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Under knappt ett decennium
har familjen av humana herpes-
virus utökats med tre nya med-
lemmar. Detta har lett till att vi
nu vet mer om uppkomsten av
en rad olika sjukdomstillstånd
inom alltifrån dermatologi och
pediatrik till onkologi. Humant
herpesvirus 6 och 7 (HHV 6 och
HHV 7) är två närbesläktade vi-
rus som har T-lymfocyter som
målcell. Båda kan ge upphov till
exanthema subitum (tredagars-
feber) och feberkramper. Speci-
ellt HHV 6 har rapporterats ha
tropism för nervsystemet. Hu-
mant herpesvirus 8 (HHV 8) in-
fekterar B-lymfocyter och spe-
lar troligen en aktiv roll vid
uppkomst av såväl Kaposis sar-
kom som maligna B-cellslymfom
lokaliserade i anslutning till
kroppshålor.

Tillämpning av nya odlingsbetingel-
ser för humana blodceller samt avance-
rad molekylärbiologisk teknik har un-
der senare tid möjliggjort identifiering-
en av tre tidigare okända blodburna her-
pesvirus (Figur 1). Samtliga tre agens är
patogener med förmåga till persisteran-
de infektion. De har med stor sannolik-
het samutvecklats med människan se-
dan miljontals år och är därför välan-
passade till sin värd. HHV 6 och 7 är
sinsemellan närbesläktade och uppvisar
bägge homologier med cytomegalovi-
rus (CMV), medan HHV 8 har Ep-
stein–Barr-virus (EBV ) som närmaste
släkting (Figur 2). Liksom fallet är med
CMV och EBV är subkliniska infektio-
ner med HHV 6, 7 och 8 vanliga. Sym-
tomgivande sjukdom av intresse för en
rad olika kliniska specialiteter kan ut-

vecklas både vid primärinfektion och
vid reaktivering av dessa virus.

HHV 6, ett T-lymfotropt
herpesvirus
Tack vare förbättrad odlingsteknik

av humana blodburna celler kunde 1986
ett nytt herpesvirus isoleras från lymfo-
cytära celler i perifert blod från ett fler-
tal patienter med lymfoproliferativa till-
stånd och immunsuppression [1]. Initi-
alt ansågs detta virus ha tropism för B-
lymfocyter men senare studier identifi-
erade T-lymfocyter som den primära
målcellen. Detta herpesvirus, som er-
höll beteckningen HHV 6, kan infekte-
ra även andra blodceller som monocyter
samt epiteliala celler och celler från
centrala nervsystemet [2], men någon
specifik receptor är ännu inte definie-
rad. Även om en latensfas har påvisats i
makrofager orsakar HHV 6 oftast en
persisterande infektion, och virus-DNA
kan fortlöpande påvisas i saliv hos fris-
ka bärare [3]. Oral smitta har därför an-
tagits vara huvudsaklig smittväg, och
seroprevalensundersökningar har visat
att HHV 6 är allmänt förekommande i
normalbefolkningen och att primärin-
fektionen sker tidigt [2]. HHV 6 före-
kommer i två subtyper, A och B, av vil-
ka framför allt A har rapporterats före-
komma hos HIV-infekterade samt i afri-
kansk normalbefolkning [4] medan
subtyp B dominerar i västvärlden och är
ansvarig för nästan samtliga kliniska
fall av HHV 6-infektion [2].

HHV 6 vanlig orsak
till hög feber hos barn
HHV 6 har angetts som en av de van-

ligaste orsakerna till hög feber hos små-

HSV VZV  CMV  EBV HHV 6  HHV 7  HHV 8

HHV 6, 7 och 8

Nyupptäckta herpesvirus förklarar
etiologin till välkända sjukdomar

Författare
TOMAS BERGSTRÖM

docent, överläkare, virologiska la-
boratoriet, Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset/Sahlgrenska, Göte-
borg.

Exanthema subitum: Samband är
klarlagt med primärinfektion med så-
väl HHV 6 som HHV 7, där det först-
nämnda är dominerande som agens.

