dessa resultat hade dock
inte kunnat verifieras på andra laborato-
rier varför försiktighet vid tolkningen
anbefalldes. En virusöverföring till häs-
tar via fästingar associerade till olika få-
gelarter (häger, struts) har föreslagits
(JA Richt, Giesen, Tyskland).

Vaccinationskampanj mot rabies
Rabies utgör trots effektiva vacciner

fortfarande ett stort medicinskt problem
framför allt i Asien, men även i USA där
sjukdomen ökar bland vilda djur som
skunk och tvättbjörn. I Sydamerika och
vissa delar av Asien är rabies hos flad-
dermöss fortfarande vanligt. I Europa är
situationen något ljusare. En mycket
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Över 200 zoonoser finns be-
skrivna. Antalet ökar ständigt,
vilket kan bero på att vi skaffar
allt fler husdjur och att vi byg-
ger dammar och skövlar skog.

Epidemiologiska och kliniska
aspekter på zoonoser presente-
rades nyligen på ett internatio-
nellt möte om s k emerging zoo-
noses. Stor enighet rådde om att
det är nödvändigt med samar-
bete för att kunna kontrollera
sjukdomar överförda av zoono-
ser. Nedan refereras kort några
föredrag.



omfattande vaccinationskampanj mot
rabies under senare år har lett till att ra-
bies inte längre förekommer bland rävar
i Frankrike och Schweiz (GM Baer,
Mexico).

Encefalit hos flygande rävar
I Australien har ett rabiesliknande,

Lyssavirus (Ballina-virus), som ger en-
cefalit hos flygande rävar, nyligen upp-
täckts. Det första humanfallet inträffade
i november 1996 då en 39-årig djurskö-
tare insjuknade i en meningoencefalit
med dödligt förlopp. I cerebrospi-
nalvätska hos denne patient kunde spe-
cifika Ballinavirussekvenser påvisas
med PCR-teknik. Rabiesvaccin och im-
munglobulin tycks annars ge ett gott
skydd mot infektion med Ballinavirus,
vilket antyder ett nära genetiskt släkt-
skap. Notabelt i sammanhanget är att
rabies aldrig beskrivits från Australien
(PK Murray, Geelong, Australien).

Släkt med mässlingsvirus
Från Australien rapporterades vida-

re om utbrott av virusorsakad akut re-
spiratorisk sjukdom hos häst och män-
niska, i några fall med dödlig utgång.
Etiologiskt agens (equine morbillivi-
rus) är besläktat med människans mäss-
lingsvirus. Fall med svår progressiv
meningoencefalit med dödlig utgång
hos människa har rapporterats.

Nyligen har detta virus kunnat isole-
ras från flygande rävar, vilket kan för-
klara utbrotten på vitt skilda geografis-
ka lokalisationer. Studier av flygande
rävar har visat att uppemot 20 procent är
seropositiva (PK Murray, Geelong,
Australien).

Latent infektion
Simian herpesvirus (B-virus) har

gett upphov till sjukdomsfall framför
allt hos personer som arbetat med apor
i försöksdjursanläggningar. Den klinis-
ka bilden har varit meningoencefalit
ibland med pareser och i vissa fall med
dödlig utgång. Genomgången infektion
ger, liksom för övriga herpesvirus, upp-
hov till latent infektion.

Samtliga hittills rapporterade fall har
inträffat i USA, trots att de smittade
aporna importerats från bl a Filippiner-
na och Indonesien (J Hilliard, San An-
tonio, USA).

Fästingöverförd rickettsiaart
Rickettsier orsakar bl a Q-feber och

olika typer av »spotted fever». Sedan
1984 har sex nya rickettsiaarter identifi-
erats som kan hänföras till denna sena-
re grupp, som är fästingöverförd. Fäs-
tingarna i sin tur smittas transovariellt.
Det är visat att fästingar från flyttfåglar
sprider en typ av »spotted fever» (R
mongolotimonae) i Frankrike.

Ytterligare en ny rickettsiaart, R hel-

vetica, har nyligen isolerats från fäs-
tingar (Ixodes ricinus) i Schweiz och
Frankrike men har hittills inte kunnat
associeras till sjukdom hos människa
(D Raoult, Marseille, Frankrike).

Kattklössjuka
Kattklössjuka beskrevs redan 1950,

men det är först nyligen som man säkert
kunnat associera denna sjukdom till en
speciell bakterie, Bartonella henselae
(och i ett mindre antal fall till Afipia fe-
lis), som sprids från infekterade katter.
Bakterien har också kunnat påvisas i
kattloppor och i fästingar. Diagnos fås
genom serologi (EIA) eller PCR, men
bakterien kan också framodlas på speci-
ell agar.

