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Asymptomatisk infeksjon med ebolavirus forekommer sjelden, viser ny studie. Derfor er det
lite sannsynlig at asymptomatiske bærere bidrar til sykdomsspredning.
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I 2014 – 15 var det et stort ebolautbrudd i Vest-Afrika med over 28 000 syke mennesker (1).
Ebolavirusets naturlige reservoar er ukjent, noe som gjør det vanskelig å forutsi og
forebygge nye utbrudd. Enkelte eldre studier har antydet at asymptomatiske infeksjoner er
vanlig, og noen eksperter har derfor fryktet at asymptomatiske bærere kan bidra til
spredning av sykdommen. I en ny studie fra Sierra Leone kartlegges forekomsten av
asymptomatiske ebolavirusinfeksjoner (2). Forfatterne validerte først en ny diagnostisk
metode, ved å teste spytt for spesifikt IgG mot ebolavirus. Prøven var positiv for 93 av
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97 personer som hadde overlevd PCR-bekreftet ebolavirusinfeksjon (sensitivitet 95,9 %) og
negativ for alle 339 kontrollpersonene (spesifisitet 100 %).

Spyttprøven ble deretter brukt til å teste smitteutsatte personer fra samme husstand som
personer med påvist ebolavirusinfeksjon. Ingen av disse personene hadde selv fått
diagnostisert ebolavirusinfeksjon, men omtrent en femdel av dem hadde hatt ulike
symptomer. Spyttprøven var positiv hos 10 av 388 personer uten symptomer (2,6 %) og hos 11
av de 92 personene med symptomer (12,0 %). Blant de asymptomatiske var positiv prøve svak
korrelert med grad av smitteeksponering.

Resultatene tyder på at asymptomatiske ebolavirusinfeksjoner forekommer sjelden, selv
hos personer som har vært eksponert for ebolasyke. Forfatterne konkluderer med at
smittespredning i liten grad skjer gjennom asymptomatiske bærere og at asymptomatiske
infeksjoner i liten grad gir flokkimmunitet mot ebolavirus. Spyttprøven som ble brukt i
studien kan forenkle massetesting ved senere ebolautbrudd.
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