Feberepisoder hos barn: HHV 6
och HHV 7 är relativt vanliga fynd vid
utredning av barn med feber och lymf-
körtelförstoring.

Feberkramper: HHV 6-DNA i lik-
vor är ett frekvent fynd vid såväl ensta-
ka som återkommande episoder av fe-
berkramper. Enstaka fall av HHV 7-re-
laterade feberkramper har även rappor-
terats.

Pityriasis rosea: Preliminära resul-
tat talar för ett samband mellan reakti-
verad HHV 7-infektion och denna hud-
sjukdom men utesluter inte ytterligare
agens.

Multipel skleros: Tecken på aktiv
HHV 6-infektion har rapporterats vid
MS, men hittillsvarande resultat är
motstridiga.

Kaposis sarkom: HHV 8 är sanno-
likt en nödvändig kofaktor vid utveck-
lingen av såväl denna hudtumör som en
grupp sällsynta maligna B-cellslym-
fom belägna i anslutning till kroppshå-
lor.
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Figur 1. Kronologi för isolering/karakterisering av humana herpesvirus (HHV). HSV =
herpes simplex-virus; VZV = varicella zoster-virus; CMV = cytomegalovirus; EBV =
Epstein–Barr-virus.

I serien har hittills publicerats en
medicinsk kommentar och två artiklar i
Läkartidningen 4/99, två artiklar i 17/99,
en i 23/99 och en i 25/99.
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barn som söker sjukhusvård. Nyligen
redovisades en medianålder av 9 måna-
der för primärinfektion med detta virus
[5]. Förutom feber och lymfkörtelför-
storing, som ofta är lokaliserad occipi-
talt, utvecklas ibland ett sammanflytan-
de makulopapulöst exantem med ut-
bredning över nacke, rygg och bål (Fi-
gur 3). I typiska fall av exanthema subi-
tum, till vilken sjukdom HHV 6 ur-
sprungligen kunde knytas som etiolo-
giskt agens genom virusisolering och
serologi [6], debuterar utslagen i sam-
band med abrupt temperaturfall efter
3–4 dagars kontinuerlig hög feber.

HHV 6 uppvisar en för blodburna
herpesvirus ovanligt hög grad av tro-
pism till centrala nervsystemet (CNS),
vilket emellertid endast i undantagsfall
leder till destruktiva tillstånd som ence-
falit. Istället har HHV 6-DNA påvisats
i likvor vid såväl akuta som recidive-
rande feberkramper hos barn, och en
etiologisk roll vid dessa benigna till-
stånd ter sig sannolik [7]. Feberkram-
perna kan genom sin koppling till ett
specifikt agens antas vara orsakade av
virusinfektionen snarare än av själva
febern, även om ingen krampframkal-
lande viral faktor ännu kunnat identifi-
eras.

Omstritt samband
med multipel skleros
Vid immunhistokemiska studier på

avlidnas hjärnor har man förvånande
nog kunnat påvisa uttryck av virala pro-
teiner härrörande från HHV 6 även vid
avsaknad av sjukdom i detta organ [8],
vilket kan tala för en ringa grad av pato-
genitet hos viruset. I samma studie åter-
fanns dock en skillnad mellan hjärnor
från patienter som avlidit med diagno-
sen multipel skleros (MS) och hjärnor
från kontrollpatienter. Hos MS-patien-
terna uttrycktes HHV 6 även i oligo-
dendrocyternas cellkärnor och inte bara
i cytoplasman, medan man hos en andel
inte kunde påvisa detta virus alls [8].
Trots det sistnämnda förhållandet har

fyndet fått stor massmedial uppmärk-
samhet och stimulerat till diagnostiska
studier där HHV 6-DNA och IgM-anti-
kroppar mot HHV 6 påvisats i perifert
blod hos MS-patienter [9]. Andra studi-
er har dock inte kunnat påvisa något
samband mellan HHV 6-infektion och
MS, däribland en svensk undersökning
där förutom serum- även likvorprov
tagna under sjukdomsskov analysera-
des med avseende på förekomst av her-
pesvirus-DNA [10].

