
Zikavirusepidemin

• Ett flavivirus släkt med gula febern, dengue, japansk encefalit och TBE

• Isolerades hos apor i Zikaskogen i Uganda 1947



• Sprids med aedesmyggor, ffa Aedes aegypti som sprider gula febern

• Men även den asiatiska tigermyggan kan sprida Zika och den myggan 
är på snabb frammarsch globalt och en tålig rackare

• Håller på att adaptera sig till kallare klimat?

• Påvisats i flera europeiska länder och är redan ett problem i Italien 
och Frankrike







Symtom och komplikationer

• Inkubationstid upp till en vecka

• Bara var femte smittad får symtom

• Feber, huvudvärk, ledvärk, konjunktivit, rash

• Går över på några dagar



• Tydlig koppling till fosterskador, bla mikrocefali

• Oklart när i graviditeten risken är störst, troligen trimester I och II

• Sannolikt ingen risk vid senare graviditeter efter infektion

• I Brasilien föddes 3500 barn med mikrocefali förra året mot normalt 
150 fall

• Zikavirus påvisat i fostervatten, placenta och i CNS hos foster 

• Kan även smitta sexuellt



Men det är ju inget nytt virus- Vad är 
problemet?
• Hög bakgrundsimmunitet hos befolkning i många områden

• Till exempel Egypten, Nigeria, Tanzania, 

• Även i Asien bra immunitet: Indien, Thailand, Indonesien m fl länder

• Inga epidemier i dessa länder



• När viruset kommer utanför sitt kärnområde blir epidemin ett faktum

• 2007 utbrott i Mikronesien, 73% av befolkningen smittades

• 2013 utbrott Franska Polynesien-ökning av Guillain Barré

• 2015 maj rapporter från Brasilien om Zikaöverföring

• 2015 december hundratusentals fall

• Fyra miljoner kommer att bli smittade?



Diagnostik: 

•PCR på blod eller urin dag 1-7 (-10).

•Därefter serologi, problem med korsreaktivitet andra flavivirus

och vaccination mot gula febern, jap enc, TBE

I Sverige rekommenderas endast diagnostik på gravida, eller par som 
försöker bli gravida, och som har exponerats.



Bekämpa epidemin

• Stora insatser för att minska 
myggbeståndet

• Brasilien satte in över 200 000 
militärer för att bespruta 
vattensamlingar och klorera 
vatten





Vaccin mot Zika?

• Tar flera år att utveckla pga viruset är dåligt studerat

• Tidigast 2018

• Dengue: 390 miljoner smittas varje år

• 25 000 dör varje år



I ebolaepidemins spår

• 30 000 insjuknade i ebola

• 11 000 dog av ebola

• Också ett virus som lämnat sitt kärnområde (centralafrika)

• Stannade vid tre länder mot alla odds

• Liberia, Sierra Leone, Guinea



Komplikationer efter ebolainfektion

• Ledproblem-ungefär hälften

• Synproblem-, en fjärdedel (uveit, katarrakt)

• Hörselnedsättning

• Depression

• Huvudvärk, koncentrationssvårigheter, extrem trötthet

• Posttraumatiskt stress-syndrom



Många följder av epidemin

• Skolor har hållits stängda

• Sjukvårdens infrastruktur förstörd, tex

-mkt färre malariafall behandlade

-mkt färre vaccinationer genomförda

- fler har dött av andra, botbara infektioner



• Hela byar utplånade

• Många ebolaöverlevare blir 
utstötta ur samhället

• Föräldralösa barn i massor



MERS-COV

• Middle eastern respiratory syndrome-Coronavirus

• Upptäcktes 2012 på arabiska halvön

• Kraftig lunginflammation med organsvikt

• Oftast underliggande sjukdom hos de värst drabbade

• Smittspridningen har skett inom vården mestadels



• Alla fall kopplade till arabiska halvön 

• Fall rapporterats från 25 länder

• Sydkorea drabbades kraftigt våren 2015

med 186 fall, 36 döda



MERS-COV

• Sannolikt en zoonos

• Påvisat hos kameler

• SARS (också coronavirus)

påvisat hos fladdermöss



MERS-COV

• 1815 laboratorieverifierade fall av MERS-CoV infektion

• 698 deaths [reported case fatality rate 38%]



• Extra uppmärksamhet nu efter Hadj 2016

• Inkubationstid upp till 14 dagar

• Personer med luftvägssymtom efter resa till arabiska halvön ska 
handläggas vid infektionskliniken

• Kontakta infektionsjouren



• Politiskt är Arabiska halvön uppdelat på staterna Saudiarabien, 
Jemen, Oman, Förenade Arabemiraten, Qatar, och Kuwait samt öriket
Bahrain



Gula febern i Angola

• Stort utbrott sedan dec 2015

• Över 4000 misstänkta fall

• Nästan 400 döda

• I grannlandet Demokratiska rep 
Kongo 2000 misstänkta fall



Gula febern



Gula febern

• Inkubationstid 2-6 dagar

• De flesta får subklinisk infektion

• Om man utvecklar symtom är det hög mortalitet

• Hemorragisk feber med leverpåverkan, blödningar



Gula febern

• Stor vaccinationskampanj

• 17 miljoner människor vaccinerade

• Inga nya fall efter juli 2016





• Det räcker med en dos vaccin 
mot gula febern för livslångt 
skydd

• Levande vaccin, får ej ges till 
gravida eller personer med 
nedsatt immunförsvar

• Bild: WHO



West Nile i Europa

• Flavivirus , upptäckt i USA 1999

• Överförs med myggor (från fåglar)

• Drabbar människor och hästar

• Smittar inte mellan däggdjur

• Inget vaccin för människor



West Nile

• Inkubationstid 2-14 dagar

• I del flesta fall lindrig sjukdom

• Hos upp mot 15% neurologiska symtom

• Meningit, encefalit hos mindre än 1%

• Ingen behandling finns






