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*Epidemiologi 

*Zikavirus 

*Klinisk bilde 

*Diagnostikk 

*Forebygging 

*Oppsummering 

I 2015 rapporterte brasilianske myndigheter om 

en betydelig økt forekomst av microcephalus 

som falt sammen med et pågående utbrudd av 

zikafeber  
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1. Uganda 1947 

2. Nigeria, Vest-Afrika  1950-60 

3. Asia: India, Pakistan, Malaysia, Indonesia 1970-tallet 

4. Yap, øygruppe i Micronesia 2007 

5. Fransk Polynesia, Stillehavet 2013 

6. Påskeøya Chile 2014 Brasil 2015  Mexico 2015  Texas, Florida 2016  

7. Kapp Verde, Atlanterhavet 2015 

 





WHO: Zikaviruset er en global folkehelsekrise 

1.februar 2016  



Brasil erklærer at zikakrisen er over 

Regjeringen i Brasil avblåser den nasjonale krisesituasjonen 

som ble innført da zikaviruset ble oppdaget i landet i 2015. 

Landets helsedepartement har informert Verdens helseorganisasjon (WHO) at antallet tilfeller 

av zika og fosterskaden mikrokefali har gått ned i hele Brasil. Mellom januar og april i år ble 

det registrert 7900 tilfeller, mot 170.500 tilfeller i samme periode i fjor. 

18. november 2016 meldte WHO at zikautbruddet ikke lenger ble regnet som en internasjonal 

akutt helsekrise, selv om viruset fortsatt ble ansett som en trussel. 

12.05.2017  
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• Endringer hos viruset? 

• Stor befolkningsandel mottakelige 

• Mindre populasjoner i Yap og Fransk Polynesia 

     medførte at alvorlige komplikasjoner ble mindre synlige? 

• Varmere klima og regn (El Nino) i 2015-16, kan ha fascilitert 

Zikavirus overføring og økt geografisk rekkevidde for Aedes 

myggen i Sør-Amerika 

• Immunologisk interaksjon med andre flavivirus? 

 



Antibody dependent enhancement (Antistoffavhengig 

forsterkning) 

Zikavirus? 
1. Infeksjon med annet flavivirus 

2. Kryssreagerende ikke-nøytraliserende antistoff 

3. Fascilierer binding av annet virus til monocyttene med påfølgende stor 

virusreplikasjon        
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*ARBO-virus (ARthropod BOrne) 

  mygg  Aedes-species  

    - A. africanus 

     - A. aegypti  

     - A. albopticus 

*Flaviviridae 

*RNA-virus 

*Membrankledd  

*3 genetiske varianter: 

I. Afrikansk (deles i 2 grupper): 

• Uganda (MR766) 

• Nigeria 

II. Asiatisk/amerikansk (P6-740 linje:Malaysia -66) 

 

 

 



Global utbredelse av Aedes aegypti and Aedes albopictus 



Genom: 
- enkelt-trådet RNA  

- non-segmentert 

- 10 794 basepar 

- 3 strukturelle proteiner (eks: E-prot) 

- 7 ikke strukturelle proteiner (NS) 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj95ezHzfrWAhWDB5oKHXWRDLEQjRwIBw&url=http://www.promega.de/en/resources/pubhub/inspiration/zika-perspectives-responses/&psig=AOvVaw1TpZ_lAIkHbLXbYZIDgX9t&ust=1508430771634820
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*  vektor - mygg 

 

*  vertikalt, intrauterint fra mor 

til barn 

 

* sex (vaginal, anal, oral) 

 

*blod/organtransfusjon 

 

*  laboratoriesmitte 
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* Inkubasjonstid opptil 2 uker (3-
12 dager) 

 

*Mild sykdom hos 1/5 med ca 1 
ukes varighet:  

Feber, hodepine, leddsmerter, utslett 
(90%), konjunktivitt (55%) 

Livslang immunitet sannsynlig 

 

 

Nevrologiske komplikasjoner: 

*Microcephalus, medfødt 

 

*Guillain-Barré syndrom  

   autoimmun sykdom i nervesystemet 
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* bred vitenskapelig enighet om at zikavirus 
kan forårsake fosterskader hvis moren blir 
smittet under svangerskapet 

* Zikavirus RNA  påvist i amnionvæske og 
hjernevev fra foster og barn med 
microcephalus 

 

* prospektive studier fra Colombia og Costa 
Rica 

* musemodell viser overføring over placenta 
og infiserer celler i hjernebark med 
celledød via apoptose 

 

