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Sammanfattning 
 
Zikaviruset är ett virus som fått stor uppmärksamhet i framför allt Sydamerika från 2015 och framåt 
då allt fler fall uppmärksammats. Detta arbete har utförts som en litteraturstudie med mål att 
sammanfatta kunskapsläget kring Zikavirusets morfologi, spridning, historia, komplikationer, 
diagnostik samt rådande behandlingsmöjligheter. Som källor används information från 

Folkhälsomyndigheten, CDC, PAHO och WHO samt MeSH-sökningar via PubMed. 
Viruset tillhör familjen Flaviviridae. Liknande andra virus i samma grupp kan infektionen ge feber, 
makulopapulösa hudutslag, konjunktivit, ledvärk, huvudvärk och myalgi. Det beskrevs först redan på 
slutet av 1940-talet i Afrika och har sedan rapporterats ha spridit sig till Asien, Oceanien, Stilla 
havsöarna och nu senast med utbrott i Sydamerika. Virusinfektionen har blivit mycket omdiskuterad 
då allt mer bevis kunnat läggas fram för att den kan leda till Guillain-Barrés syndrom samt även utöva 

teratogena effekter med mikrocefali som följd. Man har kartlagt spridning framför allt via myggarten 
Aedes men bevis finns även för att sexuell spridning kan ske samt att sjukdomen förefaller även kunna 
spridas från mor till foster. Diagnostiken baseras på RT-PCR och serologiska tester. I nuläget finns 
ingen aktiv behandling. Sammanfattningsvis har Zikavirus spridit sig snabbt genom Syd- och 
latinamerika sista åren och visat sig utgöra ett hot mot folkhälsan i dessa områden varför ett 
framtagande av ett fungerande vaccin är önskvärt. 

 
Nyckelord: zika virus, ZIKV, zika virus infection, diagnosis, pathogenicity, prevention and control, 
complications, transmission, epidemiology, folkhalsomyndigheten, CDC, PAHO, WHO. 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The Zika virus has gathered much attention especially in South America from 2015 

and onwards in regards of an increasing amount of new cases. This review has been 

done as a literature study with the aim to gather the current knowledge regarding the 

morphology, spread, history, complications, diagnostics and current treatment 

options on Zika virus infection. As source material information from 

Folkhälsomyndigheten, CDC, PAHO and WHO has been used, as well as literature 

searches with the help of MeSH from PubMed. 

The virus belongs to the Flaviviridae family. Similarly, to other viruses in this group 

it causes fever, maculopapular rashes, conjunctivitis, arthritis, headache and myalgia. 

It was first described in the end of the 1940: s in Africa and has since been reported 

to spread to Asia, Oceania, the Pacific islands and now recently with an outbreak in 

South America. The viral infection has been richly discussed because all the more 

evidence points towards it being able to induce Guillain-Barré syndrome and 

furthermore having teratogenic properties with resulting microcephaly. Transmission 

has been attributed to mosquitos of the family Aedes but evidence also points 

towards the possibility of sexual transmission and the ability to spread from mother 

to fetus. The diagnostics rely on RT-PCR and serologic tests. Currently there is no 

active cure for the disease.  

In conclusion, the Zika virus has spread fast through South- and Latin America these 

last couple of years and has shown to be a danger towards public health which is why 

the development of a working vaccine is preferable.    

 

Keywords: zika virus, ZIKV, zika virus infection, diagnosis, pathogenicity, 

prevention and control, complications, transmission, epidemiology, 

folkhalsomyndigheten, CDC, PAHO, WHO. 
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FÖRKORTNINGAR 

 
 

Ae. Aedes 

Asn Asparagin 
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et al. et alia 

etc. et cetera 

IgE Immunoglobulin E 
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MeSH Medical Subject Headings 

MRI Magnetisk resonanstomografi 

No. 766 Nummer 766 

NSAID Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs 

o.s.v. och så vidare 

PAHO Pan American Health Organization 

p.g.a. på grund av 

PRNT Plaque Reduction Neutralization Test 

RNA Ribonukleinsyra  

RT-PCR Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction 

TAM TAM receptor tyrosinkinas 

T.ex. Till exempel 

TIM-1 T-cell Immunoglobulin and Mucin domain 1 
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INTRODUKTION 

 

 
Syfte 

 

Arbetet har skrivits för att redogöra för de aspekter som idag är kända beträffande 

Zikaviruset (ZIKV), såsom gällande dess morfologi, patogenes, spridning och 

historia. Arbetet tar också upp olika komplikationer som viruset kan ge, hur 

virusinfektioner hos människa diagnostiseras samt även vilka behandlingsmöjligheter 

som fanns tillgängliga vid tidpunkten då uppsatsen skrevs. 

 

 

Bakgrund/Spridningens historia 

Under en rutinmässig kontroll av gula feberns spridning isolerades Zikaviruset fram i 

april 1947 för första gången av en slump ur serum från rhesusapa No. 766 (1). 

Isolationen gjordes i Zika-skogen, beläget nära Victoriasjön vid Entebbe i Uganda. 

Ungefär ett år senare från samma skog isolerades viruset fram en andra gång från 

myggsläktet Aedes (1), vilka än idag är de främsta smittspridarna av Zikavirus. Den 

specifika arten som viruset isolerades fram ifrån var Ae. africanus som hittades på en 

trädplattform. Viruset kom att namnges efter den plats där det först hade påträffats, 

Zika-skogen (1). 

 

1952 påträffades de första fallen av ZIKV-infekterade människor i Uganda och i 

Tanzania. Man fann då neutraliserande antikroppar mot ZIKV i de här människornas 

blod (2). Ungefär två år senare rapporterades det för första gången om att viruset 

kunde orsaka sjukdom hos människa, eftersom viruset isolerades fram 1954 från en 

10-årig flicka i Nigeria. Flickan fick endast milda symptom från sin infektion (3). 

Nästa rapport om ZIKV-orsakad sjukdom kom 1964 när en manlig forskare 

insjuknade i samband med att han utövade analyser på isolerat ZIKV (4). Även i 

detta fall beskrevs sjukdomen som en relativt harmlös åkomma, med milda symptom 

sedda hos forskaren i form utav kliande hudutslag vilka försvann efter bara några 

dagar (4).  

Forskare lyckas från och med 1960-talet att isolera ZIKV ifrån flera rhesusapor i 

olika afrikanska länder och ur allt fler myggarter, främst från myggor inom familjen 

Aedes (5). Det sågs i studierna som gjordes att viruset inte bara kunde orsaka 

sjukdom hos människa utan även bland primater. I och med att viruset verkade ha 

sjukdomsframkallande egenskaper kom det att bli klassat som ett arbovirus (6).  

Genom att flera isoleringskontroller gjordes på olika typer utav arbovirus kunde 

Zika-spridningen följas under 1900-talet från Östafrika i Uganda över till länder i 

Västafrika (6). De få sporadiska ZIKV-sjukdomsfall som rapporterades bland 

människor under denna period beskrevs som milda i sina former. ZIKV isolerades i 

väldigt liten omfattning jämfört med andra liknande arbovirussjukdomar såsom 

chikungunya och gula febern, som var epidemiska under den här tiden i Afrika (6).  
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1969 rapporterades det om isolering av ZIKV för första gången i Malaysia, Asien (5, 

6). Flera länder i Asien kom efter detta att rapportera in om detektering av ZIKV-

infektioner bland befolkningen. 1977 rapporterades det om 7 patientfall i Indonesien 

under regnsäsongen, som Aedesmyggor är kända att frodas under. Andra asiatiska 

länder som redovisade om virusets förekomst var även Indien och Pakistan (5). 

 

Från 1952 fram till år 2006 spred Zikaviruset sig sporadiskt i Afrika och längs delar 

utav sydöstra Asien. Mindre än 20 stycken bekräftade infektionsfall detekterades 

under den här långa tidsperioden, men så kom år 2007 som var året då den första 

observerade ZIKV-epidemin bröt ut (7). 
 

 

Första utbrottet på ön Yap, Oceanien år 2007 

 
Läkare på ön Yap, en delstat i Mikronesiens federerade stater uppmärksammade i 

april 2007 en kraftigt ökad förekomst av denguefeber-liknande symptom bland 

patienter såsom hudutslag, feber, konjunktivit, ledsmärta och ledstelhet (7). Dessa 

patienter svarade positivt på de denguevirus-tester som gjordes på plats. Proverna 

skickades dock vidare för ytterligare utredning till Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) diagnostiklaboratorium av arbovirus (7). Det visade sig att det var 

ZIKV, ett virus som fram tills nu endast hade påträffats i ett fåtal sporadiska fall i  

Afrika och i Asien men som nu verkade ha tagit sig från Asien och över västra Stilla 

havet till Oceanien (7).  

 

När undersökningar gjordes på ön hittades det 185 stycken misstänkta infektionsfall. 

Det ansågs att 59 stycken fall var sannolika eftersom IgM-antikroppar mot ZIKV 

hittades med serologiska tester (7) och 49 sjukdomsfall bekräftades vara ZIKV-

orsakade med RT-PCR. Uppskattningsvis tros det att 73% av öns ca 7000 invånare 

av en ålder >3år bar på en ZIKV-infektion under den här epidemin. De sjukdomsfall 

som hittades vid det här utbrottet var mestadels lindriga och inga dödsfall 

rapporterades (5, 7).  

 

Utbrottet på ön Yap har klassats som en ny epok för Zikaviruset eftersom viruset 

tycktes dyka upp från ingenstans och visade nu förmåga att kunna orsaka epidemi 

hos en stor del av befolkningen i området. 

 

 

Utbrotten på öarna i Polynesien och i Melanesien, Oceanien år 2013–2014  
 
Efter utbrottet på ön Yap slog nästa ZIKV-epidemi till mot nya öar i västra Stilla 

havet. Öarna som nu stod på tur var tre öar i Polynesien och en ö i Melanesien (5). 

 
I oktober 2013 påträffades fall av ZIKV-infektioner i Franska Polynesien, vilket 

utvecklades till en epidemi som höll i sig fram till april 2014 (5). Utbrottet 

resulterade i att över 30 000 patienter, d.v.s. 11,5 % av det totala invånarantalet, 
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sökte sig till vården för ZIKV-liknande sjukdomsbesvär (5). Ur tagna prover 

detekterades ca 8750 misstänkta samt 383 bekräftade infektionsfall som var ZIKV-

orsakade. Det kom även att konstateras att det var samma virusform som tidigare 

hade härjat på ön Yap, nämligen den med asiatisk härstamning (5).  

 

Det observerades även ZIKV-infektion hos 2 mödrar och deras nyfödda bebisar. 

Detta kom att väcka misstankar om att barnen möjligen kunde ha blivit smittade som 

foster, under födseln eller från amningen (8). Det rapporterades även under den här 

tiden i Franska Polynesien om ZIKV-positiva bloddonationer givna från 

asymtomatiska blodgivare. Som en säkerhetsåtgärd uppmanades 

bloddonationscentraler av den anledningen till att vara försiktiga med att ta emot 

blod från personer som nyligen återvänt från ZIKV-drabbade områden. Detta för att 

undvika potentiell fortsatt spridning av viruset (9). Till skillnad från epidemin på Yap 

kom det i det här utbrottet att rapporteras in en oroväckande ökning av neurologiska 

komplikationer med 42 fall av Guillain–Barrés syndrom inkluderat (5). Detta 

fenomen ansågs kunna indikera att ZIKV var mer än ett harmlöst sjukdomsvirus. 

Dock kunde det inte konstateras att ZIKV låg till grunden för de neurologiska 

komplikationerna eftersom denguefebern härjade på ön under samma tid som ZIKV 

(5).  

 

Zikaviruset spred sig sedan vidare över till den Melanesiska ön Nya Kaledonien, där 

viruset påträffades första gången i november 2013 (10). I februari 2014 konstaterade 

Nya Kaledoniens hälsomyndighet att det var en ZIKV-epidemi bland öns 

lokalbefolkning och på 1 år detekterades totalt 1385 stycken personer med bekräftade 

ZIKV-infektioner. Av de upptäckta fallen var 35 stycken importerade d.v.s. de kom 

från resande individer som besökt andra ZIKV-drabbade områden (10). 

 

I februari 2014 hittades 932 misstänkta patientfall på Cooköarna i Polynesien. Det 

kom att rapporteras cirka 50 bekräftade ZIKV- infektioner i regionen (11).  