HHV 7 systervir us
till HHV 6
HHV 7 isolerades för första gången

år 1990 från T-lymfocyter erhållna från
en frisk person [11]. Seroprevalensstu-
dier har visat att infektion med HHV 7
liksom med HHV 6 är allmänt förekom-
mande [12], och en uttalad genetisk ho-

mologi föreligger mellan dessa virus.
Släktskapen med HHV 6 påminner om
den mellan herpes simplex-virus (HSV)
1 och 2, där även en likhet i kliniska ma-
nifestationer föreligger trots att bägge
virusparen utgörs av sinsemellan klart
åtskilda agens. HHV 7 utnyttjar samma
receptor som HIV, nämligen CD4-mo-
lekylen som bl a finns på T-lymfocyter.
Vidare nedreglerar HHV 7 uttrycket av
såväl CD4 som ytterligare en HIV-re-
ceptor, CXC-chemokine receptor 4
(CXCR4), vilket har väckt intresse som
en möjlig interferensmekanism vid
HIV-infektion [13]. Även fyndet att ut-
söndringen i saliv av HHV 7-DNA är
kraftigt sänkt hos aidspatienter jämfört
med kontroller [3] talar för ett antago-
nistiskt förhållande mellan detta virus
och HIV, men någon klinisk tillämp-
ning härav är ännu inte aktuell.

Primärinfektion med HHV 7 inträf-
far något senare i livet (medianålder 26
månader) än vad fallet är vid infektion
med HHV 6 [5]. Även HHV 7 är en van-
lig orsak till hög feber hos små barn, och
med kvantitativ polymeraskedjereak-
tionsteknik (PCR) har stora mängder av
HHV 7-DNA i perifera blodceller påvi-
sats under viremifasen [14]. Liksom vid
HHV 6-infektion utvecklar en del barn
en klassisk bild av exanthema subitum
[15], och denna sjukdom kan alltså
ibland inträffa två gånger hos samma
patient. Feberkramper har rapporterats
också i samband med HHV 7-infektion,
speciellt när antikroppar saknas mot
HHV 6, vilket talar för en viss korsreak-
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Figur 3. Exanthema subitum är en
barnsjukdom som orsakas av HHV 6 och
som karakteriseras av ett
makulopapulöst utslag av måttlig
intensitet som ofta debuterar när
kroppstemperaturen normaliseras.
Tillståndet benämns även
tredagarsfeber, sjätte sjukan och roseola
infantum.

Figur 2. Fylogenetiskt träd baserat på
aminosyrahomologier som ger underlag
för ett hypotetiskt evolutionärt samband
mellan våra för närvarande kända åtta
humana herpesvirus. Modifierad från
Levy [2] och McGeoch och medarbetare
[38].
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tivitet mellan dessa virus [5]. Vid några
sällsynta tillfällen har svårare neurolo-
giska komplikationer som hemiplegi
beskrivits hos barn [16].

Pityr iasis rosea och HHV 7
Pityriasis rosea är ett övergående

generellt hudutslag som länge miss-
tänkts vara infektionsorsakat. En itali-
ensk grupp har nyligen med hjälp av
genamplifieringsteknik påvisat HHV
7-DNA i hudbiopsier samt i serum och
perifera blodceller från patienter med
pityriasis rosea (Figur 4). Hos en kon-
trollgrupp bestående av patienter med
andra hudsjukdomar kunde viralt DNA
påvisas endast i blodceller [17]. Fyndet
av HHV 7-DNA i serum är anmärk-
ningsvärt och talar för omfattande vi-
rusreplikation av detta virus i samband
med pityriasis rosea. Hittills har dock
inte någon annan grupp reproducerat
resultaten, som därför tills vidare bör
betraktas som preliminära. Det är ock-
så för tidigt att avgöra om HHV 7 har
rollen av kofaktor eller är ensamt an-
svarigt som etiologiskt agens. Bilden
kompliceras ytterligare av att expres-
sion av tegumentproteinet hos HHV 7
nyligen dokumenterats även i histolo-
giskt normal hud, förutom i organ som
lunga och bröstkörtel [18].

