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När ett nytt smittämne drab-
bar människan beror det sällan
på att smittämnet förändrat sina
genetiska eller andra egenska-
per. Oftast är det förändringar i
människans eget beteende som
förklarar t ex den ökade mikro-
biella trafiken mellan djur och
människor. 

Under 1980- och 1990-talen har en
lång rad av både nya och nygamla smitt-
ämnen drabbat människan i epidemisk
form. HIV, legionella, ebola och hanta-
virus är några välkända exempel. Fler-
talet av dessa agens har sitt ursprung i
djurvärlden, och ofta angrips männis-
kan därför att hon t ex genom föränd-
ring av sin miljö eller sitt beteende kom-
mit i närkontakt med smittämnet eller
dess vektorer. 

I tredje världens länder spelar den
snabba befolkningstillväxten och där-
med sammanhängande migration och
urbanisering en roll för den ökade smitt-
spridningen. Till detta adderas bristen
på epidemiologisk kontroll och otill-
räckliga sjukvårdsresurser. Den indust-
rialiserade världen bidrar med en explo-
sionsartad ökning av det internationella
resandet och den globala handeln. Till
detta kommer jordbrukets snabba för-
ändring till produktionsindustri och den
ökade rovdriften på miljön överhuvud-
taget under senare decennier. Allt detta
har givit goda betingelser för ökad
spridning av såväl nya som nygamla
smittämnen. 

Ökad mikrobiell trafik 
mellan djur och människor
Det antas ofta att när ett nytt smitt-

ämne drabbar människan så beror det på
att aktuellt agens förändrat sina genetis-
ka eller andra egenskaper och därför an-
griper Homo sapiens. Detta är dock

ovanligt. Oftast är det förändringar i
människans beteende som förklarar den
ökade mikrobiella trafiken mellan djur-
världen och oss människor. De nya eller
nygamla smittämnena som plötsligt
uppträder i epidemier finns redan eta-
blerade i naturen, oftast sedan århund-
raden eller årtusenden.

Den mikrobiella trafiken mellan djur
och människor är sannolikt lika gam-
mal som människan själv, och såväl vi-
rus som bakterier, svampar och parasi-
ter är involverade i denna trafik. Genom
historien har gnagare spelat en stor roll
som reservoarer för smittämnen som or-
sakar zoonoser, dvs spridning av smitt-
ämnen och sjukdomar mellan djur och
människor. Antalet kända zoonoser är
idag uppe i över 200. Gnagarnas bety-
delse är ju välkänd i norra delen av vårt
land genom nefropatia epidemica som
orsakas av ett hantavirus. Men även för
mera exotiska zoonoser som t ex argen-
tinsk hemorragisk feber tjänstgör gna-
gare som reservoar.

Importerade försöksdjur 
en smittorisk
Hantavirus har liksom bl a ebolavi-

rus zoonotiskt ursprung. I USA rappor-
terades nyligen om ett utbrott av ebola-
virusinfektion i en schimpanskoloni
(försöksdjur). Ett liknande utbrott före-
kom för cirka 10 år sedan i en annan
amerikansk schimpanskoloni. Importe-
rade primater utgör en välkänd risk för
spridning av »nya» smittämnen. Som
regel drabbas djurskötarna i första
hand. Även det högpatogena Simian
herpesvirus (B-virus) har gett upphov
till sjukdomsfall hos personer som ar-
betat med apor i försöksdjursanlägg-
ningar. De rapporterade fallen har in-
träffat i USA, men de smittade aporna
kom från bl a Filippinerna och Indone-
sien. Hanteringen av importerade för-
söksdjur från avlägsna djungler och
regnskogar utgör uppenbarligen en risk
för introduktion av nya smittämnen i
västvärlden. 

Humana apkoppor 
latent hot i Afrika
Ett potentiellt hot i första hand på

den afrikanska kontinenten utgör ap-
koppor som kan drabba människan (hu-
man monkeypox). Detta är en allvarlig

smittkoppsliknande sjukdom som orsa-
kas av monkeypoxvirus (MPV), vilket
är närbesläktat med smittkoppsvirus.
Infektionen är enzootisk bland apor och
ekorrar i regnskogarna i västra och cen-
trala Afrika. Såväl utbrott som sporadis-
ka fall av denna sjukdom har observe-
rats bland afrikaner under 1980- och
1990-talen. Det senaste och allvarligas-
te utbrottet ägde rum i nuvarande repu-
bliken Kongo under 1996–1997. Under
en period på 1 1/2 år noterade WHO i en
fältstudie omkring 500 fall av human
monkeypox i det aktuella området, som
involverade bl a den politiskt konflikt-
laddade Kasaiprovinsen. Centrum för
utbrottet var byn Akungula med ca 400
invånare, varav 113 drabbades av sjuk-
domen. Primära fall, dvs sannolikt
smittade i kontakter med apor eller
ekorrar, påvisades också i ett 50-tal and-
ra byar i området.