Mellan januari och maj 2014 på Påskön tillhörande Chile, togs 89 prover från 

patienter ur lokalbefolkningen med misstänkt ZIKV-infektion. Av dessa innehöll 51 

stycken virus arvsmassa (12). Det ZIKV som upptäcktes bland Påsköns invånare 

verkade ha samma struktur som det som hittats vid utbrottet i Franska Polynesien, 

därav antogs det att viruset hade spridit sig från Franska Polynesien över till Påskön 

(12).  

 

 

Utbrotten i västra hemisfären, Syd- och Nordamerika år 2015 – 2016 

 
Under mars månad år 2015 underrättade Brasilien World Health Organization 

(WHO) om en okänd sjukdom som orsakat nästintill 7000 patientfall. Fallen 

uppvisade milda symptom i form av hudutslag och ibland feber (5). Tester gjordes på 
flera patientprover för en rad olika sjukdomar och det misstänktes bland annat att det 

kunde vara denguefeber eller chikungunya som orsakat utbrottet (5). Sjukdomsbilden 

ansågs emellertid inte riktigt stämma, med de sjukdomar som proverna testades för 
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(5). I början av maj anlände testsvaren och de visade att många av proverna var 

ZIKV-positiva samt att viruset hade erhållits lokalt i Brasilien. Med detta bekräftades 

det därmed att Zikaviruset nu hade anlänt till Sydamerika, en helt ny världsdel för 

viruset (5).  

 

I och med Zikavirusets forna epidemiutbrottshistorik kom WHO samt Pan 

American Health Organization (PAHO) därmed att varna om ett nytt potentiellt 

epidemiskt virus (5). Omkringliggande länder med Aedes-myggor i sin fauna 

rekommenderades därför starkt att vara uppmärksamma på eventuell vidare 

spridning (13). Virusets spred sig dock som befarats, med rask takt mellan de 

brasilianska delstaterna och vidare över till närliggande Colombia. Virusets 

utbredning stannade inte där utan snart hade spridningen nått 13 syd- och 

centralamerikanska länder (tabell I), inkluderat 2 länder tillhörande EU (5).   

 

 
Tabell I. Tabellen visar vilket år samt månad olika länder/territorier rapporterade in om sina första 

patientfall, av erhållen myggburen ZIKV-smitta från lokala Aedes-myggor. Tabellen anger även 

det totala antalet länder/territorier i Amerika som anmält om inhemsk ZIKV-smitta (5).  

 

 

I slutet av oktober meddelade Brasilien WHO om en mycket oroväckande 

upptäckt, nämligen en onormal ökning av abnormiteten mikrocefali bland landets 

nyfödda (5). I augusti observerades 54 fall och i november hade det stigit till 1248 

fall (figur I). Orsaken bakom ökningen kunde inte utrönas (5). Detta indikerade en 

kraftig ökning av komplikationen jämfört med riksomfattande data taget från år 

2001–2014, då det registrerades cirka 163 fall av mikrocefali per år (14). Denna 

skrämmande ökning i samband med den okända bakomliggande orsaken kom att 

driva Brasilien till att deklarera att landet befann sig i en hälsorisk (5).  

 

Under det resterande året gjordes flera upptäckter från serologiska prover tagna 

från mödrar till mikrocefalidrabbade foster eller nyfödda barn. Likaså erhölls 

prover från de olycksamma spädbarnen till dessa mödrar (5). I en rapport skrevs 

det om att ZIKV-genom hade detekterats i fostervattnet från 2 havande kvinnor 

vilka dessutom fått det bekräftat via ultraljud att deras barn hade mikrocefali  (5). 

ZIKV RNA erhölls även enligt en annan rapport, ur blod och vävnadsprover från 

Månad 

år 2015 

Länders/territoriers första inrapporterade 

infektionsfall erhållna från lokala Aedes-myggor 

Antal 

områden/månad 

Maj 

 

Brasilien 1 

Oktober 

 

Colombia 1 

November El Salvador, Guatemala, Mexiko, Paraguay, Surinam, 

Venezuela 

6 

 

December 

 

Franska Guyana, Honduras, Martinique, Panama, 

Puerto Rico 

5 

Länder/territorier totalt  13 
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en mikrocefalidrabbad nyfödd. Barnet i rapporten överlevde inte utan dog strax 

efter födseln (5).  

 

I december månad hade antalet rapporter om misstänkta fall stigit ytterligare 

(figur I) (15).  

 

 

 
Figur I. Visar månadsvis ökningen av antalet misstänkta fall av mikrocefali i Brasilien från november 
2015 till juli 2016. Informationen är hämtad från PAHO månadsvis uppdaterade epidemiologiska 
rapporter om Zikaviruset, från år 2015-2016 (15).  

 

 

Allt fler fynd gjordes där ZIKV RNA erhölls ur serologiska prover från mödrar 

och deras sjuka barn. Starka misstankar om att Zikaviruset möjligen kunde vara 

orsaken till de neurologiska tillstånden började här att dras från de framtagna 

fynden (5). WHO och PAHO var därför snabba med att ge ut riktlinjer åt 

laboratorier över hur viruset bäst skulle kunna detekteras och vårdcentraler 

uppmanades att vara aktiva med att rapportera in patientfall med Zika-infektioner 

(5). Gravida kvinnor uppmanades nu även att ta sig i akt att skydda sig aktivt mot 

myggbett, eftersom sambandet mellan ZIKV och mikrocefali för stunden 

fortfarande låg under utredning (13).  

 

Det nya året 2016 inleddes och antalet misstänkta fall av mikrocefali fortsatte 

stadigt att stiga i Brasilien (figur I). Antalet förekommande ZIKV-infektionsfall 

steg likaså i en positiv trend i ett flertal länder och virusets utbredning kom att ses 

i åtskilliga nya sydamerikanska territorier. Till slut nådde smittan även ut till de 

Karibiska öarna (5) (tabell II). Mängden fall av Guillain-Barrés syndrom tycktes 

likväl onormalt öka i många drabbade områden, dock gick det inte riktigt till en 

början att dra någon slutsats om vilken patogen som hade orsakat ökningen. Detta 

eftersom ett flertal länder samtidigt genomgick utbrott från både chikungunya och 
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denguefeber (5). Flera fall fortsatte att anmälas in där prenatal transmission av 

ZIKV bland gravida kvinnor misstänktes. Hos dessa kvinnor detekterades viruset 

med PCR från fostervatten samt i vävnadsprover från dödfödda 

mikrocefalidrabbade foster (5). Misstankarna om att ZIKV potentiellt kunde ha en 

koppling till mikrocefali stärktes ytterligare därutav och detta faktum blev allt 

mera uppmärksammat i media (5). På vårkanten och under sommaren år 2016 

sände de flesta nyhetsstationer bilder där allmänheten kunde se förtvivlade 

mammor bärandes på sina sjuka spädbarn med små huvuden. Dessa bilder 

skapade stora orosmoment inför de annalkande Olympiska spelen som skulle 

hållas i Brasilien senare under året och det diskuterades om det var så klokt att 

hålla evenemanget i landet på grund av omständigheterna (13). WHO ansåg dock 

inte att viruset skulle spridas mindre på grund av tillställningen och information 

gavs istället ut till allmänheten över hur individer bäst skulle kunna skydda sig, 

samt över viktiga aspekter att tänka på (13). 

 

Den markanta ökningen i Brasilien av misstänkta (figur 1) samt bekräftade fall av 

neurologiska abnormiteter, i samband med de vetenskapliga upptäckterna om 

potentiell prenatal transmission, kom att driva WHO till att den 1 februari 2016 

deklarera att ZIKV-utbrotten utgjorde ett internationellt hot mot folkhälsan (5). 

Gravida kvinnor uppmanades både av CDC och WHO att hålla sig borta från 

områden med pågående ZIKV-utbrott och allt mer ingående riktlinjer för hur 

individer skulle kunna undvika infektion gavs ut (13). Forskningen på viruset 

satte extra fart efter deklarationen och andra potentiella transmissionsvägar för 

viruset lyftes snart fram (13). Det fastslogs bland annat att viruset inte bara kunde 

smitta individer via myggor eller potentiellt prenatalt, utan också sexuellt. Detta 

gav viruset möjligheten att kunna följa med infekterade kringresande hem till 

deras respektive hemorter runt om i världen och smitta över till deras sexpartners 

(13). I Amerika rapporterade Argentina, Canada, Chile, Peru och USA om sexuell 

överförd ZIKV-smitta (16). 

 

I Syd- och Centralamerika kom frekvensen inrapporterade fall att minska runt 

april månad. I Karibien kom antalet rapporterade fall att öka allt mer under året 

(17). Virusets spridning fortsatte och nådde slutligen USA (tabell II), där det 

upptäcktes lokalt först i Florida (18) och sedan i Texas (19). Många vetenskapliga 

studier hade gjorts under 2016 på Zikavirusets potentiella teratogena effekter. Det 

kom dock att dröja fram till den 7 september 2016 innan WHO:s experter med 

säkerhet kunde konstatera att det fanns en säkerställd koppling mellan ZIKV och 

neurologiska tillstånd, såsom mikrocefali men även Guillain-Barrés syndrom (20). 

Kopplingen gick ändå förhållandevis snabbt med tanke på att orsaken till 

ökningen av mikrocefali i Brasilien var helt okänd bara cirka ett år tidigare.  
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Tabell II. Tabellen visar vilket år samt månad länder/territorier rapporterade in om sina första fall 

av erhållen ZIKV-smitta från inhemska Aedes-myggor. Tabellen anger även det totala antalet 

länder i Amerika som anmält om inhemskt ZIKV-smitta. Länderna/territorierna från tabell I är 

också inräknade i den totala beräkningen (16). 

*Källa: 

http://www2.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=34906
&lang=en 

 

 

Eftersom virusets teratogena effekter nu hade kunnat fastläggas tack vare den 

snabbt framskridna forskningen kunde WHO den 18 november deklarera att 

ZIKV-utbrotten i de amerikanska länderna inte längre utgjorde ett internationellt 

hot mot folkhälsan (21). Deklarationen innebar att organisationen inte behövde 

arbeta under ökat beredskapsläge längre, men att utbrotten i Amerika ändå skulle 

fortsätta att ha hög prioritet (21). WHO betonade i sin deklaration att virusets 

fortsatta spridning samt neurologiska konsekvenser fortfarande utgör stora 

utmaningar för hela världen och att mer forskning krävs, för att resurser ska kunna 

läggas på de metoder som kan vara mest effektiva i dess bekämpning (21). 

 

ZIKV-associerade fall av mikrocefali kom att rapporteras förutom i Brasilien även 

i 21 andra amerikanska länder under året. ZIKV-infektionerna i de 21 länderna 

hade bland de gravida erhållits lokalt (16). USA och Kanada rapporterade också 

om fall, men det förblev okänt vilket land som de drabbade kvinnorna hade 

Månad år 

2016 

Länders/territoriers första inrapporterade 

infektionsfall erhållna från lokala Aedes-myggor  

Antal 

områden/månad 

Januari 

 

Amerikanska Jungfruöarna, Barbados, Bolivia, Costa 

Rica, Dominikanska republiken, Guadeloupe, 

Nicaragua, Saint Martin 

8 

Februari Aruba, Bonaire, Curaçao, Ecuador, Guyana, Haiti, 

Jamaica, Peru, Saint Vincent och Grenadinerna, Sint 

Maartin, Trinidad och Tobago  

11 

Mars 

 

*Dominica, Kuba 2 

April Belize, Saint Barthélemy, Saint Lucia 3 

 

Maj 

 

Argentina, Grenada 2 

Juni 

 

Anguilla  1 

Juli 

 

Antigua och Barbuda, Bahamas, Caymanöarna, Sint 

Eustatius och Saba, Turks- och Caicosöarna, USA 

6 

Augusti 

 

Brittiska Jungfruöarna, Saint Kitts och Nevis 2 

September 

 

Montserrat 1 

Länder/territorier totalt under 2015–2016 49                                            
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erhållit sina infektioner ifrån (16). Brasilien förblev emellertid landet med flest 

anmälda samt bekräftade ZIKV-associerade fall av mikrocefali. I december hade 

landet kunnat konstatera 2228 bekräftade fall med koppling till prenatal ZIKV-

transmission (16). Under år 2016 hade det rapporterats cirka 1,5 miljon patientfall 

med ZIKV-infektion i Amerika (22). 

