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Slakting av mulige SARS-bærende dyr

Kinesiske myndigheter skal nå slakte 
ned desmerkatter av frykt for spred-
ning av SARS-viruset. Dette kan være 
en forhastet beslutning. Bevisene for 
at desmerkatten er opphav til smitten 
er ikke entydige. Dersom dyrene 
skulle være bærere av viruset, kan en 
nedslakting i seg selv bidra til spred-
ning av viruset, og verdifull informa-
sjon kan gå tapt.

5. januar 2004 beordret myndighetene 
i Guangdong-provinsen i Sørøst-Kina at alle 
desmerkatter i fangenskap umiddelbart 
skulle avlives. Det skulle også iverksettes 
tiltak for å fange og avlive ville desmerkatter. 
Bakgrunnen for avgjørelsen var at en mann 
fra Guangdong var blitt syk av et virus som 
gav alvorlig, akutt luftveissyndrom (SARS). 
Viruset hadde genetiske likheter med et virus 
funnet i desmerkatter (1). Guangzhou Insti-
tute of Respiratory Diseases sa at dyrearter 
som er beslektet med denne katten også skal 
tilintetgjøres (2).

Kildene til humane infeksjonsagens er blitt 
identifisert ved hjelp av molekylærbiolo-
giske studier de siste tiårene. Det er vist at 
mange sykdommer stammer fra epidemiske 
sykdommer hos husdyr. For eksempel 
stammer meslinger og tuberkulose fra 
sykdommer hos kyr, og influensa kom fra 
infeksjoner hos griser og ender (3). 
Opphavet til humant immunsviktvirus 
(HIV) er sannsynligvis nær knyttet til 
immunsviktvirus hos aper (4). Brucellose 
smitter via melkeprodukter i tillegg til 
kontakt med infiserte dyr som kyr, sauer, 
geiter, griser, kameler, bøfler og seler (3).

Mange av disse sykdommene er et større 
helseproblem enn SARS. SARS infiserte 
8 000 mennesker og drepte 774, mens 
tuberkulose dreper ca. 5 000 personer hver 
dag (5). Globalt døde 2,1 millioner 
mennesker av diarésykdommer i 2000 (5). 
En stor del av disse tilfellene skyldes 
matbåren smitte. Salmonellose, som ofte 
smitter via kylling og egg, er en vanlig 
årsak til slike sykdommer (5). Likevel er 
nedslakting av husdyrbestander som har gitt 
opphav til sykdommer som regel utført 
først etter entydig vitenskapelig dokumen-
tasjon.

Mennesker er avhengige av dyr for ernæ-
ring, sosioøkonomisk utvikling, selskap og 
mangfold. Men dyr kan overføre 
sykdommer til mennesket. Desmerkatten 
selges i Kina som en delikatesse og er en 
viktig del av den lokale økonomien 
i Guangdong-provinsen (2). Derfor kan 
man spørre seg om avgjørelsen om 
å utrydde arten er korrekt.

Selv om arten er mistenkt som en mulig 
kilde til SARS, er bevisene ikke entydige. 
Det har vært vist at selgere av forskjellige 
arter levende dyr har IgG-titre mot SARS 
som er høyere enn hos kontrollpersoner (6). 
Videre har det vært vist at virus hos desmer-
katten og mange andre dyr likner genetisk 
eller er identiske med SARS-virus hos 
mennesker (6–7). Dette kan tyde på at det 
finnes et reservoar av SARS eller SARS-
liknende virus hos dyr og at SARS har 
smittet mennesker fra dyr. Likevel er det 
ikke klart at desmerkatten er opphav til 
denne smitten. I tillegg er kun to dyresel-
gere blitt syke av SARS, og ingen av disse 
solgte desmerkatter (8).

Dersom disse dyrene er bærere av viruset, 
kan nedslaktingen infisere steder, 
mennesker eller dyr i området og bidra til 
spredningen av SARS. I tillegg kan det 
tenkes at kineserne nå ødelegger informa-
sjon som kan benyttes i fremtiden til bedre 
å forstå sykdommen. For eksempel burde 
det være interessant å finne ut hvorfor dyre-
selgere med forhøyet antistoff-titer mot 
SARS-viruset ikke utviklet sykdommen. 
Hvorvidt antistoffene skyldes kryssreak-
sjoner med SARS-virus, eller om de 
beskytter mot SARS, er ennå ikke kjent.

Som for andre sykdommer bør fokus på 
bekjempelse av SARS rettes mot vaksineut-
vikling, diagnoseforbedring og behandling. 
Smittebekjempelse som omfatter nedslak-
ting av dyrebestander bør hvile på entydige 
vitenskapelige undersøkelser.
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