Inom WHO förmodar man att ut-
brottet har ett samband med upphöran-
det av vaccination mot smittkoppor, vil-
ket skyddar även mot monkeypox. Det
krigsliknande tillståndet med rebell-
uppror i området etc har sannolikt ock-
så spelat in. Symtombilden i detta ut-
brott var något mildare än i tidigare ut-
brott, men dödligheten låg fortfarande
högt, kring 10 procent.

Det har föreslagits att smittkopps-
vaccination skulle återinföras i de om-
råden i Afrika där human monkeypox
förekommer, men problemet är de
många HIV-infekterade afrikanerna.
Risken för uppträdandet av generalise-
rad vaccinia efter smittkoppsvaccina-
tion, särskilt i de fall aidsstadiet har
nåtts, är betydande. Storskalig smitt-
koppsvaccination i centrala och västra
Afrika är därför knappast någon fram-
komlig väg. Resurser borde istället sat-
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sas på utveckling av ett mindre riskfyllt
vaccin, t ex av subkomponenttyp. Man
behöver inte ha alltför livlig fantasi för
att inse att human monkeypox utgör ett
latent hot för hela den afrikanska konti-
nenten och därmed för världen i stort.
Satsning på vaccinutveckling mot mon-
keypoxvirus verkar därför angelägen.

Ett helt annat och närmare problem
illustreras av bakterien Bartonella hen-
selae, som sprids från infekterade kat-
ter. Den har också kunnat påvisas hos
bl a kattloppor. Sjukdomen, som brukar
kallas kattklössjukan (cat scratch dis-
ease), ger hos människan persisterande
feber, slemhinneförändringar och lymf-
körtelförstoring, men kan också ge
symtom från CNS. I USA, där man vår-
dar sina sällskapsdjur ömt, inträffar ca
20 000 fall per år, men den bakteriella
etiologin har alltså först nyligen fast-
ställts. Sällskapsdjurens betydelse för
spridning av ovanliga smittämnen bör
sannolikt uppmärksammas mera.

Befolkningsexplosionen i tredje
världen påverkar epidemiologin
Vid sekelskiftet 1800 levde mindre

än 2 procent av världens befolkning i ur-
baniserade områden. Två sekel senare
har denna siffra nått över 50 procent, en
explosionsartad förändring mätt med
ekologiska mått. För många av länder-
na i tredje världen har detta lett till enor-
ma befolkningskoncentrationer med en
mycket stor befolkningstäthet i slum-
liknande storstadsområden. Vid millen-
nieskiftet beräknas drygt 400 av värl-
dens städer ha mer än 1 miljon invåna-

re, dubbelt så många som 1985, och 25
av dessa kommer att ha mer än 10 mil-
joner invånare. Det är ju inte särskilt
förvånande att denna explosionsartade
urbanisering påverkar den mikrobiella
situationen.

Undermåliga sanitets- och vattenför-
sörjningsförhållanden i bl a miljonstä-
dernas slumområden leder till att vekto-
rer, som t ex myggor, trivs utmärkt i de
stillastående vattensamlingarna och
sprider t ex denguefeber och malaria i
den tättbefolkade omgivningen.

En illustration till dagens problem
kan hämtas ur journalisten Laurie Gar-
rets utmärkta bok »The Coming Plague
– newly emerging diseases in a world
out of balance». Hon skriver: »As the
world approaches the millennium, it
seems, from the microbes’ point of
view, as if the entire planet, occupied by
nearly 6 billion Homo sapiens is like the
city of Rome in the year 5 B.C. At that
time only one of every three of its citi-
zens reached the age of thirty as com-
pared to 70 per cent of their rural coun-
terparts, many of whom reached old
ages.»

Vid sidan av urbaniseringen ger en
ökad landanvändning ekologiska pro-
blem med betydande epidemiologiska
effekter i många områden. När nyodling
och/eller skogsavverkning snabbt ökar i
omfattning i ett område kommer män-
niskan i direkt kontakt med nya vekto-
rer och deras smittämnen. Uppträdan-
det av epidemier av argentinsk hemor-
ragisk feber i Sydamerika berodde på
kraftigt utvidgad åkerbruksareal och
därmed sammanhängande skogsav-
verkning.