 

 

Utbrott och infektionsfall i övriga världen år 2015 – 2016 

 
Samtidigt som ZIKV-utbrotten härjade och utbredde sig längs Brasiliens delstater 

och i Colombia (tabell I), dök lokala infektionsfall även upp i länder utanför Amerika 

som på ön Kap Verde tillhörande Afrika (5). Zikavirusets ankomst till ön ledde snart 

till en epidemi bland öns invånare och i februari år 2016 hade landet rapporterat in 

7081 misstänkta patientfall av ZIKV (5). I maj månad 2016 började det också att ses 

enstaka fall av ZIKV-associerad mikrocefali bland öns nyfödda (13). Forskare 

sekvenserade det cirkulerande Zikavirusets arvsmassa och de fann att strukturen på 

RNA-strängen stämde överens med den variant som cirkulerade liktidigt i Amerika. 

Det spekulerades i och med detta om Zikaviruset på ön Kap Verde hade importerats 

med resenärer som vistats i Brasilien (13).  

 

Flera länder utanför Amerika kom att mellan år 2015–2016 rapportera om lokala 

ZIKV-infektionsfall (16) (tabell III).  

 

 
 Tabell III. Visar länder utanför Amerika som rapporterade om lokal ZIKV-smitta mellan år 2015 – 
2016. Tabellen visar även vilken världsdel länderna tillhör och hur många länder som rapporterade 
ZIKV totalt i respektive världsdel under tidsperioden (16).  

*Länder som anses vara potentiellt endemiska för ZIKV eller har rapporterat om lokal myggburen 
smittspridning under år 2016.  
 

 

Ett flertal andra länder rapporterade också om importerade ZIKV-infektionsfall, som 

ditförts med resenärer som vistats i drabbade områden (16). Dessa resenärer smittade 

i vissa fall vidare sjukdomen till andra personer. Bekräftade fall av person-till-person 

ZIKV-överförd smitta detekterades mellan 2015–2016 totalt i 9 länder utanför 

Amerika (16). Länderna var Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Nya Zeeland, 

Tyskland, Portugal, Spanien och Storbritannien (16).  

 

Världsdel Länder utanför Amerika som rapporterade om lokal 

ZIKV-smitta mellan 2015 - 2016  

Länder 

totalt/världsdel  

Afrika 

 

Guinea-Bissau, Kap Verde 2 

Asien Filipinerna*, Indonesien*, Malaysia*, Maldiverna*, 

Singapore, Thailand*, Vietnam* 

7 

Oceanien 

 

Amerikanska Samoa, Fiji, Marshallöarna, Mikronesien, 

Nya Kaledonien*, Palau, Samoa, Tonga 

8 

Länder totalt 17 
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Flera länder utanför Amerika rapporterade även om fall utav mikrocefali under året. I 

Thailand, Vietnam och på Marshallöarna erhölls smittan till de drabbade gravida 

kvinnorna lokalt, vilket sedan resulterade i tillståndet hos spädbarnen (16). I andra 

länder där tillståndet påträffades som i Slovenien och i Spanien erhölls infektionerna 

till de drabbade kvinnorna från resor i ZIKV-epidemiska områden (16). 

 

 

 

 

MATERIAL OCH METOD 

Mycket av informationen i denna litteraturstudie har inhämtats från de officiella 

hemsidorna för Folkhälsomyndigheten, Centre for Disease Control and Prevention 

(CDC), Pan American Health Organization (PAHO) samt World Health 

Organisation (WHO). Informationen har hämtats mellan datumen 16/1 till den 19/4 

år 2017.  

• Folkhälsomyndighetens information har hämtats från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-

utbrott/zikavirus-central-och-sydamerika-2015/.  

• Information från CDC har tagits från https://www.cdc.gov/zika/.  

• Information från PAHO har hittats på 

http://www2.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11

585&Itemid=41688&lang=en.  

• Information från WHO har tagits från 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/en/.  

Källhänvisningar från dessa sidor följer även. 

 

Sökningar har även utförts på PubMeds databaser (tabell IV) med hjälp av Medical 

subject headings (MeSH-) -termer (tabell IV). Artikelsökning har endast utförts där 

Zika virus eller Zika virus infection utgör MeSH major topic, men i vissa fall ingår då 

även några av de andra så kallade qualifiers i artikelområdet, till exempel behandlas 

transmission även i flertal artiklar som endast har ”Zika virus” som major topic.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/zikavirus-central-och-sydamerika-2015/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/zikavirus-central-och-sydamerika-2015/
https://www.cdc.gov/zika/
http://www2.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11585&Itemid=41688&lang=en
http://www2.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11585&Itemid=41688&lang=en
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/en/
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Tabell IV. Sökningar gjorda i PubMeds databaser med major topic MeSH-termer. Tabellen visar 

antalet träffar, antalet granskade abstract, antalet granskade artiklar och antalet använda artiklar från 

respektive major topic MeSH-term.   

Databas MeSH-termer Begränsningar Träffar Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Använda 

artiklar 

Pubmed Zika virus Major topic 451 12 12 12 

Pubmed Zika virus infection/ 

diagnosis 

Major topic 137 5 5 5 

Pubmed Zika virus 

infection/pathogenicity 

Major topic 66 1 1 1 

Pubmed Zika virus 

infection/prevention 

and control 

Major topic 146 1 1 1 

Pubmed Zika virus 

infection/complications  

Major topic 104 3 3 3 

Pubmed Zika virus 

infection/transmission 

Major topic 123 7 7 7 

Pubmed Zika virus 

infection/epidemiology 

Major topic 277 10 10 10 

 

 
 

 

RESULTAT OCH DISKUSSION 

 

 
Den kliniska bilden  

 
Symptomen som kan erhållas från en ZIKV-infektion liknar symptom som kan ses 

hos andra arbovirusinfektioner som dengue- (23, 24) och chikungunyavirus (24). De 

vanligaste symptomen i samband med en ZIKV-infektion är feber, makulopapulösa 

hudutslag, konjunktivit och ledvärk. Andra symptom kan vara huvudvärk och myalgi 

(25).  

 

Symptomen brukar hålla i sig mellan 2-7 dagar (25). Inkubationstid är inte helt 

klarlagd (23) men tros fortgå mellan 3-12 dagar efter stick från smittad mygga (25).  
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Det är inte alltid som ZIKV-infektioner ger upphov till symptom hos de infekterade. 

Det är så pass att endast 1 av 5 infekterade personer uppvisar några symptom alls 

från en infektion och de symptom som uppkommer är vanligen av mild sort (24, 26). 

Ofta blir inte normala friska personer så pass sjuka att de behöver söka sig till 

sjukvården. Dödsfall uppträder ytterst sällan och i de fåtal utav fallen där bortgång 

har rapporterats har patienter samtidigt ofta också lidit av andra allvarliga 

underliggande sjukdomar (25). 

 

Kunskapen om ZIKV utvecklas och förnyas ständigt i samband med den intensiva 

forskning som bedrivs. Den 7 september 2016 bekräftade WHO i ett uttalande att 

ZIKV-infektion hos gravida kan ge upphov till medfödda hjärnabnormiteter som 

mikrocefali hos spädbarn (20). WHO bekräftade även i detta uttalande att ZIKV-

infektion möjligen är en utlösare av Guillain-Barrés syndrom (20).  

 

 

Mikrocefali 

 

Fostrets huvud växer i samband med att dennes hjärna utvecklas under graviditeten 

(27). Mikrocefali är ett ovanligt tillstånd (28) där ett spädbarns huvud är mindre än 

vad den normala standarden är p.g.a. att dess hjärna inte har utvecklats normalt (27). 

Tillståndet kan förekomma enskilt eller tillsammans med andra missbildningar. 

Komplikationer som kan fås från mikrocefali är ofta livslånga och ju mer outvecklad 

ett spädbarns huvud är, desto svårare blir komplikationerna från sjukdomen (27).  

 

Det är inte ovanligt att mikrocefalidrabbade bebisar inte uppvisar några symptom till 

att börja med, men att de ändå utvecklar olika komplikationer med tiden (28). Det 

kan ibland vara svårt att avgöra hur pass allvarlig tillståndet är samt vilka problem 

som barnet kan tänkas att stöta på i framtiden. Det är därför viktigt med kontinuerliga 

besök hos vården, för att kunna hålla koll över hur handikappet utvecklar sig (27).  

 

Förekommande komplikationer vid mikrocefali kan vara att bebisen får problem med 

krampanfall, balans- och rörelse, inlärning, nedsatt syn samt hörsel och att denne blir 

stel i leder samt muskler. Dessa barn kan även ha svårt att svälja ned mat (27). 

Allvarlig mikrocefali kan vara livshotande (27), men i de bästa utav fallen utvecklas 

barn med mikrocefali helt normalt utan några komplikationer alls (28).  

 

Mikrocefali kan komma till uttryck direkt vid födseln och kallas då för prenatal 

mikrocefali. Uppkommer tillståndet efter födseln kallas det för postnatal mikrocefali 

(28).  

 

Det går inte alltid att utreda de bakomliggande orsakerna till uppkomsten av 

tillståndet. Ibland uppkommer mutationer i fostrets gener spontant. Andra bidragande 

faktorer kan dock vara att en moder under sin graviditet har missbrukat alkohol eller 

varit i kontakt med ämnen som kan skapa mutationer hos fostret (27). Sådana ämnen 

kan vara teratogena kemikalier, läkemedel, radioaktiv strålning och även rökning kan 

vara en bakomliggande faktor (28). En undernärd moder kan också ge upphov till 
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mikrocefali hos sitt barn, eftersom det då inte blir tillräckligt med näring över för 

normal fosterutveckling (27). Dålig blodtillförsel till fostrets hjärna som kan 

uppkomma på grund av trauman på fostret, kan också vara en orsak (28).  

 

Olika infektioner under graviditeten av sådant som toxoplasmos, rubella, herpes, 

syfilis, HIV, Helicobacter pylori och cytomegalovirus kan även det leda till 

mikrocefali (28).  

 

Det har inte passerat obemärkt att antalet fall av mikrocefali bland spädbarn ökade i 

samband med ZIKV-utbrotten i Amerika. I början fanns det endast misstankar om att 

det kunde finnas ett samband mellan ZIKV och tillståndet. Många studier gjordes 

därav i syfte för att en slutsats skulle kunna dras, ett exempel på en av de tidigare 

studierna som gjordes var en studie som gav starka bevis till kopplingen skriven av 

Driggers et al. (29).  

 

I studien följde forskare en gravid finsk kvinna som hade varit på semester i Mexiko, 

Guatemala och Belize i sena november 2015 (29). Kvinnan hade under resan varit 

inne på sin 11:e graviditetsvecka och nämnde i studien att hon och hennes man hade 

blivit rikligt bitna av myggor, främst i Guatemala. Kvinnan kom senare att insjukna 

med influensaliknande symptom och hudutslag som varade i ca 5 dygn (29). Några 

veckor efter sitt insjuknande och väl hemma i Finland gjorde kvinnan serologisk 

analys för att se vilken sjukdom det hade handlat om. Analysen visade positivt för 

antikroppar mot ZIKV, vilket innebar att kvinnan hade haft en infektion av viruset. 

Forskarna fick tillåtelse att följa fostrets utveckling (29). Utvecklingen följdes med 

ultraljud samt med MRI fram till graviditetsvecka 21, då modern beslutade att 

avsluta sin graviditet. Det märktes att fostrets huvudomkrets minskade från 47 

percentil ned till 24 percentil mellan graviditetsvecka 16 och 20. Under vecka 19 och 

20 upptäcktes påtagliga abnormiteter i fostrets hjärna (29). ZIKV RNA detekterades 

även från moderns blodserum med RT-PCR från vecka 16 till vecka 21. När 

graviditeten avslutades vecka 21 undersöktes fostret histologiskt. RNA från ZIKV 

identifierades då i flera av fostrets organ och den högsta halten isolerades från dess 

hjärna (29). 

Flera liknande studier bidrog som bevis för att WHO samt CDC tillslut skulle kunna 

dra koppling mellan ZIKV och mikrocefali med säkerhet (27, 28).  

 

En del barn kan även uppvisa svåra neurologiska abnormiteter trots normal 

huvudomkrets. Därför kan det anses att termen kongenital Zika syndrom kan vara 

mer passande för sjukdomen, än enbart mikrocefali (30).  