HHV 6 och HHV 7 har olika
roller vid immunsuppression
Eftersom CMV är dominerande som

viral patogen vad gäller komplikationer
hos immunsupprimerade patienter, t ex
efter transplantation och vid HIV-infek-
tion, har varningsflaggor hissats även
för infektion med dess närmaste släk-
tingar HHV 6 och HHV 7 vid immun-
suppressiva tillstånd [2, 19, 20]. Även
om framför allt HHV 6 ibland kan bidra
till sjuklighet vid immunsuppression,
t ex i form av febersjukdom med lever-
och lungpåverkan [2, 21] eller ben-
märgssuppression [22, 23], verkar
CMV kvarstå som den mest betydande

infektionskomplikationen efter både
organ- och benmärgstransplantation.
Frågeställningarna är dock svårbearbe-
tade på grund av förekomst av viremi av
HHV 6 och 7 även i kontrollgrupper,
och en serologisk korsreaktivitet mellan
samtliga tre virus kan bidra till de dia-
gnostiska svårigheterna [24].

Nyligen har data presenteras som är
förenliga med att HHV 6 och 7 kan ak-
tivera en CMV-infektion och möjligen
därigenom bidra till utveckling av
CMV-sjukdom hos både organ- och
benmärgstransplanterade [20, 25, 26].
Möjligheten att ett närbesläktat herpes-
virus kan transaktivera CMV under-
stryks av fyndet att HHV 7 i en studie
kunde påvisas före utbrott av CMV-
sjukdom [26]. Vidare kan en reaktive-
ring av HHV 6 troligen bädda för att en
primärinfektion med CMV utvecklas
till sjukdom i samband med organtrans-
plantation [25]. Med flera virus inblan-
dade på både donators- och recipientsi-
dan blir komplexiteten i skeendet stor,
och någon enkel förklaringsmodell är

inte skönjbar för närvarande. En konse-
kvens för behandlingsstudier är dock
vikten av att vid sidan av CMV även in-
kludera detektion av HHV 6 och HHV
7 vid utvärdering av antiviral profylax
efter transplantation [23].

HHV 8 relaterat till Ka posis
sarkom och B-cellslymfom
HHV 8 är det första herpesvirus som

upptäckts med hjälp av nya molekylär-
biologiska tekniker och inte genom tra-
ditionell odling i cellkultur. Ursprungs-
materialet var Kaposis sarkom, en vas-
kulär hudtumör som är vanlig hos
aidspatienter men annars är sällsynt
(Figur 5). Genom att leta efter skillna-
der i gensekvenser mellan prov från
Kaposis sarkom och normal hud kunde
en unik DNA-sekvens identifieras som
uppvisade vissa likheter med EBV-
DNA [27]. Efter närmare karakterise-
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Figur 4. Pityriasis rosea har associerats med reaktiverad HHV 7-infektion, men sambandet är ännu ej bekräftat. Bilderna visar det
karakteristiska utseendet av utslaget (t v) med en s k primärmedaljong (t h).

Figur 5. Kaposis sarkom är en ovanlig
kärltumör som är lokaliserad till hud och
slemhinnor och för vilken ett samband
med replikation av HHV 8 föreligger.
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ring stod det klart att detta nyupptäckta
virus, liksom sin nära släkting EBV, in-
fekterade B-lymfocyter och innehöll
gener med transformerande egenska-
per [2, 28]. Intresset från tumörforska-
re ökade ytterligare av att HHV 8 upp-
visade stora genetiska homologier med
ett apvirus, herpesvirus saimiri, som
ger subklinisk infektion hos sin rätta
värd men som orsakar tumörer vid
korsinfektion av en närbesläktad pri-
mat.