Ett annat exempel på hur förändrad
landanvändning påverkar ekologin kan
hämtas från Egypten. Det första utbrot-
tet av den myggöverförda virussjukdo-
men Rift Valley Fever ägde rum här i
slutet av 1970-talet. Tidigare hade sjuk-
domen endast uppträtt söder om Saha-
ra. Vid det aktuella utbrottet insjuknade
omkring 200 000 personer och ca 600
dog i bilden av akut hemorragisk feber.
Bland får och kreatur iakttogs under
samma period ett stort antal spontana
aborter, vilket bl a ledde till brist på
lamm- och nötkött i Kairo. 

Utbrottet av Rift Valley Fever sattes
i samband med tillkomsten av Assuan-
dammen, som ledde till att mycket sto-
ra landområden sattes under vatten.
Dessa områden blev naturliga kläck-
ningsplatser för myggor, som ökade
starkt i antal och erbjöd lämpliga be-
tingelser för Rift Valley Fever-virus att
lämna sin ekologiska nisch söder om
Sahara och ge sig in på jungfruliga mar-
ker i Assuanområdet och angripa be-
folkningen där.

Mänskliga beteenden orsakar
angrepp av nya infektionsagens 
Vissa mänskliga beteenden, särskilt

sexuellt eller intravenöst utbyte av
kroppsvätskor, utgör en betydande risk
för smittöverföring. Den sexuella sprid-
ningsvägen har varit välkänd sedan Co-
lumbus dagar och har fått förnyad aktu-
alitet genom aidsepidemierna. Olika
former av viral hepatit (såväl hepatit A
som B och C) sprids i Sverige till stor
del via sprutmissbrukare.

Sex i samband med resa är också ett
sätt att importera sjukdomar, liksom

kontakt med myggor. Denguefeber kan
väljas som exempel på det senare. Un-
der de senaste fem åren har 25–45 fall
av denguefeber årligen diagnostiserats
vid Smittskyddsinstitutet i Solna. Det
verkliga antalet patienter bland svenska
resenärer är säkert betydligt större.

Denguefeber är ett ökande hälsopro-
blem i främst Sydostasien och norra La-

tinamerika, särskilt Karibien. Vid den
första exponeringen för någon av den-
guevirusets fyra serotyper uppkommer
endast en kortvarig okarakteristisk fe-
bersjukdom. Denna första exponering
leder till livslång immunitet endast mot
den aktuella serotypen av denguevirus.
Den förhärskande teorin är att den all-
varliga hemorragiska typen av dengue
(DHF) uppstår vid senare exponering
för denguevirus av en annan serotyp.
Med det alltmer ökande resandet till av-
lägsna delar av vår värld finns risk att
även vi svenskar kan reexponeras för
denguevirus och drabbas av allvarlig
DHF. Incidensen av svår hemorragisk
feber ökar för närvarande mycket
snabbt i dengueområden, och i Sydosta-
sien utgör DHF redan den vanligaste or-
saken till sjukhusvård och död bland
barn. 

Klimatfaktorer tros ha betydelse för
den ökade förekomsten av dengueepi-
demier. En studie över klimatväxlingar-
na i Stilla havet har visat att höga luft-
temperaturer och mycket regn samvari-
erar i tiden med förekomsten av dengue-
epidemier.

I det här sammanhanget kan man
kanske också spekulera över om inte
moderna medicinska åtgärder kommer
att spela en allt större roll på 2000-talet.
Antalet individer som genomgår im-
munsuppressiv behandling ökar konti-
nuerligt liksom de patienter som lever
länge med nedsatt infektionsförsvar på
grund av sjukdom. Detta banar väg för
ökad spridning av opportunistiska
smittämnen. Vad detta kan komma att
betyda på sikt är svårvärderat, men det
förefaller troligt att den globalt sett sto-
ra numerären av aidsfall kan påverka
bilden. 

