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RABIES

Kan man bli slickad till döds?

Riksstudiedag Djurvård, Lärare på naturbruksgymnasier den 1 november 2022

Lena Englund, vet.med.dr., docent
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Vem är Lena Englund?
 Veterinär 1982,  Vet med dr 1987,   Docent 2003

Ledamot Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) 2017
Pensionär 2020 

 Statens veterinärmedicinska anstalt 
Jordbruksverket
EU Kommissionen
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Del 1

 Rabies i historien

 Vad är ett virus

 Hur smittar rabies

 Rabiesviruset och dess väg genom kroppen

 Symtom hos djur och människor

 Utrotning av hundrabies i EU
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Barn till Charles I, van Dyck 1637

Mosaik, Pompeji

2000 år gammal

The History of Dog Art From the Ancient Past to the Present (mymodernmet.com)

Jägare i snö /P. Bruegel 1565

Hunden - människans bäste vän -

för jakt, skydd och sällskap 5

Ur boken ”Rabid” (Penguin Books 2012) Bill Wasik och Monica Murphy

..men samtidigt var hunden ett livsfarligt hot!
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https://mymodernmet.com/dog-art-history/
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Sverige

Stor vargstam i början 

av 1800-talet 

Rabiesepidemi kring 1850

varg, tamdjur, människa

Kraftig minskning av varg

1860-talet -> utrotning
"Vargjakt på skidor", tecknad på trä av Alex Fussell

och graverad av Mason Jackson, i Llewellyn 

Lloyds Scandinavian Adventures …1854.

7

Åtgärder i Sverige på 1860-talet

- enligt vet Forssell, Veterinärinrättningen i Skara 

 Lösa hundar måste ha nosgrimma (munkorg), 
annars får de dödas om rabies påvisats <2 mils avstånd

 Bitna djur ska isoleras i minst 4 veckor

 Hund o katt med rabiessymtom ska dödas genast

 Andra husdjur (ffa hästar) med symtom kan stängas in. 
Om de lever efter 4 dagar var det något annat än rabies

Ur Helsingfors Dagblad 5 april 1865
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Llewellyn_Lloyd
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Sverige blev rabiesfritt 1886

- innan virus eller vacciner 
upptäckts
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Rabiesvirus

75 x 180 nm , arvsmassan utgörs av RNA 
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(Rabies)virus förökas bara i celler

9.Avknoppning av nya virus

8. Paketering av 
nya viruspartiklar

7. Produktion av virus RNA

6. Bearbetning

5. Strukturproteiner byggs

4. mRNA tillverkas

3. Viruspartikeln öppnar sig
Tränger in i cellen

Virus fäster på cellens yta

Rabiesvirus i saliv (eller 

nervvävnad) kommer 

in i vävnaderna 

genom bett eller sår

Nya virus sprids till 

angränsande nervceller 

eller ansamlas i saliv
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Vaccin och antivirala medel

9.Avknoppning 

8. Paketering av 
nya viruspartiklar

7. Produktion av virus RNA

6. Bearbetning

5. Strukturproteiner byggs

4. mRNA tillverkas

3. Viruspartikeln öppnar sig Tränger in i cellen

Virus fäster 

Vaccin
I förväg
Stimulerar antikroppar
som känner igen virus
-> Immunförsvaret

Antivirala medel
Efter infektion
Blockerar något steg
i virustillväxten  
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Sjukdomen rabies i historien 

 1930 fKr från Babylonien : Om någons ”rasande/rabida” hund bitit en 
människa så att denne dött – höga böter 

 Ca år 0, Ayurveda, Indien: symtom hos människa=djuret som bet; 
nervsjukdom, beteendeförändring,  vattuskräck kort före döden

 ca 100 eKr, Celsus, Grekland, : rabies överfördes med saliv

 1880-talet: något i saliv vandrade via nerver från bettet till hjärnan. 
Kanske kan det stoppas ”på vägen”?

 Hundens och vargens roller i smittspridningen har varit kända länge

13

”Alla” kan få rabies

 Alla däggdjur, inklusive människa

 “Klassiskt” rabiesvirus (RABV) svarar för så gott som alla
rabiesfall hos marklevande djur och människor

 Vampyrfladdermöss, som lever av djurblod, sprider klassisk
rabies till (ovaccinerade) husdjur och ibland till människa t.ex. 
i Mexico och Sydamerika.  
Habitatförstörelse -> ökad risk

 Andra rabiesvarianter hos fladdermöss, även i Europa

Ovanligt att dessa varianter sprids till andra djur, 
men bitna ovaccinerade fladdermusforskare har dött
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Symtom hos djur

 Ändrat beteende

 Vandrar

 Darrningar i huden , vinglighet, förlamning

 Ändrad ”röst”   

 Reagerar starkt på ljud / ljus

 Biter i döda ting eller egna kroppsdelar

 Svårighet att äta / dricka /svälja  (vattuskräck)

 Inga symtom är helt typiska
Diagnosen är lätt att missa för oss som inte är vana

15

Pirrningar och värk i huden 
kring såret
Influensaliknande symtom

Hallucinationer
Salivering
Sömnlöshet
Ljuskänslighet
Humörsvängningar
Svårt att svälja
Koma
Död

Rabiessymtom – människa 16
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Pirrningar i huden kring såret
Influensaliknande symtom

Hallucinationer
Salivering
Sömnsvårigheter
Ljuskänslighet
Humörsvängningar
Svårt att svälja