 

 

Kongenital Zika syndrom 

 

Mikrocefali eller andra missbildningar som kan utskiljas direkt vid födelsen och som 

kan kopplas till ZIKV, kallas för kongenital Zika syndrom. Syndromet beskrivs av 

CDC i 5 olika kännetecken hos spädbarnet, vilka är (31);  
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1.) Allvarlig mikrocefali där kraniet till viss del har kollapsat 

2.) Minskad hjärnvävnad med hjärnskada som följd 

3.) Skador på baksida ögon  

4.) Kontraktion av leder, som till exempel klumpfot 

5.) Svårkontrollerad muskeltonus som ger rörelsesvårigheter hos de nyfödda.   

 

Alla bebisar med det kongenitala syndromet utvecklar dock inte de ovannämnda 

problemen (31).  

 

Andra komplikationer som har rapporterats hos spädbarn med kongenital Zika 

syndrom är krampanfall, problem med sväljandet och hörselnedsättning (32). Dessa 

barn verkar också skrika samt gråta mer än friska spädbarn. ZIKV-infektion i 

livmodern har även visat att kunna resultera i missfall eller dödföddhet (32).  

 

Zika syndromet kan också vara postnatal, vilket innebär att abnormiteterna som 

nämnts inte påbörjas märkvärt förrän en tid efter bebisens födelse. Exempel på 

postnatal komplikation från ZIKV kan vara att spädbarnets huvud inte avstannar i sin 

tillväxt förrän senare efter födseln (31). Mycket är fortfarande okänt om det 

kongenitala Zika syndromet och det är svårt att veta hur långtidseffekterna kommer 

att se ut för de drabbade barnen. Forskning pågår och en större förståelse för 

sjukdomens komplikationer kommer säkerligen att fås med tiden (32).   

 

Zika syndromet är minst sagt skrämmande. Dock är det viktigt att poängtera att alla 

gravida kvinnor som blir infekterade av ZIKV inte automatiskt föder barn med 

missbildningar. Dock är det konstaterat att viruset ökar risken för att det ska 

förekomma och därför bör försiktighetsåtgärder vidtas om ZIKV-infektion misstänks 

(31). Exakt hur stor risken är att en gravid kvinna med ZIKV-infektion ger det 

medfödda syndromet till sitt barn är dock fortfarande okänt. Vissa hypoteser säger att 

risken blir större om infektionen sker under den första graviditetstrimestern. Andra 

hypoteser säger att incidensen för mikrocefali ökar runt den 17:e graviditetsveckan 

samt att incidensen för uppkomsten av allvarligare mikrocefali ökar runt den 14:e 

graviditetsveckan (30).  

 

Av de bevis som för närvarande finns tillgängliga, finns det ingen anledning att vara 

nervös över att ZIKV-infektioner erhållna bland icke gravida kvinnor ska kunna ge 

syndromet i framtida graviditeter när viruset har lämnat dessa kvinnors kroppar. Vad 

som istället har setts av liknande sjukdomar är att när en individ en gång har 

infekterats så har den erhållit immunitet emot framtida infektioner (31).   

 

Dock skadar det kanske inte att vara uppmärksam, med tanke på att allt fler nya 

egenskaper hos viruset upptäcks med den forskning som bedrivs. 

 

 

Guillain-Barrés syndrom 

 

Guillain-Barrés syndrom är en ovanlig nervsystemisk sjukdom som människor i alla 
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åldrar kan få, syndromet är dock vanligast bland vuxna män (33). Kännetecknande 

för sjukdomen är att kroppens egna immunförsvar attackerar och skadar nervceller 

(34). Nervceller som attackeras kan vara nerver som kontrollerar muskelrörelser, 

men det kan även vara nerver som styr känslan utav beröring och temperaturer. Det 

kan också vara nerver som har hand om smärtimpulser (33).  

 

Symptom som kan uppkomma till följd utav syndromet är svaghetskänsla i muskler, 

förlust av känsla och/eller en pirrande känsla som ofta börjar i benen, men som sedan 

kan sprida sig vidare i kroppen (33). I vissa fall kan dessa symptom leda till 

förlamning av de drabbade områdena, som t.ex. i benen. I vissa allvarligare fall kan 

syndromet ge personer svårigheter med att prata, svälja eller att andas eftersom 

tillhörande muskulatur för respektive funktion påverkas (33). Patienter med 

allvarliga komplikationer bör därför läggas in på intensivvården. Få patienter dör av 

Guillain-Barrés syndrom och förekommer det dödsfall beror det ofta på att muskler 

som reglerar andning, blodkärl eller hjärta har påverkats (33). 

 

Symptomen håller i sig allt ifrån några veckor till flera månader (34). De flesta 

återhämtar sig dock helt ifrån sjukdomen utan vidare neurologiska komplikationer. 

Det gäller även de allvarligare fallen av syndromet och det är endast ett fåtal som får 

permanenta skador (34). 

 

Vad som är orsaken till Guillain-Barrés syndrom är ännu inte helt klarlagt och i de 

flesta fall hittas det ingen grundorsak alls (34). Dock verkar både virala och 

bakteriella infektioner (33) kunna vara bakomliggande faktorer till att syndromet 

bryter ut (34). Syndromet verkar också kunna triggas igång efter vaccin 

administrering eller från operativa ingrepp (33).  

Det har setts en ökad frekvens av syndromet i samband med ZIKV-epidemierna. 

Därför har forskare dragit slutsatsen att ZIKV-infektioner kan få Guillain-Barrés 

syndrom att bryta ut (33).  

 

Det kan dock påpekas att det endast är en liten andel av individer med ZIKV 

infektion som faktiskt utvecklar Guillain-Barrés syndrom (34) och ZIKV anses 

egentligen inte inducera syndromet mer frekvent än andra kända utlösande 

infektioner (25), som dengue eller chikungunya som är två virus som cirkulerar i 

samma områden, samtidigt med Zika. Det kan därför vara svår att avgöra vilket virus 

som orsakar syndromet.  

 

 

 

Viruset 
 

Zikaviruset är en patogen tillhörande virusfamiljen Flaviviridae, genus flavivirus och 

har ett nära släktskap med Spondweni viruset (35). Flavivirus är membranösa virus 

som har ett positivt enkelsträngat RNA-genom. De är arbovirus och andra patogena 

virus tillhörande samma familj är bland annat gula febervirus, denguevirus, West 
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Nilevirus, japanskt encefalitvirus, Murray Valley encefalitvirus, St. Louis 

encefalitvirus (36, 37) samt fästingburen encefalitvirus. ZIKV liknar andra flavivirus 

till stor del i sin struktur och även replikeringen liknar andra flavivirus. I alla fall av 

det som har hittats och av vad som har förståtts (37).  

 

 ZIKV uppbyggnad är dock ännu inte helt klarlagd eftersom viruset inte har varit 

medicinskt intressant innan den observerade epidemin på ön Yap (37).    

Från de sekvenseringar och fylogenetiska analyser som har gjorts har 3 former av 

viruset med 3 olika geografiska ursprung kunnat identifieras (26). Dessa former är 

den östafrikanska, den västafrikanska och den asiatiska formen. Det har endast 

kunnat ses en liten genetisk variation mellan de olika virusformerna (26). Som 

förenkling benämner en del litteratur formerna endast som den afrikanska och den 

asiatiska formen (32). 

 

Det antas att ZIKV emanerade från östra delen av Afrika för att sedan sprida sig till 

den västra delen (26). Den asiatiska formen isolerades först i Malaysia och kom 

sedan att sprida sig längs sydöstra Asien. Det spekuleras om den asiatiska formen är 

ett resultat från mutationer i ZIKV-genomet, vilket kan ha givet förändringar i 

virusets patogenicitet. Det spekuleras om det är denna förändring i virusets 

patogenicitet som gör den asiatiska formen potentiellt teratogen (26). ZIKV från 

utbrotten på Yap ön, Franska Polynesien och i Amerika har rapporterats att ha störst 

släktskap med den asiatiska formen (38).  

En större förståelse om virusets struktur skulle kunna ge mer klarhet i hur dess 

patogenes ser ut, vilka konsekvenser infektionerna kan ge och hur läkemedel ska 

kunna tas fram i kampen mot dess spridning.  

 

 

ZIKV morfologi 

 

Viruset varierar i storlek från ca 42nm till 52nm (30). Flaviviridae virus har som 

nämnts ett positivt enkelsträngat RNA-genom. Just genomet för ZIKV är 10,794 

nukleotider långt och det kodar för ett polyprotein som är 3419 aminosyror i längd 

(39). Polyproteinet klyvs i 3 proteiner vilka utgör virusets strukturella uppbyggnad 

samt till 7 proteiner med andra funktioner. De 3 strukturella proteinerna är 

kapselprotein (C), membran (M) alternativt prekursorprotein (prM) och omslag 

(Env) protein.  

 

Typiskt för Env proteinet i flavivirus är att det består av 4 domän (37). Non structural 

proteins (NS) 1, 2A, 2B, 3, 4A, 4B och 5 hör till de 7 icke strukturella proteinerna 

(36). NS proteinerna verkar delta bland annat i virusets replikering, i dess 

sammansättning samt verkar försämra en värds immunförsvars agerande gentemot 

infektioner (37).  

 

Viron inom genus flavivirus förekommer i tre olika faser under deras livscykel. Detta 

är viktigt att veta för att förstå uppbyggnaden eftersom den ändrar sig en del i 
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samband med virusets mognadsprocess (37). Faserna är den omogna-, den mogna- 

och fusionsfasen. I den mogna fasen är viruset infektiös och i fusionsfasen kan det 

binda till ett cellmembran hos en värdcell (37).  

 

Uppsättningen av de tre strukturella proteinerna ser ut som så att genomet är omgivet 

av multipla kopior av C-proteiner vilka tillsammans bildar en kapsel (37). Ett 

membran bestående av lipider omger i sin tur denna kapsel. Till lipidmembranet 

sitter hos ett moget flavivirus ett arrangemang av ett ikosahedralt skal förankrat (37). 

Det ikosahedrala skalet har 180 kopior utav respektive Env-protein och M-protein. 

Dessa Env- och M-proteiner sitter i dimerer, som totalt är 90st tillsammans. Det 

mogna virusets morfologi kan ses som en ”slät” partikel (37). 

 

Ett omoget flavivirus är en ”taggig” partikel och dessa taggar består av 60st 

trimeriska Env och prM heterodimerer (37).  

 

Strukturen för ZIKV liknar som tidigare har nämnts andra flavivirus men vissa 

skillnader har upptäckts. Regionen runt glykolyseringsplatsen hos ZIKV har setts att 

variera från andra flavivirus (37). ZIKV har endast en glykolyseringsplats (på 

Asn154) i sitt Env-protein, medan glykolysering hos dengueviruset sker på två platser 

(på Asn67 och Asn153). Glykolyseringsplatsen varierar även mellan de andra 

flavivirusen (37). Strukturerna vid glykolyseringsplatsen har upptäckts att vara 

viktiga för andra typer utav flavivirus, som när de ska fästa till och infektera 

värdceller hos människor (37). 

 

Skillnaderna på denna struktur kan tänkas att vara det som gör att de olika 

flavivirusen angriper olika celler och det skulle kunna vara orsaken till Zikavirusets 

teratogena effekter. Det med tanke på att de andra flavivirusen saknar förmågan att 

kunna vandra över till foster. Glykolyseringsplatsen hos ZIKV skulle kanske också 

eventuellt kunna vara ett värdefullt läkemedelsmål. Kanske det går att utveckla en 

inhiberande substans som hindrar virusets inbindning till värdceller, genom att 

läkemedlet utgör sin effekt på denna plats i Env-proteinet? 

  

Morfologin för ZIKV är fortfarande i stor grad okänd (40) och mer forsknings krävs 

att göra på dess struktur eftersom behovet av medicinsk behandling är stor. En större 

förståelse för hur viruset beter sig är också mycket behövligt för att det ska gå att få 

kontroll över dess spridning.   

 

 

ZIKV-interaktion med värdceller och replikering    

 
Eftersom ZIKV tidigare har fallit i skuggan bakom andra humanpatogena arbovirus 

är virusets mekanism för infektion ännu inte helt klarlagd och det finns endast ett 

fåtal studier som har forskat inom detta. 

 
Allmänt för flavivirus sker ingången in i en värdcell med dess Env-protein, vilket 

interagerar med flera olika ytreceptorer och inbindningsfaktorer på värdcellens yta 
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(35). Dessa receptorer och faktorer ser olika ut och bestämmer på så sätt diverse 

olika virustropismer. Det har upptäckts en mängd olika värdcellsreceptorer och 

faktorer som flavivirus interagerar med (35). Exakt hur dessa olika receptorer och 

faktorer interagerar med flavivirusen är dock fortfarande inte helt förstått (35).  

