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VERDENS HELSE

Ebolautbruddet 1652

Tidenes største ebolautbrudd herjer nå i Vest-Afrika. En studie av prøve-

materiale fra et tidligere utbrudd i Uganda har identifisert prognostiske 

biomarkører.

Ebolaepidemien i Guinea, Liberia, Sierra
Leone og Nigeria hadde per 28.8. 2014 ram-
met 3 069 mennesker, hvorav 1 552 er døde
(51  %) (1). Ebola skyldes et zoonotisk virus.
Det er oppkalt etter Ebola-elven i Den demo-
kratiske republikken Kongo, som ligger rett
ved landsbyen der det første utbruddet ble
identifisert i 1976. Det finnes fem kjente typer
ebolavirus (2). Utbruddet i Vest-Afrika skyl-
des en ny stamme av typen Zaire, som tidli-
gere kun har vært funnet i Sentral-Afrika.
Symptomene er lite spesifikke og kan for-
veksles med symptomer på andre infeksjo-
ner, særlig i begynnelsen.

Tidenes største ebolautbrudd var frem til
2014 et utbrudd i Gulu-distriktet i Uganda i
2000 – 01, der 425 mennesker ble smittet og
224 døde (53  %). Utbruddet var forårsaket av
ebolavirustypen Sudan. Under epidemien ble
det tatt prøver av mange av pasientene. Prø-
vene er blitt oppbevart på flytende nitrogen
og er nå blitt analysert i jakt på prognostiske
biomarkører (3). 55 inflammasjonsmarkører
ble analysert for de 86 pasientene som man
hadde tilstrekkelig prøvemateriale fra.

Høyere grad av viremi var assosiert med
fatalitet. Forhøyede verdier av ferritin, trom-
bomodulin og D-dimer var vanligere blant

dem som døde. Ebola omtales ofte som en
hemoragisk sykdom, men blødninger fore-
kommer kun hos omtrent en tredel (3). Det
var ingen korrelasjon mellom blødnings-
symptomer og dødelighet, selv om økt nivå
av ferritin og trombomodulin også var asso-
siert med blødninger. Forskerne fant også
en faktor (sCD40L) som var assosiert med
overlevelse, og de spekulerer på om denne
kan være en markør for reparasjon av skadet
endotel.
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