* nevrologisk tilstand hos nyfødte som 
innebærer at hodeskallen er liten, som 
regel et resultat av at hjernen har utviklet 
seg unormalt i fosterlivet 

 

* usikkert om risikoen er den samme om den 
gravide har vært syk eller bare har 
gjennomgått sykdommen uten symptomer 

 

* risiko for fosterskade ved smitte i hele 
graviditeten, men risikoen størst i 1. og 2. 
trimester 
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* Serum, urin 

   evt EDTA-plasma, SPV, amnionvæske 

 

* Ved akutt sykdom 

   Viremi (3-5 (11)) dager etter symptomdebut 

 

* Arvematerialet påvises lengre i urin enn i blod 

 

* Positiv i serum i lengre tid hos gravide 

første sykdomsdag  

reiseanamnese 

reisevaksinasjon og alle 

relevante kliniske opplysninger.  



PRØVEMATERIALE POSITIV PCR 

blod 2 uker i serum (ikke gravid) 

Evt > 3mnd (107 dager) i serum 

(gravid) 

urin 0-6 uker (3 mnd) 

sæd 7 dager- 3 mnd (6 mnd) 

vaginalsekret 2 uker 

spytt 0-3 mnd 

tårevæske 1 mnd 

brystmelk 
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* Serum 5-10 ml 

 

* IgM  
• påvisbart fra en til to uker etter symptomdebut, men kan være forsinket  

• vedvarer i ca 3 måneder 

• kryssreaktivitet med andre flavivirus bla dengue 

 

* IgG  

• kan enkelte ganger påvises så tidlig som et par uker etter siste eksponering, 
men kommer noe forsinket etter IgM 

• varighet? 

 

* Ved negativ antistoffprøve (IgM og IgG) fire uker etter siste eksponering, er 
zikasmitte mindre sannsynlig 

 

* MIA, HUS semikvantitativ (IgM) og kvantitativ (IgG) ELISA (EUROIMMIN) 

 

* Nøytralisasjonstest - Plaque reduction neutralisation test (PRNT): 

      -folkhalsomyndigheten,Sverige 
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* personer som har vært i 
zikaområder utvikler symptomer 
på zikafeber 

* gravide har oppholdt seg i land 
med zikavirus eller kvinnen har 
blitt gravid under oppholdet 

*menn har oppholdt seg i land med 
zikavirus og har en gravid 
seksualpartner, og hvor de ikke 
bruker kondom eller avstår fra 
seksuell aktivitet under hele 
graviditeten 

* kvinner eller par har oppholdt seg 
i zikaområder og planlegger snarlig 
graviditet og ikke venter med å bli 
gravid i den anbefalte perioden 
etter hjemkomst 

 

* Prøver i forbindelse med 

graviditet kan tilbys både til 

mannen og kvinnen.  

 

* For å være sikker på 

prøveresultatet kan testen 

først tas minst fire uker 

etter hjemkomst. Kondom 

bør brukes til testresultat 

foreligger. 



Testalgoritme 



Perinatal diagnostikk ved mistanke om  

Zikavirus-infeksjon i svangerskapet 

*Fostervann >1ml 

*Prøve fra munnhule/svelg evt nasopharynx fra spebarnet 
virustransportmedium eller i steril beholder uten tilsetning (oppbevares i 
kjøleskap). 1ml 

*Biopsi fra placenta og/eller fosterhinne sterilt fysiologisk 
saltvann i steril beholder. Ikke beholder med formalin. 

*Histologisk undersøkelse: Resten av placenta sendes til Avd for 
patologi ved OUS 

*Urin fra barnet  sterilt uringlass uten tilsetning. 1 ml 

*Navlestrengsblod  EDTA-plasma/serum. 1ml 

*Serum fra barn hvis navlestrengsblod ikke er tatt. 500ul 

*Blodprøve av mor ved klinisk mistanke om kongenital Zika-infeksjon og 
tidligere negativ serologi 
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* Ingen spesifikk behandling 

* Ingen vaksine   

   5 vaksinekandidater er i fase I forsøk 

 

* Vektor kontroll 

• genmodifisering av mygg 

• Wolbachia pipientis 

 

* Hindre eksponering 

• reiseråd og beskyttelse mot 
myggstikk 

 

• via sex  

- menn beskyttelse 6 mnd 

- kvinner 8 uker 

- minus ubeskyttet sex dersom gravid 
partner 

 

  

 

 



Pave Frans 18.02.2016: 

» Avoiding pregnancy is not an absolute evil» 
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