 

När viruset väl har tagit sig in via endocytos in i värdcellen orsakar den sura 

endosomala miljön en irreversibel konformationsförändring på virusets Env-protein 

(26). Viruset går således in i sin omogna fas och utrustas då med ett taggigt hölje, 

vilket gör det möjligt för viruset att penetrera endosomens membran. Därav kan 

viruset ta sig ut i cytoplasman, där dess enkelsträngande genom frigörs och 

replikeringen påbörjas (26).  

 

Viruspartikeln sätts sedan åter ihop i det endoplasmatiska retikulumet till en omogen 

icke infektiös partikel (37). Viruset tar sig sedan vidare till trans-Golgi nätverket, där 

den sura miljön skapar en ny konformationsförändring hos Env-proteinet (37). prM 

klyvs även här av värdcellens furin-proteas till en pr-peptid och till ett M-protein. 

Således formas virusets infektiösa mogna fas med ihopsatta Env- och M-protein 

heterodimerer. Väl i sin mogna form kan viruset utan problem ta sig ut ur cellen och 

vidare infektera nya celler i kroppen (37). 

 

Till det normala hör som sagt att flavivirus replikerar i cytoplasman. I en studie 

hittades dock antigen från ZIKV inne i cellkärnan hos infekterade celler, vilket då 

skulle kunna skilja replikeringsplatsen för ZIKV ifrån andra flavivirus. Dock ansåg 

studien att det behövdes mer forskning på replikeringsprocessen för ZIKV innan 

detta skulle kunna dras som slutsats (41). 

 

Det är inte känt vilka celler som ZIKV föredrar att infektera eller vilka receptorer 

samt faktorer som viruset interagerar med. Men några studier har gjorts. 

 

I en studie skriven av Hamel et al. har det tittats på hur viktiga hudcellerna är för 

Zikavirusets inträde in i människokroppen efter transmission via myggorna (35). 

Forskarna använde sig av isolerat ZIKV som hade tagits från utbrottet i Franska 

Polynesien. Studien visades att hudcelltyperna fibroblaster och keratinocyter var 

mycket mottaglig för ZIKV-infektion (35). Det sågs att ZIKV kunde utnyttja de 

infekterade fibroblasterna till replikering av virusgenom samt viruspartiklar. ZIKV-

infektion utav keratinocyter resulterade i att dessa gick in i apoptos (35). Denna 

apoptosinducerande funktion liknar det som dengueviruset gör med hudceller. Det 

spekulerades i studien om viruset kunde kringgå immunsystemet genom att inducera 

apoptosen hos keratinocyterna och därav öka sin spridning ifrån dessa döende celler. 

Studien visade även att dendritiska celler också kunde vara mottagliga för infektion 

med ZIKV, vilket de också är för flavivirus som dengue (35). 

 

Hamel et al. tittade även på vilka receptorer som medierade endocytos för ZIKV. Det 

observerades att endocytos var medierat av flera ingångs- och adhesions faktorer som 

DC-SIGN, TIM-1 och TAM receptorerna Tyro 3 eller AXL. AXL verkade ha den 

huvudsakliga rollen i det hela (35). AXL verkade samarbeta ihop med TIM-1 i att 
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inducera ZIKV upptag. Det diskuterades om detta samarbete skulle kunna stärka 

infektionen (35), det eftersom att ZIKV upptag verkade inhiberas när dessa två 

receptorer hämmades samtidigt utav neutraliserande antikroppar. Forskargruppen 

ansåg dock att fler studier krävdes för att en tillförlitlig slutsats skulle kunna dras 

(35).  

 

I andra studier har ZIKV-genom även detekterats i fostervatten, i livmodern och i 

moderkakan hos gravida kvinnor samt även i hjärnan hos foster (30). Hur ZIKV tar 

sig förbi placentans skyddsbarriär vidare till fostret spekuleras men för närvarande 

finns det inga självklara svar. En hypotes säger att viruset infekterar trofoblaster  och 

vandrar in till fostret via den vägen, men mer forskning krävs innan det kan fastslås 

(30). 

 

 

 
Patogenes 

 

 
Vektorer och reservoarer 

 
ZIKV är ett arbovirus som sprids till människor främst via bett från infekterade 

honmyggor av genus Aedes, främst Ae. aegypti och Ae. albopictus  (42, 43). Dessa 

myggor är vitprickiga och är aggressiva blodsugare (42, 43). De är aktiva från tidig 

morgon fram till tidig kväll (23, 43), men det händer att de fortsätter att bita även 

nattetid (42). Typiskt för de här myggorna är att de gärna biter just människor och 

vistas där människorna är, både inomhus såväl som utomhus i storstäder (42). De 

lägger sina ägg i stillastående vatten som i vattenpölar, vattenfyllda hinkar, 

vattenskålar till husdjur, vaser etc. (42). Aedes-arterna är kända för att kunna sprida 

sig och bosätta sig i nya områden, speciellt i tungt befolkade områden (35). 

 

Aedes-myggorna finns runt hela världen på platser med tropisk eller subtropisk miljö, 

nyligen introducerades Ae. aegypti och Ae. albopictus till Amerika. Ae. albopictus 

har dock visat sig att kunna leva förutom i tropiska och subtropiska miljöer, även i 

andra tempererade områden (44). Ae. albopictus har bland annat påträffats i områden 

som inte har cirkulerande ZIKV för tillfället såsom i de mer tempererade delarna av 

Europa (44). WHO har kunnat identifiera europeiska länder som innehar Ae. aegypti 

år 2017 men som inte har cirkulerande ZIKV (tabell V). Eftersom Aedes-vektorer 

verkar ha anlänt till Europa skulle det kunna innebära att ZIKV potentiellt skulle 

kunna introduceras till vissa av de europeiska länderna.  
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Tabell V. Visar länder där Aedes aegypti finns närvarande år 2017, men som inte har rapporterat om 

ZIKV-smitta i dagsläget (17).  

*Länderna kan också räknas att vara belägna i Asien. 
 

 

Myggorna sprider inte bara ZIKV utan de är även vektorer för andra Arthropoda 

sjukdomar som dengue, gula febern och chikungunya (23). Förutom de 2 nämnda 

Aedes-arterna (aegypti och albopictus) har forskare även isolerat ZIKV från samtliga 

andra Aedes-myggor; Ae. africanus (1), Ae. luteocephalus, Ae. furcifer, Ae. vittatus, 

Ae. taylori, Ae. dalzieli, Ae. opok, Ae. jamoti, Ae. flavicollis, Ae. grahami, Ae. 

taeniarostris, Ae. tarsalis, Ae. fowleri, Ae. metallicus, Ae. minutus, Ae. neoafricanus 

(22) samt Ae. polynesiensis. Dock har det endast rapporterats att aegypti, albopictus 

och polynesiensis är kompetenta som vektorer i suburban-urban ZIKV-

transmissionen (26).  

 

Ae. polynesiensis är vektorn som sägs vara skyldig för ZIKV-utbrottet i Franska 

Polynesien (26). En annan art som starkt misstänks att ligga bakom en ZIKV-

epidemi, den på Yapöarna år 2007 är Ae. hensilli. Dock har inte forskare kunnat 

isolera viruset ifrån just hensilli, vilket gör att denna art som boven i dramat kanske 

endast förblir en misstanke (45).  

 

Det är känt att Aedes är vektorer för ZIKV, men exakt hur transmissionscykeln ser ut 

är inte helt klarlagd. Historiskt sett tros det att den afrikanska virusformen (26) till en 

början enbart existerade i en enzootisk cykel, mellan apor och myggor. Aporna 

fungerade då som reservoarer och infektion hos människor skedde ytterst sällan (25, 

26). Med åren tros det dock att ZIKV gradvis genom evolution kom att anpassa sig 

till en ny värd, nämligen människan. En ny transmissionscykel uppträdde därav för 

viruset, där människan används som smittbärare och som en källa till att infektera 

fler myggor (26). Dessa myggor tros nämligen kunna erhålla sig viruset om de 

dricker blod från en smittad person. På så vis kan fler ZIKV-smittade myggor sättas i 

omlopp, vilket resulterar i att fler människor infekteras, som ger fler smittade 

myggor och så går de i en enda stor cykel. Den asiatiska ZIKV-formen tros vara den 

Världsdel Områden där Ae. aegypti finns närvarande år 2017, men som inte 

rapporterat ZIKV-smitta 

Afrika 

 

Benin, Bostwana, Chad, Comoros, Demokratiksa republiken Kongo, 

Djibouti, Egypten, Ekvatorialgunea, Eritrea, Etiopien, Gambia, Ghana, 

Guinea, Kenya, Kongo, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, 

Mayotte, Mozambique, Namibia, Niger, Réunion, Rwanda, São Tomé 

och Príncipe, Seychelles, Sierra Leone, Somalien, Södra Sudan, Sudan, 

Tanzania, Togo, Zambia, Zimbabwe 

Amerika 

 

Uruguay 

Asien Bhutan, Brunei, Indien, Julöarna, Kina, Myanmar, Nepal, Oman, 

Pakistan, Saudiarabien, Sri Lanka, Timor-Leste, Yemen 

Europa *Georgien, Portugal (Madeira), *Ryssland, *Turkiet 

Oceanien Australien, Guam, Kiribati, Nauru, Niue, Nordmarianerna, Tokelau, 

Tuvalu, Wallis- och Futunaöarna 
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formen som gärna deltar i den nyare epidemiska suburban-urban cykeln (26).     

 

Det kan tilläggas att i en begränsad studie har ZIKV även spårats i andra djurslag 

som kor, hästar, vattenbufflar, getter, fladdermöss och ankor. Dessa djur upplevdes 

dock inte bli sjuka från infektionen (46). ZIKV har även isolerats hos andra 

myggarter som Culex perfuscus, Mansonia uniformis, Anopheles coustani och 

Anopheles gambiae (26). Det har dock inte rapporterats att andra djur än just Aedes-

myggor har kunnat fungera som vektorer för viruset eller att andra djur skulle kunna 

fungera som reservoarer (26). Mer forskning kan dock behövas att göras på ämnet 

för att kontrollen utav virusets smittspridning, ska kunna utvecklas. 

 

Idag vet forskare att spridning via Aedesmyggor inte är den enda smittvägen, utan det 

kan också ske genom sexuell transmission. Andra transmissionsalternativ för viruset 

som t.ex. via blodtransfusioner har uppmärksammats, men undersöks fortfarande 

(23). 

 
 

Sexuell smittspridning 

 
Under en tid skrevs det flera rapporter som redovisade om misstänkta fall av smitta 

efter att parter hade haft sexuell kontakt. Farhågor väcktes därmed om att en sådan 

transmission kanske vara möjlig (5).  

 

År 2011 dokumenterade Foy et al. antagligen den första person-till-person 

transmissionen av ZIKV, vilket skedde mellan en infekterad man och hans friska 

hustru (47). Mannen hade varit iväg och arbetat i ZIKV-drabbade Senegal, Afrika år 

2008 och sedan uppvisat ZIKV-typiska symptom efter sin hemkomst till Colorado, 

USA. Några dagar senare rapporterade hustrun likartade symptom och serologiska 

tester bekräftade att paret var ZIKV-positiva (47). Hustrun hade ingen resehistorik 

om resa i ZIKV-drabbade områden, däremot hade hon och hennes man haft samlag 

ett dygn efter mannens hemkomst från Senegal. Eftersom lämpliga vektorer för 

viruset inte fanns i området, drogs det därför som slutsats att smittan rimligen hade 

skett via sexuell transmission (47). Efter den här dokumentationen har det fortsatt att 

rapporteras in flera liknande fall om sexuell ZIKV-transmission. 

 

Den sexuella transmissionen kan ske både vid infektion med uppvisade symptom och 

vid asymtomatiskt infektionsfall. Viruset kan överföras både från infekterade män 

samt kvinnor och det inkluderar vaginalt, analt och oralt sex (42). Idag saknas säkra 

data om hur länge en ZIKV-infekterad person kan överföra smittan till andra 

sexpartners (26). Det är också fortfarande oklart exakt hur mekanismen för 

transmission via sexuell kontakt ser ut, eller hur stor smittorisken är. Vad forskare 

vet är att ZIKV är det första arboviruset som detekterats i sperma (26) samt att 

viruset förblir kvar längre i sperma än i andra kroppsvätskor som viruset har 

detekterats i (26, 42, 48).  

