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MYGGBÅRNE SYKDOMMER
700 millioner får en myggbåren sykdom hvert år (cdc)
1 million dør
Sykdommer som spres til mennesker via mygg:
• Malaria (Anopheles)
• West Nile virus, Afrika, Asia, Midt‐Østen , Sør‐Europa, Amerika (Culex pipiens)
• Filariasis (Culex quinquefaciatus m.fl.)
• Tularami
• Japansk encephalitis, Sør‐Øst Asia (Culex mosquitoes)
• Saint Louis encephalitis Amerika
• Equine encephalitis, Sør‐Amerika (Culex, Aedes og Culiseta)
• La Crosse encephalitis, USA (Aedes)
• Chikungunya virus, Afrika, India og Sør‐Øst‐Asia (Aedes og Culex)
• Dengue virus, Asia, Afrika og Amerika (Aedes aegypti og Aedes albopictus)
• Gul feber, Sentral‐Amerika og Afrika (Aedes aegypti)
• Zika feber, Sør‐Asia, Afrika, Sør‐ og Mellom Amerika (Aedes aegypti og Aedes albopictus)
Mygg yngler i stillestående vann
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MYGGBÅRNE SYKDOMMER og
STIKKSKADE
• Overføring av myggbårne
sykdommer ved stikkskade
i sykehus er beskrevet
• Myggbåren sykdom som
følge av stikkskade er
svært sjelden

MYGGBÅRNE SYKDOMMER
Hvis du er så syk at du går
til lege:
• Fortell legen at du har
vært på reise
• Fortell hvor du har vært
• Fortell dette selv om du
har vært hjemme i uker
til måneder
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MALARIA
Mala aria (italiensk) = dårlig luft
• Overføres av anopheles mygg
• Inkubasjonstid dager – flere år (feber uten at malaria har blitt
tenkt på)
5 ulike typer malaria:
• Malaria falciparum
• Malaria knowlesi
• Malaria malariae
• Malaria ovale
• Malaria vivax

MALARIA
2015:
• 212 (148‐304) millioner tilfeller, 90 % i Afrika
• 429 000 (235 000 – 639 000) døde
125 millioner reiser årlig fra malariafrie til malariaendemiske
områder.
10 000 – 30 000 av disse blir diagnostisert med malaria
MSIS:
• 2015: 94
• 2016: 75
• 2017: 56
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MALARIA
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MALARIA FALCIPARUM
• Malaria falciparum er årsak til
nesten alle dødsfall av malaria
• Symptomer:
•
•
•
•

Feber, nesten alltid, behøver ikke å komme regelmessig
Det må gå minst en uke fra myggstikket til første
feberepisode
I tillegg kan mange ulike kliniske symptomer oppstå, f.eks.
hoste, dyspnoe, nyresvikt
Cerebral malaria

• Malaria kan behandles
• Tidlig diagnose er viktig
• Resistensutvikling er et problem

5

22.11.2017

WEST NILE VIRUS
• Flavivirus (Arbovirusfamilien)
• Utbredt i Afrika, Asia, Midtøsten, Sør‐Europa og
Amerika
• Fugler er reservoir, men blir ikke syke
• 1 av 5 infiserte får symptomer
• 1 av 150 infiserte får alvorlige symptomer
• Feber – leddsmerter – utslett
• Av og til CNS‐symptomer
• Ingen vaksine

WEST NILE VIRUS
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WEST NILE VIRUS

West Nile utbredelse i USA
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JAPANSK ENCEPHALITT
•
•
•
•

Arbovirus
Spres mellom fugler via mygg (Culex)
Svin og mennesker blir infisert
Geografisk område ekspanderer grunnet irrigeringsprosjekter (Myggen
yngler i rismarker)
• Norge 1975 – 2016: 3 tilfeller
• Inkubasjonstid: 3‐ 7 dager (sjelden inntil 2 uker)
• Symptomer:
•
•

Hoste, oppkast, hodepine
Status epilepticus er vanlig hod de som får alvorlig forløp

•
•
•
•

De fleste som blir smittet får et mildt forløp
1 av 200 får encephalitt
Mortalitet: 25 % av de alvorlige tilfellene
Alvorlig sequele hos 30 % som får encephalitt

• Forebygging: Vaksine
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CHIKUNGUNYA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alfavirus
Afrika, India, Sør‐Øst Asia, Europa og Amerika
Lab.påvist i Norge: 2014: 8, 2015: 11, 2016: 3
Mennesker og pattedyr er naturlige verter.
Overføres av Aedes aegypti (gulfebermyggen) og Aedes
albupicti (asiatisk tigermygg)
Inkubasjonstid: 1 – 12 dager. Vanligvis 4 – 7 dager
Feber og leddsmerter
De fleste blir friske. Leddsmertene kan vare i måneder til år
hos 12 – 14 % av tilfellene.
Ingen behandling
Ingen vaksine
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CHIKUNGUNYA

DENGUEFEBER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dengue =stiv og stakato
Arbovirus
Mygg: Aedes egypti og Aedes albopictus
390 millioner tilfeller per år (WHO), 96 millioner kliniske
tilfeller årlig (fhi)
Norge: 2015: 98, 2016: 64, 2017: 34
4 subgrupper, I, II, III, IV
Inkubasjonstid: 2 – 14 dager
Symptomer: Hodepine, utslett og feber, høy kreatinin
Dengue haemorragisk feber
Symptomatisk behandling
Vaksine under utprøving
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DENGUEFEBER

ZIKAFEBER
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbovirus
Aedes albopictus og aedes egypti
Sørøst‐Asia, Afrika, øyer i Stillehavet, Amerika
Det store utbruddet som man så i 2015 og 2016 har avtatt
Smittemåte: Myggstikk og sexuelt
Tilfeller i Norge: 2015: 0, 2016: 1, 2017: 5
Inkubasjonstid: 3 – 12 dager
Symptomer: 80 % får ikke symptomer. Milde symptomer er
vanlig, kan ligne denguefeber og chikungunyafeber
• Risiko for fosterskade med mikrokefali
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TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
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