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Arboviroser av 

resemedicinskt intresse



Virus som överförs av artropoder (myggor, fästingar etc) 

kallas arbovirus (av arthropod borne) och är ofta zoonoser

Arbovirus innefattar agens från flera virusfamiljer (flavi, alfa, 

bunya mfl)

Myggor, fästingar etc som överför virus kallas vektorer

Virus värd är ofta gnagare, fåglar, boskap, fladdermöss, men 

ibland också människa (ex dengue, zika, chikungunya).

Människan oftast “accidental host”



• 1. Feber.
Ex: Sandmyggefeber, okomplicerad West Nile feber

• 2. Feber, ledvärk och hudutslag.
Ex: Ross River-, chikungunya- och 
sindbisvirusinfektioner, klassisk denguefeber

• 3. Encefaliter, meningoencefaliter
Ex: Japansk encefalit, fästingburen encefalit (TBE), 
West Nile encefalit

• 4. Hemorragiska febrar
Ex: Ebola-, Marburg-, Kongo Krim-HF, Lassafeber, 
gula febern, dengue HF



Aedes-myggan
Vektor för bl.a dengue, chikungunya, zika

Aedes aegypti

Ursprung Afrika

Tropiska, subtropiska områden

Aktiv dagtid – biter ute och inne

Föredrar människor – ”social”

Trivs i vattensamlingar. 

Urban 

Aedes albopictus

Ursprung sydostasien

Tolererar tempererade klimat

Aktiv dagtid – biter utomhus

Biter både djur och människor

Trivs i vattensamlingar

vegetation, trädgårdar
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Utvalda arboviroser i världen – det finns fler………
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1789 beskrev Dr Rush

”break bone fever” –

en epidemi som grasserat 

i Philadelphia 1780.





Global distribution dengue-serotyper

NATURE MEDICINE SUPPLEMENT, DECEMBER 2004
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Påverkar:

▪Diagnostik

▪Vaccinutveckling

RNA-virus med snabb cirkulation vektor-värd



Foto Infektionskliniken, Karlskrona

Utslag vid dengue – utan och med 

hemorragiska inslag



Zikavirus – sågs som “banal” infektion tills den kunde kopplas till 
fosterskador (mikrocefali, andra neurologiska skador) 



Från Eurosurveillance

Zika-virusinfektion – PCR  och serologi finns för laboratoriediagnostik



Förra veckan….



Utbredning chikungunya



Chikungunya -klinik

Inkubationstid 3-7 dgr (2-12)

80% symtomatisk sjukdom 

Akut feber-sjukdom med poly-artralgi (96%), artrit. 

Utslag (40%) 

GI-symtom (47%) 

Hemorragiska symtom (6%?)                   

Vanligen lindrig självläkande sjukdom.

Äldre, underliggande sjukdomar, spädbarn riskfaktorer för allvarlig sjukdom -> hjärtsvikt, myokardit, 

multipel organsvikt, hepatit, meningit, encefalit



Utslag vid chikungunya

Foto dr Bernard-A Gaüzère, La Reunion



Foto dr Bernard-A Gaüzère, La Reunion

Utslag vid chikungunya



Beginning in October 2018, the Thai Ministry of Public
Health reported a major increase in the number of 
chikungunya cases in the country. In November alone
1,132 cases were reported, and by 10 December 2018,
this had risen to 2,143 cases, compared with a total
of 10 cases in 2017 [2]. From 1 January to 10 February
2019, 1,652 patients from 17 provinces were reported;
mostly affecting Phuket, Pattani, Songkhla, Narathiwat
and Phang Nga provinces, with the highest morbidity
rate in the southern region

Samma tendens ses bland svenska resenärer – fler fall hittills i år 

(c:a 20) än på hela förra året (södra Thailand….)



human fåglar myggordäggdjur fästingar

Uganda: 1937

Till Amerika 
1999

WNV





West Nile-virus transmissionscykel

Mygga

Människa

Fåglar

WN-virus
WN-virus

Djur



Klinisk bild vid klassisk West Nile-feber

Inkubationstid vanligen 5 (3) till 15 dagar

Kan vara asymptomatisk eller mild febersjukdom

Vanligen feber, lymfadenopati, huvudvärk,        

magont, kräkningar, utslag, konjunktivit

Endast i sällsynta fall CNS-sjukdom och dödsfall



~80%
asymptomatisk

~20%
“West Nile Fever”

<1%
CNS

sjukdom

~10% dödlig
(< 0.1% av alla fall)

WNV-infektion hos människa (“isberg”)

1 fall av CNS-sjukdom per
~150 infekterade Ungefärliga 

beräkn.
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~150 infekterade

~80%
asymptomatisk

~20%
“West Nile Fever”
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Ungefärliga 
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Endast fåtal fall diagnosticerade 

i Sverige (Balkan, Ungern)



Utbredningsområde 

japansk encefalit

Diagnosticerade patienter på 

Folkhälsomyndigheten från:

Thailand

Bali

Filippinerna

Vietnam



Differentialdiagnoser till importerade vektorburna viroser

• Malaria

• >90% av misstänkta VHF är malaria

• Sepsis (meningokocker mfl)

• Rickettsios

• Leptospiros (relativt sällsynt)

• Akut HIV

• Mässling (ev en dubbelinf dengue/mässling)

• Influensa



Vilka virus har ”epidemipotential”?

Exempel:

West Nile-virus (”promiskuös” m avs på myggor, reservoar fågel)

chikungunyavirus

denguevirus

Aedesmyggor,

Reservoar människa



Tack!