 

Eftersom det idag är känt att ZIKV kan överföras sexuellt, kan det därför vara värt 
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för par att tänka över vart de reser på sin smekmånad för att försöka att bli gravida. 

Drabbade ZIKV-områden som t.ex. Karibien är nämligen inga resmål att 

rekommendera för kvinnor som vill bli eller är gravida. Det är också rekommenderat 

att par är försiktiga med sexuell kontakt, även om enbart den ena parten har rest i 

ZIKV-drabbade länder. Detta eftersom viruset kan överföras till den andra partnern 

på samma sätt, som i studien av Foy et al (47). 

 

 

Transmission via blodtransfusion 

 

Andra typer utav person-till-person transmissioner av ZIKV, som det har rapporterats 

om är bl.a. smittspridning i samband med blodtransfusioner ifrån ZIKV-infekterade 

(42). Smittspridningen från infekterade bloddonatorer tros kunna ske både från 

symptomatiska och asymtomatiska fall (42). Det har uppdagats att 2,8% av de 

bloddonationer som lämnades i Franska Polynesien 2013-2014 från asymtomatiska 

donatorer var ZIKV RNA positiva. Även ett flertal rapporter om 

blodtransfusionssmitta har gjorts i Brasilien. Det som har dokumenterats om 

blodtransfusionssmittfall ligger just nu under granskning (42).  

 

Det går fortfarande inte att säga om transmission kan ske via blodtransfusioner, men 

det anses inte omöjligt. Eftersom risken finns, har Socialstyrelsen därför bestämt att 

blodgivning i Sverige efter vistelse i ZIKV-drabbade länder inte är tillåtet under den 

första tiden efter hemkomst (25). WHO har också på grund av denna risk utfärdat 

riktlinjer för hur blodtransfusioner och donationer ska skötas i ZIKV-drabbade 

områden (26).  

 

Att transmission av ZIKV har flera smittvägar är en bekymrande tanke och mest 

oroande är det för de gravida kvinnorna. Det eftersom det finns risk för prenatal 

transmission som kan ge upphov till kongenital Zika syndrom hos foster. 

 

 

Transmission till foster och spädbarn 

 

Prenatal transmission är understött av ett flertal studier där ZIKV RNA har kunnat 

detekteras i placenta, fostervatten och i hjärnan hos foster.  

 

Bland de första rapporterna som gjordes om prenatal transmission gjordes i Franska 

Polynesien, där ZIKV-infektion kunde spåras med PCR hos 2 mödrar och deras 

nyfödda barn (43). I en annan dokumentation gjord i Brasilien rapporterades det om 

2 gravida mödrar vars foster diagnostiserades med mikrocefali med prenatalt 

ultraljud. RNA hittades även i de 2 mödrarnas fostervatten (43). Detta antyder om att 

ZIKV har ett sätt att ta sig förbi den skyddande barriären som är placentan och att ta 

sig in i fostrets nervsystem. ZIKV-drabbade områden har rapporterat en kraftig 

ökning av mikrocefali fall hos spädbarn vilket har gjort den här typen utav 

transmission till ett globalt orosmoment (26). 

Nyfödda bebisar kan även erhålla symptom från ZIKV-sjukdom efter perinatal 
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infektion vilket innebär att infektionen från mor till spädbarn sker under själva 

förlossningen (30). Detta tros kunna ske om modern har blivit infekterad ca 2 veckor 

innan hon ska förlösa barnet. Dessa barn får ofta de vanliga symptomen för ZIKV 

och inte det fruktade kongenitala Zika syndromet (30). 

 

En annan tänkbar transmissionsväg för ZIKV från moder till spädbarn skulle kunna 

ske genom bröstmjölken. Detta eftersom viralt RNA har detekterats i bröstmjölk hos 

infekterade mödrar (26).  

 

Det har gjorts en studie där mödrar och deras nyfödda testades för ZIKV. I resultatet 

spårades ZIKV RNA i 2 mödrars bröstmjölk och viralt RNA kunde även påvisas i 

blodserum från deras respektive spädbarn (26). Det gick inte att bevisa i studien att 

transmissionen hade skett via bröstmjölken, men det ansågs inte som omöjligt. Dels 

för att ZIKV har detekterats i bröstmjölk och dels för att det tidigare har rapporterats 

om transmission på detta vis bland andra flavivirus som dengue såväl som West Nile 

(26). Men på grund av de bristande bevisen mot ZIKV-transmission via bröstmjölken 

fortsätter CDC att rekommendera mödrar att amma sina barn som vanligt även vid 

erhållen ZIKV-sjukdom (42). 

 

 

Spekulationer om andra eventuella transmissionsvägar 

 

I en studie gjord av Swaminathan et al. rapporterades det i september 2016 om en 

ZIKV-transmission som potentiellt hade skett genom enbart fysisk kontakt (49). I 

den rapporterade studien hade transmissionen skett från den infekterade patienten, en 

73-årig man till dennes son (49). Den infekterade 73-åriga mannen hade just kommit 

hem från en resa i Mexiko. Han visade sig vara ZIKV-positiv från RT-PCR tester 

och blev mycket sjuk från sin sjukdom, så sjuk att han dog efter 4 dagar på sjukhuset. 

Några dagar senare utvecklade sonen likartade symptom och serologiska tester på 

dennes urin indikerade att sonen var positiv för ZIKV (49). Det togs reda på från 

sonens anamnes att denne inte hade rest i ZIKV-drabbade områden. Sonen hade inte 

heller haft sex med en potentiellt Zikainfekterad partner. Däremot hade sonen besökt 

sin sjuke far på sjukhuset och torkat bort svett samt tårar från fadern utan att ha 

använt handskar. Eftersom Aedes-myggor inte fanns i det området som sonen bodde i 

drog studien en slutsats om att smittan troligen hade kommit till efter att sonen hade 

hanterat faderns svett och tårar (49).   

 

Det har övervägts om ZIKV-transmissionen kan ske genom kontakt med flera olika 

typer av kroppsvätskor som sperma, bröstmjölk, saliv, vaginala flytningar, blod samt 

urin (26). Tårar samt svett verkar också kunna vara potentiella transmissionsvägar 

från vad som sågs i studien gjord av Swaminathan et al. (26, 49).  

 

Förutom via Aedes-vektorer har det endast gått att konstatera att transmission via 

sexuell kontakt också kan ske. Dock vet forskare inte hur den sexuella 

transmissionsmekanismen ser ut och idag vet forskare inte ens om kroppsvätskor är 

ett sätt för viruset att sprida sig vidare på, men det låter rimligt. Vissa studier 
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resonerar kring om de olika kroppsvätskorna skulle kunna fungera som 

lagringsplatser för viruset. Där den kan ligga latent för att sedan kunna smitta vidare 

till nya värdar (48).  

 

Transmission utav viruset via organtransplantationer hör även det till 

spekulationerna, dock är det inte känt hur länge ZIKV cirkulerar kvar i olika organ. 

Men det kan vara värt att känna till risken i alla fall inom vården (43). 

 

Den exakta ZIKV-transmissionsmekanismen är idag inte helt känd. Mycket av de 

transmissionsvägar som det spekuleras om är fortfarande endast teorier, där forskare 

inte vet säkert vad som kan smitta eller hur det smittar. Det som har upptäckts och 

spekulerats om de olika transmissionsvägarna har dock givet resultat. Detta eftersom 

det har resulterat i noggrannare undersökningar, mer förebyggande åtaganden och 

bättre diagnostikmetoder av ZIKV (26).  

 

Det är viktigt att forskningen fortsätter så att en större förståelse om Zikavirusets 

transmissionsmekanismer kan erhållas. Med mer kunskap om hur viruset fungerar 

kan det sedan utvecklas fram bättre samt enklare diagnostiska verktyg för detektion i 

människor såväl som i myggor. Kontrollen utav ZIKV-spridningen kan även med 

mer kunskap följas grundligare, såväl som förebyggas ännu mer effektivt. Med det 

kan det förhindras att ZIKV-epidemier i nya områden uppkommer.  

 

Alla som reser i Zikadrabbade områden och som inte tidigare har varit ZIKV-

infekterade, kan infekteras och bli möjliga smittspridare till nya naiva områden. När 

viruset dock har lämnat kroppen hos dessa individer har de med stor sannolikhet 

erhållit sig immunitet mot framtida ZIKV-infektioner (42). 
 
 
 
 

Diagnostik 

 
ZIKV-infektion kan misstänkas bland individer som bor eller nyligen har rest i 

Zikadrabbade områden, detta vare sig de uppvisar symptom eller inte (23). Detta 

gäller även individer som har haft oskyddat sex med partners som har vistats eller 

bor i sådana regioner (50). Dock är det inte helt tillförlitligt för en läkare att endast 

ange diagnos efter en patients uppvisade symptom och anamnetiska uppgifter. 

Anamnetiska uppgifter kan vara tidpunkten för patientens insjuknande, dennes 

resehistoria eller om denna har vaccinerat sig mot andra flavivirus (51).  

 

En ZIKV-infektion kan endast bekräftas helt med hjälp utav olika typer av tester 

gjorda på patientprover (23, 51).  
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RT-PCR 

 
Laborativa tester på kroppsvätskor såsom blodserum, urin, saliv eller sperma kan 

göras med RT-PCR, detta för att detektera RNA i dessa kroppsvätskor (48). Analyser 

på fostervätska kan även göras. RT-PCR är snabb, har en hög sensitivitet samt är 

specifik i sin egenskap i att kunna särskilja ZIKV från andra liknande flavivirus-

infektioner. Därför är det den vanligaste ZIKV-diagnostikmetoden, dock är den 

endast pålitlig i den tidiga akuta infektionsfasen (26, 51). 

 

Specifika primers för ZIKV har tagits fram som ökar metodens specificitet och det 

har även utvecklats specifika RT-PCR analyser för detektion utav de afrikanska och 

asiatiska virusformerna. Ofta används Env-proteingenen som mål i ZIKV-

detektionen, eftersom den har en unik uppbyggnad för viruset (26). 

 

Inkubationstiden för ZIKV tros som tidigare har nämnts att ligga på mellan 3 till 12 

dagar (25). Viruset verkar cirkulera kvar i blodet hos en infekterad individ mellan 2 

till 10 dagar och i dennes urin ytterligare ca 2 veckor längre än i blod. Hos gravida 

kvinnor har det emellertid setts att viruset kan cirkulera kvar längre i blod och i urin, 

vilket tros kan bero på ZIKV-infektion i placentan (48). 

 

För att viralt RNA ska kunna detekteras med RT-PCR i blod och urin är det 

rekommenderat att patienter testar sig inom 14 dagar, från det att de har senast 

exponerats för ZIKV. Eller också inom 14 dagar efter första uppvisade 

sjukdomssymptom (48). Exponering av ZIKV menas med antingen det datum som 

patienten har haft sexuell kontakt med en misstänkt Zikasmittad, eller det datum då 

patienten som först befunnit sig i ett ZIKV-drabbat område (48).  

Det är också rekommenderat att RT-PCR utförs på flera olika kroppsvätskor för att få 

så hög känslighet som möjligt, särskilt om infektionen är i den sena fasen (48).  

 

Det är viktigt att tester med RT-PCR tas inom den rekommenderade tiden eftersom 

resultaten blir mindre tillförlitliga ju längre tid som går. Detektering av ZIKV- 

infektioner kan dock tänkas att misslyckas i vissa fall. Det eftersom det kan vara 

svårt för patienter att utskilja när deras ZIKV-infektion har påbörjats, då många 

infektionsfall är asymtomatiska. Många ZIKV-infektioner kan därför tänkas bli 

underrapporterade.  

 

 

Serologiska tester 
 

Om det har gått mer en 14 dagar efter påbörjad ZIKV-sjukdom eller mer än 14 dagar 

efter patientens misstänkta ZIKV-exponering, anses RT-PCR då inte som tillförlitlig.  

 

Diagnostiken baseras då istället med serologiska tester på antikroppar (48, 51). 