Sjukhusinfektioner 
ökar i betydelse
Ett problem som hör ihop med

mänskliga betenden är att under 1999
över två miljoner européer kommer att
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drabbas av nosokomiala infektioner
och ett betydande antal avlider i sina
sjukhusförvärvade infektioner. Under
1990-talet har vi i delar av Europa sett
klara tendenser till ett skifte i de bakte-
rietyper som orsakar sjukhusinfektio-
ner, från antibiotikakänsliga typer (som
E coli, Proteus mirabilis och Klebsiella
pneumoniae) till mera svårbehandlade
och ofta resistenta varianter som t ex
meticillinresistenta S aureus (MRSA),
Pseudomonas och enterokocker. 

En mycket omfattande europeisk
prevalensstudie av nosokomiala infek-
tioner vid 1 400 intensivvårdsavdelning-
ar (IVA) i 17 europeiska länder presen-
terades 1995. Alla patienter som låg
inne på IVA under minst 24 timmar med
början vid midnatt en viss aprildag in-
gick i materialet. Omkring 10 000 pati-
enter studerades på detta sätt. Av dessa
hade 45 procent en eller flera identifie-
rade infektioner den aktuella undersök-
ningsdagen. Stora skillnader i infek-
tionsprevalens förelåg mellan olika län-
der med 11 procent i Skandinavien och
mer än 30 procent i Grekland och Itali-
en. Antibiotikabehandling eller antibio-
tikaprofylax gavs den aktuella under-
sökningsdagen till över 60 procent av
de ca 10 000 patienterna. Av S aureus-
isolaten var genomsnittligt omkring en
tredjedel resistenta MRSA-stammar.
Att detta problem nu också finns i Sve-
rige illustreras av MRSA-utbrotten i
Göteborg under senare år. 

Även den alltmer avancerade trans-
plantationsverksamheten väcker vissa
farhågor i detta sammanhang. Vad inne-
bär xenotransplantationer (överföring
av djurorgan eller djurvävnader till
människor) ur smittosynpunkt? Hur
stor är risken att t ex ett animalt retrovi-
rus introduceras via xenotransplantatet
till en immunsupprimerad recipient och
eventuellt muterar hos denne för att se-
dan spridas till andra känsliga patienter
i sjukhusmiljön? Särskilt problematiskt
blir ju detta om den asymtomatiska in-
kubationsperioden är lång. Jämförelsen
med såväl aids som BSE-associerat
Creutzfeldt-Jakobs syndrom ger sig
själv i detta sammanhang. De flesta av
våra avancerade medicinska åtgärder
har en baksida, vilken vi som regel otill-
räckligt beaktar.

WHOs övervakande roll
Det har länge saknats verksamma

strategier för att handskas med de glo-
bala och andra smittspridningsproblem
som här skisserats. Efter långa diskus-
sioner inrättades 1995 en ny enhet inom
WHO i Genève, Division of Emerging
and other Communicable Diseases Sur-
veillance and Control (EMC). Den nya
enheten avses förstärka den internatio-
nella och nationella kompetensen inom
övervakning och kontroll av bl a »emer-

ging infections». Tillskapandet av
EMC innebar en kraftsamling av
WHOs resurser inom smittspridnings-
området, men det mesta läggs fortfaran-
de ut på samarbetspartners, så kallade
WHO Collaborating Centres, lokalise-
rade i olika delar av världen. Dessa kan
utgöras av t ex ett mikrobiologiskt labo-
ratorium som förutom att sköta sina or-
dinarie åligganden rapporterar till
WHO om bl a förändringar i det lokala
eller regionala sjukdomspanoramat.

Att WHO ser allvarligt på situatio-
nen kan belysas av detta citat från en av
dess främsta experter, dr Donald Hen-
derson, som bl a var ansvarig för kam-
panjerna mot smittkoppor: »There is a
growing belief that mankind’s well-
being and perhaps even our survival as
a species, will depend on our ability to
detect emerging diseases.»
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Summary

New and re-emergent epidemics;
the involvement of microbial transfer,
urban migration, mass tourism, and
modern medicine.

Sten Iwarson
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In discussion of the emergence of ‘new’ dis-
eases or the re-emergence of old ones, much at-
tention has been focused on the appearance of

hitherto unknown agents versus the transfer of
known agents to new populations. The appear-
ance of a new pathogenic microorganism is of-
ten assumed to be the result of a change in its ge-
netic properties. Although this may occasional-
ly be the case, in fact most emergent pathogens
have already existed in nature. Some occurring
in isolated human populations, others well-esta-
blished in animal species for centuries. Micro-
bial traffic between animals and man is of spe-
cial interest. Such cross-species transfer of in-
fectious agents is often the result of changes in
human behaviour, or in such human activities as
deforestation, dam-building and migration.
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