
1408  läkartidningen nr 21 2010 volym 107

■ Vintern 2010, den värsta i 
mannaminne, höll fortfaran-
de sitt grepp om Ölands södra 
udde. Även den annalkande 
våren hade varit kallare än 
normalt, och fågeltillgången 
på Ottenby fågelstation var 
därefter. De enstaka rödha-
karna, som i sjunkande antal 
hukade intill husknutarna, 
hade rasat i vikt i takt med 
tiden. Klockan klämtade för 
de flesta av dem. 

Vid femtiden på morgonen 
den 19 april mobiliserades 
hela stationspersonalen för 
att möta anstormningen av 
nyanlända fåglar. Dagen för 
det stora inflödet av väder-
flyttande arter hade kommit. 
Trädgården, fällorna och nä-
ten kokade av rödhakar, en-
staka gransångare och några 
gärdsmygar. Vid varje runda i 
trädgården fångades minst 
hundra fåglar. Dessa fördes 
snabbt in i ringmärknings- 
laboratoriet för att ringmär-
kas, mätas och vägas. I huvud- 
sak var det två personer (MD, 
MB), som hanterade och ring-
märkte samtliga 600 fåglar. 

Under kvällen samma dag 
upplevde dessa två klåda och 
sveda på handleder och un-
derarmar, och man noterade 
ett tiotal makulopapulösa 
hudförändringar som var lo-
kaliserade i grupper eller 
jämnt utspridda (Figur 1).

Dagen efter hade efflore-
scenserna spridit sig till flan-
kerna, till nedre delen av bu-
ken och även ner mot benen. 
Dessa senare hudförändring-
ar var makulopapulösa, men 
flera av dem hade även urti-
kariella inslag (Figur 2). Ing-
en av ringmärkarna har nå-
gon känd allergi.

Urtikarian försvann utan 
någon behandling efter cirka 
ett dygn. Ingen behandling 
gavs, och efter två veckor hade 
hudförändringarna bleknat 
av och blivit mer makulära. 
Ytterligare tre i stationsper-

sonalen hade samma typ av 
utslag.

Det finns femton olika arter 
i släktet Ceratophyllus-loppor 
i Sverige [1]. Angrepp av fågel-
loppor av arten Ceratophyl-
lus gallinae är välkända i 
samband med fjäderfähante-
ring. Dessutom är holkbyg-
gande arter som talgoxe, blå-
mes och stare ofta bärare av 
olika Ceratophyllus-arter 
som kan angripa människa i 
samband med exempelvis 
holkrensning eller ringmärk-
ning [2]. Ceratophyllus-arter 
är mest aktiva under våren, 
speciellt under april–maj. 

Det finns beskrivning av 
bett av duvloppor (Cerato-
phyllus columbae) hos män-
niska. Dessa bett gav makulo-
papulösa efflorescenser, urti-
kariella reaktioner och lång-
varig parasitofobi [3]. 

Under de aktuella dagarna 
med många fåglar i Ottenby 
ringmärktes inga av dessa 
fågelarter. Ett annat släkte, 
Dasypsyllus, är kända ekto-
parasiter hos övriga »småfåg-
lar«, vilket gör det troligt att 
ringmärkarna blev bitna av 
någon medlem av detta släkte. 

Utslagen kliade, såg ut som 
typiska loppbett och upp-
komsten av betten var i an-
slutning till hanteringen av 
fåglarna. PubMed-sökning 
gav inga referenser till bett av 
Dasypsyllus hos människa. 

Vi bedömer därför att detta 
är den första beskrivningen 

av möjligt angrepp på män-
niska av fågelloppor från icke 
holkhäckande flyttfåglar.

Vår slutsats blir att när pa-
tienter söker med oklara kli-
ande utslag, med lokalisation 
på underarmarna, bör anam-
nesen innefatta frågor om 
eventuell kontakt med fåglar. 
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■ debatt och brev

Fågelloppan – inte rödhaken – 
är vårens budbärare

Figur 1. Grupperade makulopa-
pulösa förändringar volart på 
underarmen.

Figur 2. Urtikariella utslag 
lateralt på bålen.
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Replik: En enhällig riksdag och 
svenska folket vill avskaffa 
EU:s snusexportförbud
»Så sent som den 11 mars 2010 
röstade en enhällig riksdag – 
alla sju partier – för att EU bor-
de avskaffa det svenska snus-
exportförbudet [11], i enlighet 
med ett enhälligt Näringsut-
skottsbeslut efter en moderat 
och en socialdemokratisk mo-
tion i ämnet. Det fanns inte en 
enda reservation från riksda-
gens 349 ledamöter.« 

Jan R Andersson 
riksdagsledamot (M), Kalmar

Replik: En verklighet 
att förhålla sig till
»Vi kräver en riksdag och en 
regering som inte beter sig som 
en flöjel i den opinionsvind som 
skickligt styrs av snusindustrin 
och av dem som på olika sätt är 
beroende av produkterna. Vi 
kräver en riksdag och en rege-
ring med ett kunskapsbaserat 
förhållningssätt, som visar ett 
ledarskap i genomförandet av 
den breda tobaksförebyggande 
strategi vi anslutit oss till.« 

Göran Boëthius, Gunilla  Bolinder, 
Hans Gilljam, Per Haglind; 

samtliga styrelseledamöter 
i Läkare mot tobak

Skåda hårdare 
och dö friskare?
»Inom styrelsen för SKL har vi 
funderat på om det är samma 
fenomen och transmittorpåver-
kan golfaren utsätts för allde-
les innan klubban träffar bol-
len och SMGA-medlemmen för-
står att detta blir en eagle, 
 birdie eller albatross, som när 
en medlem av SKL förstår att 
måsen i horisonten inte är en 
mås, utan en albatross.«

Björn Olsen, ordförande i Sveriges 
kryssande läkares förening (SKL)

Dags att kryssa 
brednäbbad simsnäppa. 
Dags att kryssa 
brednäbbad simsnäppa. 
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