Diagnostikmetoden görs med ELISA som detekterar IgM och IgG antikroppar mot 

ZIKV i blodserum eller i cerebrospinalvätska (48). IgM antikroppar framträder några 

dagar efter att symptom för ZIKV-infektion har trätt fram och antikroppen kan 
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cirkulera kvar i serum upp till 3 månader (26). IgG antikroppar kommer till efter 

IgM, men kan stanna kvar i serum betydligt längre, allt från några månader till flera 

år. IgG tros vara antikroppen som eventuellt efter en ZIKV-infektion kan ge 

individen livslång immunitet emot viruset (48). 

 

Att testa antikroppssvar mot ZIKV har dock lägre specificitet än RT-PCR, vilket gör 

att det kan vara svårare att göra en korrekt diagnosbedömning. Den lägre 

specificiteten kommer utav att det föreligger en risk för korsreaktivitet mellan ZIKV- 

IgM antikroppar med andra flavivirus. Denna korsreaktivitet kan uppstå om patienten 

tidigare har varit infekterad av ett annat flavivirus alternativt om patienten har 

vaccinerats mot ett sådant virus (26, 48, 51). 

 

Detta kan komplicera diagnostiseringen eftersom ZIKV-epidemier ofta uppstår på 

platser som redan har cirkulerande epidemiska flavivirus som t.ex. dengue. Det 

skulle därför kunna tänkas att fel sjukdomsdiagnos kan råka ställas av den 

anledningen. 

 

För att öka specificiteten med ELISA används ibland PRNT (Plaque Reduction 

Neutralization Test) som tillägg, det för att säkerställa att det erhållna serologiska 

svaret stämmer. PRNT kan identifiera samt kvantifiera i patientprover virus-specifika 

neutraliserande antikroppar mot flera olika flavivirus, inkluderat ZIKV. Det kan dock 

vara svårt att tolka resultaten om det hittas höga halter av flavivirus hos en patient, 

som det kan förekomma efter en flavivirus vaccination (26).   

 

Diagnostisera Zika syndromet hos foster och spädbarn 
 
I och med att det finns ett samband mellan ZIKV och uppkomsten av neurologiska 

missbildningar hos foster, är det viktigt att utreda gravida kvinnor som har uppvisat 

ZIKV-positiva tester. Detta gäller även om avvikelser på fostret har detekterats med 

ultraljud (48). Prover kan då tas från fostervatten ur kvinnans livmoder och sedan 

analyseras med RT-PCR. Ett ZIKV-positivt svar från RT-PCR kan indikera att en 

prenatal transmission har skett till fostret och dess utveckling bör då undersökas samt 

följas noggrant (48). Det är dock fortfarande okänt hur stor känsligheten och 

specificiteten är med RT-PCR på fostervatten (48).  

I samband med att abnormiteter upptäckts med ultraljud, ingår det i klinisk praxis att 

utvärdera dessa fall med en Kromosomal Microarray analys. Det för att utesluta att 

avvikelsen inte beror på en någon annan faktor än ZIKV (48).   

 

Det finns emellertid inga tester som helt kan säkerhetsställa om ett foster har eller om 

barnet kommer att få mikrocefali (28). CDC rekommenderar att alla gravida kvinnor 

som misstänkes att ha exponerats för ZIKV undersöks med ultraljud i slutet av andra 

eller i den tredje graviditets trimestern (52). Med ultraljud kan abnormiteter som 

mikrocefali förhoppningsvist upptäckas och så kan utvecklingen följas (27).  
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Magnetröntgen (MRI) (27, 48) eller neurosonografi (48) kan också göras om 

mikrocefali misstänkes, vilket kan ge viktig information om hur barnets hjärna har 

utvecklat sig och om det finns hjärnskador. Därigenom kan vårdgivare detektera 

ytterligare avvikelser hos barnet (27, 48). Med tanke på att det kongenitala Zika 

syndromet inte alltid uttrycker sig som deformerade kranier hos spädbarnen, kan det 

tänkas att vara en fördel att ta till MRI eller neurosonografi vid misstänkt Zika 

syndrom. Det eftersom abnormiteterna kanske inte alltid ger uttryck som mikrocefali, 

men att hjärnan fortfarande är underutvecklad.  

 

Tillståndet kan också diagnostiseras postnatalt genom att spädbarnets omkrets runt 

dennes huvud mäts med måttband, vilket bör göras direkt under barnets första 

levnadsdag (27). Det mätta värdet jämförs sedan med normala referensvärden för 

barnets kön och ålder. Ett värde som indikerar till mikrocefali är lägre än det normala 

referensvärdet och är ofta <2 SD under genomsnittet (27).  

 

 

 

Behandling 

 
I dagsläget finns det inga specifika läkemedel mot ZIKV-infektioner. Det som 

individer får göra om de blir sjuka är att behandla sig symtomatiskt och att se till att 

dricka mycket vätska samt att vila ordentligt (53). Preparat som paracetamol kan tas 

mot feber och smärta, däremot bör NSAID preparat undvikas tills det att denguefeber 

helt kan uteslutas. Det eftersom NSAID kan ge blödningar hos dengueinfekterade 

individer (53). 

  

Det stora antalet fall av mikrocefali i Brasilien utsätter vårdmyndigheterna för stor 

ekonomisk börda, eftersom vården för dessa barn utgör stora kostnader och det är 

ofta de fattiga som drabbas. Det skulle därför vara av stor vikt att få fram ett 

fungerande vaccin så snart som möjligt (22). 

 

I nuläget är specifika läkemedel mot ZIKV-infektioner fortfarande under utveckling 

(53).  

 

 

Vacciner 

 

Tack vara samarbetet mellan akademier, myndigheter och läkemedelsindustrier så 

avancerar ZIKV-vaccinutvecklingen snabbt framåt (54). WHO rapporterade i 

februari 2017 om att 5 kandidater för ZIKV-vaccin (13) har varit framgångsrika i 

djurmodeller som råttor och primater (54). De 5 kandidaterna testas nu på människor 

i kliniska fas I studier, där deras säkerhet, immunogenicitet samt effektivitet 

utvärderas. WHO meddelade även att 40 andra vaccinkandidater för ZIKV undersöks 

i nuläget, i det tidiga skedet av läkemedelsstudierna. Generalsekreterare för WHO 

kommenterade att om allt går som planerat kommer det att finnas vaccin mot ZIKV 
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ute på marknaden inom ett par år, dock är det inte säkert att det blir innan år 2020 

(55).  

Kunskapsluckor finns fortfarande vad gällande ZIKV vilket ökar komplexiteten i 

vaccinutvecklingen. Det är dock känt sedan tidigare att det har gått att få fram 

vacciner mot flera olika flavivirus, vilket ger en mer optimistisk syn på 

vaccinutvecklingen (54). Andra redan framtagna flavivirusvacciner har givit 

läkemedelsutvecklare inspiration över hur ZIKV-vaccinkandidaterna kan verka. Ett 

exempel på en verkningsmekanism är inhibering med neutraliserande antikroppar, 

riktade mot Env-proteinet (54).  

 

De kunskapsluckor som existerar runt viruset gör dock som sagt utvecklingen mer 

komplicerad. Förhoppningsvis kan vacciner tas fram som både kan förhindra ZIKV-

infektion till en individ, men som samtidigt ger skydd mot prenatal transmission från 

mor till foster (54). Det skulle även vara fördelaktigt om vaccinerna kunde användas 

mot alla de 3 olika virusformerna av ZIKV, vilket skulle spara pengar och tid. 

 

Andra önskvärda aspekter skulle vara om vaccinerna ger långtidsimmunitet och om 

de kan administreras till vuxna samt till barn från 9 år. Således skulle flickor och 

pojkar få skydd innan könsmogen ålder, vilket skulle ge flickorna skydd mot viruset 

inför framtida graviditeter (54). Eftersom spridning kan ske både via myggor och via 

andra transmissionsvägar (t.ex. sexuell kontakt), skulle kanske denna åtgärd även 

kunna bidra i förhindringen av ytterligare ZIKV-smittspridning. 

 

Önskvärt skulle det även vara om vaccinerna med säkerhet kunde ges direkt till 

gravida kvinnor (54), särskilt i början av en graviditet. Detta med tanke på att det tros 

att den fosterskadande effekten från ZIKV är som störst i graviditetens början. Det 

skulle också vara bra om vaccinerna kunde ges till ammande kvinnor (54) eftersom 

det fortfarande är okänt om viruset kan vandra över bröstmjölken och infektera 

spädbarnet.  

 

Det är viktigt att fortsatta studier görs för att fylla de här kunskapsluckorna om 

viruset. Eftersom ZIKV cirkulerar på samma platser som andra flavivirus kan det 

vara av vikt att undersöka om andra flavivirus kan påverka ZIKV-vaccinets 

prestation (54). I de bästa av världar kommer ZIKV-vaccinutvecklingen inte att stöta 

på några större hinder, så att det inom bara några år kan finnas vaccin tillgängligt åt 

alla de behövande.  

 

 

Antivirala läkemedel 

 

Det har också lagts arbete i att försöka utveckla fram antivirala läkemedel (26). Till 

skillnad från vaccinerna går det dock inte att ta inspiration till antivirala läkemedel 

mot ZIKV, då det inte finns sådana läkemedel mot några andra flavivirus sedan 

tidigare (26). Forskning på substanser har gjorts in vitro på denguevirus, där har det 

setts att några av de testade substanserna som tetracykliner och klorokin har en 

hämmande effekt på virusets replikering (26). Eftersom det finns stor likhet mellan 
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ZIKV och dengueviruset, kan det tänkas att den kunskap som har fåtts ifrån gjorda 

läkemedelsstudier på dengueviruset eventuellt skulle kunna tänkas att användas till 

utvecklingen av antivirala läkemedel mot ZIKV.  

 

Det finns i dagsläget inga publicerade studier om antiviral läkemedelsforskning mot 

ZIKV (26). Det kan tänkas att ett svårt hinder i utvecklingen av de antivirala medlen, 

skulle kunna vara att få fram en substans som kan ges till infekterade gravida kvinnor 

utan att ge teratogena biverkningar. 

 

 

Förebyggande åtgärder   

 

I brist på specifika läkemedel mot ZIKV får individer förlita sig till förebyggande 

åtgärder. Det kan ses som ett gemensamt ansvar som bör tas av hela invånarantalet i 

drabbade länder, för att spridningen ska kunna förhindras så effektivt som möjligt. 

 

Det mest grundläggande och främsta för att undvika infektion är att skydda sig från 

myggbett (56). Detta kan göras genom att individer bär täckande kläder som helst 

ska vara ljusa och använder myggmedel som innehåller DEET, IR3535 eller icaridin 

(56). Medlen bör dock inte användas på barn yngre än 2 månader, istället kan ett 

myggnät läggas över barnvagnen som en åtgärd. Det hjälper också att sova under 

myggnät, att använda luftkonditionering samt att försöka att stänga ute myggor 

genom att hålla fönster och dörrar stängda (56). För att hålla det myggfritt omkring 

boenden kan det hjälpa att tömma ur vattenfyllda behållare omkring boendet. Behövs 

vattnet går det att rengöra behållarna en gång i veckan eller att täcka över dessa med 

någon form utav lock (56). Preparat som tar död på larver kan tillsättas behållare där 

vattnet inte används. Att använda insektsdödande spray i hemmet kan också vara av 

betydelse, ställen att leta efter myggor på kan vara i mörka fuktiga vrår t.ex. under en 

soffa (57).  

 

Eftersom ZIKV kan överföras på andra sätt än bara via Aedes, bör 

försiktighetsåtgärder vidtas om en individ misstänkes att vara eller är ZIKV-

infekterad (58). Sexuell transmission kan undvikas eller reduceras genom att 

individer inte har sex alls men också genom att de använder kondom, antingen till 

man eller kvinna. För att kondomen ska hjälpa, bör den användas under vaginalt, 

analt och oralt sex (58).  

 

Det kan dock tilläggas att även om kondomer reducerar smittrisken har det inte gjorts 

någon studie som visar exakt hur effektivt kondomer förhindrar ZIKV-smitta (30). 

Porstorleken på en latexkondom varierar mellan 2-7µm och virusets storlek är 

mindre, mellan 42-52nm. Det är känt att andra sexuellt överförbara virus som 

humant papillom virus kan smitta trots användandet av kondom (30). Dock har det 

inte heller bevisats att kondomer inte hjälper alls, så det är ändå bäst att ta till 

preventivmedlet som en säkerhetsåtgärd. 