Ytterligare en ovanlig tumörform
kunde snart också knytas till HHV 8, B-
cellslymfom, som växte i anslutning till
kroppshålor (body cavity based lym-
phoma, BCBL), även benämnt primary
effusion lymphoma (PEL) [29, 30]. Ett
samband har även rapporterats mellan
HHV 8 och ett lymfoproliferativt till -
stånd, multicentrisk Castlemans sjuk-
dom [31]. Intensiv forskningsaktivitet
ägnas nu åt att försöka klarlägga vilka
virala proteiner som deltar i tumörin-
duktionen. Liksom flera andra herpes-
virus har HHV 8 en mångfald gener
med homologier till humana gener av-
seende cytokiner, tillväxtfaktorer och
DNA-metabolism. Dessutom har en
gen identifierats som liknar Bcl-2 hos
EBV, en gen som har transformerande
egenskaper genom att blockera apoptos
[2]. Nyligen har resultat rapporterats
gällande en unik HHV 8-gen kodande
för kaposin, som också uppvisar trans-
formerande egenskaper. Vid injektion
av möss med odlade celler transfektera-
de med genen framkallades högt vasku-
lariserade sarkom [32]. Vidare arbeten
med denna och andra HHV 8-gener
kommer sannolikt att bidra till förståel-
sen av virala mekanismer vid tumör-
sjukdom.

HHV 8, ett sällsynt
eller ett vanligt vir us?
Det råder fortfarande oklarhet om

smittvägar och naturalförlopp vid HHV
8-infektion. Att detta virus är vanligt
hos patienter med aids och kan påvisas
i sperma talar för att sexuell överföring
är trolig. Senare arbeten har dock påvi-
sat förekomst av HHV 8 även i saliv och
nasofarynxsekret [33]. Ytterligare håll-
punkter för icke-sexuell överföring
kommer från Zambia, där Kaposis sar-
kom förekommer endemiskt även hos
HIV-seronegativa barn. Vid en PCR-ba-
serad studie påvisades stora mängder
HHV 8-DNA i blod hos barn med feber,
och man drog slutsatsen att viruset kan
överföras även som en vanlig barnsjuk-
dom, dvs troligen via sekret [4]. Samti-
digt finns motstridiga uppgifter angåen-
de seroprevalensen för HHV 8. I tidiga
studier, där man använde rena rekom-
binantantigener motsvarande vissa sk
latensgener, rapporterades att före-
komst av antikroppar mot HHV 8, som

kunde påvisas hos samtliga patienter
med Kaposis sarkom, var ovanlig i nor-
malbefolkningen i västvärlden [34]. Se-
nare undersökningar som använt anti-
gener utgående från lytiskt förändrade
cellkulturer har dock rapporterat att så
många som 25 procent av friska indivi-
der har antikroppar, och att infektion of-
tast sker efter puberteten [35]. En för-
klaring till de motstridiga fynden kan
vara att antikroppar mot latensrelatera-
de gener uppkommer först vid tumör-
omvandling [2].

Den nuvarande bilden, som säkert
kommer att förändras med förbättring
av den serologiska diagnostiken, är att
HHV 8, liksom HSV 2, är ett relativt
vanligt, sexuellt överfört virus, som en
andel av barnen dock infekteras med re-
dan tidigt i livet via andra överförings-
mekanismer. Primärinfektionen sker
troligen asymtomatiskt, och HHV 8
kontrolleras väl av ett intakt immunför-
svar. Vid immunsuppression, tex vid
HIV-infektion eller transplantation, kan
virusutlöst tumöromvandling i form av
Kaposis sarkom ske relativt snabbt,
men kan också gå i retur när immunsva-
ret återhämtar sig [36]. Överföring av
HHV 8 har dokumenterats i samband
med organtransplantation [36], men då
de virusrelaterade tumörformerna i säll-
synta fall förefaller uppkomma hos re-
cipienter har man hittills tvekat inför att
exkludera alla seropositiva donatorer.
Högt på dagordningen står nu att klar-
lägga huruvida tumöromvandling är
kopplad till primärinfektion och hur
vanlig denna komplikation i så fall är
vid transplantation. En möjlig åtgärd
som föreslagits härvidlag är att serolo-
giskt matcha donator och recipient på
samma sätt som idag sker vid CMV-in-
fektion [37].