Sjukdomen ger persisterande feber,
hud- eller slemhinneförändringar och
lymfkörtelförstoring, men kan också ge
symtom från CNS och ögon.

I USA inträffar mer än 20 000 fall
per år, vilket är dubbelt så många som
antalet fall av borrelios. En mycket spe-
ciell klinisk manifestation av denna in-
fektion är bacillär angiomatos eller ba-
cillär pelios, som framför allt ses hos
immunsupprimerade. Behandling kan
ges med rifampicin, ciprofloxacin, tri-
metoprimsulfametoxasol eller gentami-
cin (AM Margileth, Hilton Head Island,
D Welch, Oklahoma City, USA).

Kartläggning av ehrlichios
Human granulocytär ehrlichios be-

skrevs första gången 1994. Etiologiskt
agens anses vara nära besläktat med oli-
ka rickettsiaarter: Ehrlichia equi (ger
sjukdom hos häst) och E phagocytophi-
la (ger sjukdom hos får). Sjukdomen fö-
rekommer i USA även som monocytär
ehrlichios, och man har där visat att fäs-
tingar som är infekterade med Borrelia
burgdorferi inte sällan också är infekte-
rade med Ehrlichia-species. Ehrlichios
anses vara bland de högst prioriterade
av »emerging zoonoses» i USA. Inten-
siv kartläggning av sjukdomen i Europa
pågår (I Schwartz, Valhalla, USA).

Infekterade kalvar
sprider cryptosporidier
Cryptosporidier är parasiter som in-

fekterar epitelceller i mukosan i både
gastrointestinalkanalen och luftvägar-
na. Mer än 170 olika däggdjurs-, reptil-
och fågelarter i hundratalet länder har
visats vara infekterade med cryptospo-
ridier av åtta olika species. Viktigast för
smittspridningen till människa är dock
infekterade kalvar; smitta från andra
husdjur har ej beskrivits. De första hu-
mana fallen av cryptosporoidos rappor-
terades 1976. Kronisk symtomgivande
infektion med diarré drabbar framför-
allt patienter med aids eller andra im-
munsuppressiva tillstånd. Smitta sker
fekalt–oralt och smittdosen är mycket

låg (omkring hundratalet oocyster), vil-
ket ska sättas i relation till att infektera-
de kalvar kan utsöndra upp till 50 miljo-
ner oocyster per g feces! Kokning under
en minut anses dock på ett tillförlitligt
sätt inaktivera infektiösa oocyster. Spe-
cifik terapi saknas.

Ett mycket omfattande utbrott av
cryptosporoidos inträffade i Milwau-
kee, USA, 1993, då över 400 000 män-
niskor drabbades av gastroenterit efter
att ha druckit kommunalt vatten som
sannolikt förorenats i samband med
kraftig snösmältning. 10 procent av de
insjuknade sökte sjukvård och drygt
4 000 av dessa lades in på sjukhus (LE
Perryman, Raleigh, USA).

Under denna första internationella
kongress om »emerging zoonoses»,
som hölls i Jerusalem i november 1996
med deltagare från 24 länder, framför
allt från Europa, USA och Israel gavs en
bred presentation av främst epidemio-
logiska och kliniska aspekter på zoono-
ser som fått ökande betydelse under de
senaste decennierna. En stor enighet
fanns om behovet av internationellt
samarbete för t ex vaccinutveckling och
kontroll av vektorer samt för utbildning
för att kunna kontrollera dessa sjukdo-
mar. Viktiga redskap i dessa ansträng-
ningar är olika typer av databaserade
program för övervakning och kun-
skapsöverföring (ProMED, GIDEON,
GIS, etc).

Specialister med såväl humanmedi-
cinsk som veterinärmedicinsk bakgrund
och från skilda områden, t ex mikrobio-
logi, infektionsmedicin och epidemiolo-
gi var samlade. En viktig fråga som
väcktes var om framtida transplantatio-
ner av organ från andra species (xeno-
transplantat) kan innebära en reellt
ökad risk för överföring av zoonoser.

Nästa möte om »emerging zoono-
ses» planeras till hösten 1998. 

Refererade föredrag finns publicerade som
abstracts i »1st International conference on
emerging zoonoses», Jerusalem, Israel, No-
vember 24–28, 1996 – Program and Abstracts.
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