 

Hur länge en sexpartner är infekterade eller när risken finns att denne innehar en 
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infektion, kan vara svårt att veta. CDC har listat upp rekommendationer för olika 

scenarion när sex bör undvikas eller när åtminstone kondom bör användas (59). För 

att undvika sexuell transmission rekommenderas män att inte ha oskyddat sex i minst 

6 månader efter eventuell ZIKV-exponering (59). Rekommendationen gäller även 6 

månaders avstånd från oskyddat sex, från det att ZIKV-symptom eller diagnos har 

erhållits. Kvinnor bör vänta med oskyddat sex ca 2 månader efter exponering eller 2 

månader efter uppvisade ZIKV-symptom, eller efter fastställd diagnos (59). Gravida 

kvinnor rekommenderas att inte resa överhuvudtaget till platser som har problem 

med ZIKV p.g.a. risken för teratogena effekter (59). Om en partner till en gravid 

kvinna har rest i eller bor i drabbade områden, rekommenderas detta par antigen till 

att undvika sex helt eller att använda kondom under den resterande graviditetstiden 

(59). För par som bor i ZIKV-drabbade länder och som planerar en graviditet, 

rekommenderas det att de kontaktar vården innan om råd samt vägledning (59).  

 

Även om smittorisken inte är fastställd, kan det ändå vara klokt att vidta 

försiktighetsåtgärder vid hantering av kroppsvätskor från ZIKV-infekterade personer. 

Transmission kan undvikas genom att skyddshandskar används och genom att 

händerna noga tvättas med tvål samt vatten efter kontakt med en ZIKV-smittad (53). 

Det är också preventivt att tvätta av kläderna i tvättmaskin, ifall kroppsvätskor har 

råkat att hamna på dessa (53). 

 

För personer som har återvänt hem efter resor i ZIKV-drabbade områden är det 

rekommenderat att dessa försöker att undvika myggbett de första 3 veckorna i sin 

hemort (60). Detta gäller de individer vars hemort innehar myggor av genus Aedes, 

det eftersom dessa myggor kan rimligen genom suburban-urban kretsloppet 

infekteras och således föra vidare smittan till andra människor, vilket kan smitta 

ytterligare myggor o.s.v. (60). 

 

Den ökade incidensen av mikrocefali i ZIKV-epidemiska områden har resulterat i att 

den prenatala övervakningen har uppreglerats i dessa länder (26). Ländernas 

vårdcentraler har rekommenderats att göra åtkomsten enklare för invånarna att få 

preventivmedel, prenatal vård och säker abort. Arbete läggs även på att utbilda 

invånare och resenärer om hur ZIKV smittar, samt om vilka åtgärder som kan vidtas 

för att avvärja infektion (26). Detta är en bra strategi, eftersom det behövs en 

gemensam insatts ifrån landets befolkning och även från resenärer för att vidare 

ZIKV-spridning ska kunna förhindras. På så sätt kan färre barn falla offer för dess 

teratogena konsekvenser.   

 

 

Verktyg för reducering av antalet Aedes-myggor 

 

För att kunna öka kontrollen storskaligt av Aedes-myggor, forskas det på olika 

verktyg som potentiellt kan reducera myggantalet (61). Huvudsakligen ses det att Ae. 

aegypti och Ae. albopictus reduceras vilka är de främsta vektorerna för ZIKV, 

dengue och för chikungunya. Ett verktyg som sägs att kunna bli tids- och 

kostnadseffektiv i reduceringen av myggpopulationerna, är användningen av dödliga 
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myggfällor (26). Användning av Wolbachia-bakterien är ett annat tillvägagångsätt 

som det forskas på. Wolbachia är en bakterie som finns naturligt hos många 

insektsarter, men inte hos Aedes (61). Bakterien injiceras in i myggägg och dess 

funktion är att stoppa virusens replikering inuti sina myggvektorer. Wolbachia-

infekterade myggor kan överföra bakterien vidare till andra myggor under parningen, 

vilket innebär att bakterien förs över till nästkommande mygg generation (61).  

 

Forskare i Oxitec utvecklade år 2002 genmanipulerade hanmyggor som de kom att 

kalla OX513A (61). Dessa myggor har en insatt dödlig dominant gen som tar död på 

avkomman i nästkommande generationer, genom att genen uttrycks först i 

larvstadiet. I det fria parar sig dessa hanar med mygghonor och det resulterar i en 

avkomma som avlider (61).  

 

Både Wolbachia-infekterade- och OX513A myggor har givet lovande resultat, när 

det kommer till att reducera Aedes-antal (61). Det återstår dock fortfarande att se om 

denna reduceringen också kan minska förekomsten av de vektorburna 

virussjukdomarna hos människor, vilket är den önskade funktionen (61). Det kan 

även tänkas att kosta mycket att framställa dessa speciella myggor i stora antal. 

Frågan är också hur pass många av de här myggorna som behövs för att det ska ge 

resultat i sjukdomsreduktionen. Det verkar dock vara spännande och lovande 

metoder eftersom det inte endast löser ZIKV-problemet. Utan påverkar också andra 

Aedes-burna sjukdomar, som dengue och chikungunya. 

 

 

 

ZIKV-situationen vårterminen år 2017 

 

Spridningen och frekvensen av inrapporterade patientfall med ZIKV-infektion har 

minskat i många länder sedan våren år 2016. I Sydamerika rapporteras antalet fall 

fortfarande ganska frekvent med cirka 6601 misstänka samt bekräftade fall per 

vecka, 6164 av fallen står Brasilien för (62). ZIKV-smittan pågår emellertid trots 

minskningen i ett flertal länder (tabell VI) och viruset fortsätter att breda ut sig i 

världen (17). Alla länder som innehar Aedes-myggor i sin fauna anses vara i 

riskzonen för lokalt myggöverförd ZIKV-smitta (tabell IV). Därför kan det anses att 

en fortsatt vaksamhet mot dess spridning och åtgärder fortfarande krävs (17).  
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Tabell VI. Visar länder med pågående myggöverföring av ZIKV från WHO:s situationsrapport den 

10 mars år 2017. Den pågående ZIKV-smittan kan betraktas som ny- eller återintroducerad i länderna 

(17). 

 

 

Totalt 24 länder har rapporterat om ZIKV-associerade mikrocefali fall i Amerika 

sedan december 2016, inga nya länder har rapporterat om sexuell transmission (17). 

CDC varnar resenärer för vissa länder som potentiellt kan inneha myggburen ZIKV-

smitta (tabell VII), men där transmission av ZIKV inte är bekräftad i dagsläget (63). 

 

 

Tabell VII. Länder som potentiellt kan inneha lokal ZIKV, men där det inte är 

bekräftat (63). 

 

 

Världsdel Länder med pågående myggöverföring av ZIKV år 2017 Antal 

länder 

Afrika 

 

Angola, Guinea-Bissau, Kap Verde 3 

Amerika Anguilla, Antigua och Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, 

Barbados, Belize, Bolivia, Bonaire, Brasilien, Brittiska 

Jungfruöarna, Caymanöarna, Colombia, Costa Rica, Curaçao, 

Dominica, Dominikanska Republiken, Ecuador, El Salvador, 

Franska Guiana, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, 

Honduras, Jamaica, Kuba, Martinique, Mexiko, Montserrat, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Saint 

Barthélemy, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, 

Saint Vincent och Grenaderna, Sint Eustatius och Saba, Sint 

Maarten, Surinam, Trinidad och Tobago, Turks- och 

Caicosöarna, USA, Amerikanska Jungfruöarna, Venezuela  
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Asien 

 

Maldiverna, Singapore 2 

Oceanien 

 

Amerikanska Samoa, Fiji, Marshallöarna, Mikronesien, Palau, 

Papua New Guiana, Samoa, Salomonöarna, Tonga 

9 

 

Totalt antal 

länder 

 63 

Världsdel Områden med risk för lokal myggöverföring av ZIKV år 2017 

Afrika 

 

Benin, Burkina-Faso, Burundi, Cameroon, Centralaferikanska republiken, 

Chad, Côte d’Ivoire, Demokratiksa republiken Kongo, Ekvatorialgunea, 

Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Kongo, Liberia, Mali, Niger, 

Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Södra Sudan, Sudan, Tanzania, 

Togo, Uganda 

Asien 

 

Bangladesh, Burma, Indien, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, 

Fillipinerna, Timor-Leste, Thailand, Vietnam  
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Hur spred sig Zikaviruset och varför blev det stort i Amerika? 

 

Alla länder som har Aedes i sin fauna kan potentiellt få in myggburen ZIKV-smitta i 

landet. Hur myggorna har kunnat sprida sig från Afrika till nya områden kan det 

endast spekuleras om. Kanske kan myggor färdas med vindar över öppet hav, vilket 

skulle kunna vara en förklaring till hur Aedes kunnat ta sig mellan olika ögrupper. 

Dock kan det anses att det är för långa sträckor som myggorna skulle behöva färdas 

med vindarna för att nå en ny destination. Det kan därför tyckas vara mer rimligt att 

de har färdats ombord olika typer av transportmedel som t.ex. båtar eller flygplan 

(44).  

Att ZIKV-spridningen har ökat de senaste åren, jämfört med hur det var på 1900-

talet har antagligen att göra med att människor är mer på resande fot idag än vad de 

var förr. Vilket ger myggorna möjligheten att snabbt kunna bosätta sig i nya områden 

(44), dock får det inte glömmas att många infektionsfall kan ha varit 

underrapporterade p.g.a. de ibland asymtomatiska fallen. När Aedes-myggorna väl 

frodas i ett nytt område tros det att det räcker med att de dricker blod från ZIKV-

infekterade individer för att starta en suburban-urban cykel (26). De infekterade 

individerna kan t.ex. vara infekterade resenärer som fått ZIKV i ett annat land och 

tagit med sig viruset till sitt hemland. 

 

Det har diskuterats över när och hur ZIKV tog sig över till Brasilien för att sedan 
orsaka den stora härjande epidemin. Vissa forskare tror att viruset introducerades 

under världsmästerskapet i fotboll år 2014. Somliga andra forskare motsätter sig 

dock den teorin, eftersom inga Stilla havs öar som hade den dåvarande ZIKV- 

epidemin deltog i mästerskapet (64). Det kan därför anses att världsmästerskapet i 

fotboll inte var roten till det hela. Va’a World Sprint kanotmästerskap pågick även 

under år 2014 i Rio de Janeiro och i den tävlingen deltog Franska Polynesien, Nya 

Kaledonien, Cooköarna och Påskön. Det är därför sannolikt att Zikaviruset möjligen 

introducerades under kanotmästerskapet till Brasilien (64).  

 

När ZIKV väl hade anlänt till Brasilien spred det sig snabbt mellan delstaterna och 

snart vidare till kringliggande länder. Varför denna explosivartade spridning skedde 

när viruset väl hade anlänt till Amerika kan det funderas över. Möjligen blev 

spridningen så påtaglig därför att Amerika var ett naivt land som aldrig utsatts för 

Zikaviruset tidigare. Befolkningen i Amerika hade därför inget uppbyggt 

immunförsvar mot viruset och därför var antagligen många fler individer mottagliga 

för smittan. Många av länderna har även ett stort antal invånare och fattiga 

människor, vilka är de som får lida mest av myggorna (64).  

Varför fallen av tillståndet mikrocefali ökade så drastiskt i just Amerika vet forskare 

inte. Det har spekulerats om den asiatiska varianten av ZIKV, som är den 

cirkulerande varianten i Amerika, innehar den teratogena egenskapen (26).  
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ZIKV har ännu inte påvisats lokalt i Europa, men med tanke på att Ae. albopictus har 

kunnat ses inhemskt i vissa europeiska länder (tabell V), så skulle viruset även kunna 

ta sig dit. Det vill säga om klimatet i de europeiska länderna tillåter myggornas 

överlevnad.  

 

 

 

 

SLUTSATS 

 

Zikavirusinfektion har visat sig utgöra ett stort hot mot folkhälsan och utveckling 

bevakas nu noga av folkhälsomyndigheten, CDC, PAHO och WHO. Viruset är 

ganska välstuderat och man har i nuläget kännedom om vanliga symtombilder, 

modeller för transmission samt laboratorietekniker för diagnostik. Verktyg finns för 

att förebygga infektionen men det handlar i nuläget mest om att undvika exponering. 

Med tanke på den snabba spridningen över Sydamerika samt riskerna för såväl 

Guillain-Barrés syndrom samt teratogena effekter med mikrocefali är det önskvärt 

om ett vaccin kan tas fram inom den närmsta framtiden. 
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