Diagnostik
Samtliga tre nyupptäckta herpesvi-

rus är idag åtkomliga för virologisk dia-

gnostik. PCR-teknik baserad på DNA-
detektion i blodceller (HHV 6 och 8), i
serum och likvor (HHV 6) och i tumör-
vävnad (HHV 8) tillämpas bl a vid vårt
laboratorium, medan klinisk diagnostik
för HHV 7 är under utveckling. Vad gäl-
ler serologi finns erfarenhet framför allt
beträffande HHV 6, men användande
av diagnostiken utanför kretsen av spe-
cialintresserade kliniker som transplan-
tations- och infektionsläkare har hittills
varit begränsat i vårt land. Vid diagnos-
tiska frågeställningar rekommenderas
den intresserade klinikern att ta kontakt
med regionalt viruslaboratorium eller
SMI.

Behandling
Det finns ännu ingen kontrollerad

klinisk studie som påvisat behandlings-
effekt av antivirala medel vid sjukdom
orsakad av HHV 6, 7 eller 8. In vitro-re-
sultat talar dock för att samtliga virus är
åtkomliga för antiviral terapi. I Tabell I
presenteras de idag registrerade antivi-
rala medel som visat effekt i cellkultur
mot dessa virus. Utveckling av nya lä-
kemedel sker snabbt, och en parallell
utveckling av diagnostik och terapi
kommer förhoppningsvis att leda till att
klinikern i framtiden kommer att kunna
ha en mer aktiv inställning till våra ny-
tillk omna herpesvirus.
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Tabell I. Virologiska och kliniska karakteristika för humant herpesvirus 6, 7 och 8.

HHV 6 HHV 7 HHV 8

Klassificering β-herpesvirus β-herpesvirus γ−herpesvirus
Målcell CD4-positiva CD4-positiva B-lymfocyter

T-lymfocyter T-lymfocyter
Seroprevalens, vuxna1, >80 >80 <5–25
procent
Förmodad Saliv, kontakt Saliv, kontakt Sexuell, blod,
smittväg transplantation, saliv?
Dominerande klinisk Tredagarsfeber Tredagarsfeber Kaposis sarkom
manifestation
Relaterade tillstånd CNS-påverkan Pityriasis rosea B-cellslymfom
Diagnostik PCR, serologi PCR, serologi PCR, serologi
Registrerade antivirala Cidofovir Cidofovir Cidofovir
substanser med effekt Ganciklovir Ganciklovir Ganciklovir
in vitro2 Foskarnet Foskarnet Foskarnet

1 Baserat på referens 2, 12, 34 och 35. Motstridiga data gällande seroprevalens av HHV 8 i normalbefolkning
har presenterats och relaterats till val av antigen.
2 Baserat på referens 39 och 40.
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Summary

HHV 6, 7 and 8;
Recently identified herpesviruses
explain the aetiology of well-known
diseases

Tomas Bergström

Läkartidningen 1999; 96: 3161-5.

Three new members of the family of human
herpesviruses (HHVs) have been identified in
less than a decade, HHV 6 7 and 8. HHV-6 and
HHV-7, both infecting T-lymphocytes and phy-
logenetically related to cytomegalovirus, were
identified as causative agents of exanthema
subitum. In addition, HHV-6 has been reported
to manifest central nervous system tropism and
to be frequently detected in normal brain tissue,
but has also been associated with febrile sei-
zures. HHV-7 has been suggested to be invol-
ved in the development of pityriasis rosea, but
has also been found to occur in normal dermal
tissue. HHV-8, related to Epstein–Barr virus
and infecting B-lymphocytes, was the first her-
pesvirus to be identified with molecular tech-
niques. Recent research has been focused on the
involvement of proteins expressed by HHV-8 in
the pathogenesis of two rare tumours, Kaposi’s
sarcoma and body-cavity B-cell lymphomas.
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Läkartidningens
serie 1990–1992

i särtryck

När konsensus saknas om
hur läkaren bör behandla,
spelar den beprövade erfa-
renheten stor roll. Det 48-sidi-
ga häftet innehåller 32 korta,
praktiskt inriktade artiklar
med anknytning till vårdens
vardag och vänder sig till alla
kliniskt verksamma läkare.
Förutom diagnostik med tera-
pi speglas goda exempel på
prevention, ledningsfrågor
och administration.
Pris 55 kr. Vid 11–50 ex 50 kr,
vid högre upplagor 47 kr/ex.
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