Rabiessymtom – människa 17

Rabiesvirus måste tränga 

igenom huden för att smitta

 Bitsår är absolut vanligast

 Saliv/blod/ nervvävnad i kontakt 
med sår/skrubbsår smittar också:

t.ex. slickande, rivsår, hantering av 
skjutna djur, vård av sjuka djur
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Saliv med virus tränger in i vävnaden 

Virus förökas i 
muskler o 
perifera nerver
vid bettet 

Virus vandrar 
längs nerverna till 
ryggmärgen 

Virus vandrar 
i ryggmärgen 
till hjärnan 

Dödlig hjärn-
inflammation
Beteende-
störning

Virus sprids till 
salivkörtlar o 
andra organ20-40 cm/dag

>2.4 cm / dag

19

Inkubationstiden varierar

 Från bett till symtom vanligen 
2-3 månader (sällan >12mån) 

Virusmängd, avstånd till hjärnan

Inget virus i saliven förrän hjärnan 
angripits 

Förloppet kan stoppas i mycket 
tidigt skede med post-exposure 
vaccin 

 Symtom -> död går fort 
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Vaccin mot rabies 1885
Många forskarteam – men Louis Pasteurs team hann 
först

 Farligt laboratoriearbete -> väldigt smittsamt (hund, kanin)

 Försvagning av ”smittämne” från saliv och nerver 
(live attenuated vaccine)

 Test på hund: 
Kunde förebygga rabies OCH förhindra sjukdom 
- om det gavs genast efter infektion 

21

Ur boken ”Rabid” (Penguin Books 2012) Bill Wasik och Monica Murphy

Joseph Meister, 9 år

svårt biten 1885

Första vaccinerade personen

60 timmar efter betten

Serie av vaccindoser

Överlevde - succén var ett 

faktum!
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Rabies idag

”Försummad tropisk sjukdom” 
sedan Europa och Nordamerika blev fria från hundrabies

Ca 60.000 rapporterade dödsfall varje år. (Indien 20.000+)

99% orsakade av smittade hundar. 

Ca 29 miljoner människor får post-exposure vaccin /år

Förebygga hundbett, ansvarsfull hundhållning (1872)
Massvaccination av hundar (1920)
Post-exposure vaccination (1885)

23

Rabies hos människa i EU  2006-2019

 Alla smittade utanför EU

 18 personer (varav 4 st 2019) 
smittade i: 

Indien (5)
Marocko (4)
Filippinerna (2)
Sydafrika, Guinea Bissau, 

Mali, Bangladesh, Sri Lanka och 
Tanzania (1 per land)

 15 från hund, 2 katt, en okänd

 Inkubationstid 1-24 månader
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Sverige: Man smittad av hund i Indien (1974) 

Ung kvinna smittad av hund i Thailand (2000)

Norge: Kvinna smittad av hund i Filippinerna (2019)

25

Fallbeskrivning Stockholm, 2000

 19-årig kvinna – kom hem från Bangkok i maj

17/6 Hög feber, ont i sidorna -> hem med antibiotika (infl i njurarna?)

20/6  Akuten. Stickningar o domningar i ena armen/handen 
-> hem med smärtstillande

21/6 Sämre. Smärtor o ryckningar i armen. Inlagd för obs.

22/6 Ångest, muskelryckningar, vaken men kunde inte tala

4 dygn av allvarliga neurologiska symtom, salivering, senare koma

 Ny information:  biten av valp i mars. Valpen dog i kramper

30/6 RABIES virus påvisat i saliven

Avled efter 16d på sjukhuset (ca 3 mån efter smitta)

J Höjer m.fl., Läkartidningen, Nr 11, 2001, Vol 98, sid 1216
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När någon utsatts för smittrisk
bett, rivsår, slick på narig hud eller sår …….

 Tvätta omedelbart såret med rikligt med tvål och (rent) vatten 
– minst 15 minuter

 Skölj med alkoholbaserat desinfektionsmedel

 Kontakta genast sjukvården! 

 Vaccinerad person behöver post-exposure vaccin

 Ovaccinerad person behöver också (anti-rabies) immunglobulin 

 Meddela helst veterinärmyndighet så att djuret kan fångas 
och undersökas
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Eliminering av hundrabies

 Regler för hundhållning

 Åtgärder vid misstanke

 Karantän

 Massvaccination av hundar

 Alla valpar + regelbunden revaccination

 Statligt subventionerat

 Märkning av vaccinerade hundar, vaccinationsintyg
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https://www.who-rabies-bulletin.org/site-page/occurrence-rabies

Flest människor drabbas
av rabies där hunden
är reservoarvärd

Räv, jackal, varg, 
mårdhund, skunk, tvättbjörn 
m.fl. kan också vara 
reservoarvärdar

Mer om det i del 2

29

”Smuggelhundar” till EU med rabies

Sex hundar med rabies påvisades i EU 2012-2021

Ingen hade förts in i enlighet med EUs regler

Tyskland (2020)
Frankrike (2012, 2015, 2020) 
Spanien (2013) 
Nederländerna (2012)

 Dessutom har autonoma spanska regioner i

nordafrika rabiesfall nästan varje år

(Ceuta, Melilla). Gränsar mot Marocko
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Många kan göra fel

 Valp köpt på semester i Marocko av holländska turister 

 Marockansk veterinär  ”ok att resa till EU”

 Uppvisades/upptäcktes inte vid inresa till Spanien (bilfärja)

 Besökte vet i Spanien för hälsokontroll. Ingen koll av ursprung 
eller papper. Fick EU-pass(?)

 Reste hem i bil via besök hos släkt/vänner
Ingen koll in till FR eller in till NL

 Valpen diagnosticerad med rabies i Nederländerna

 48 humana kontakter i tre länder!

31

WHO

2018
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Rabiessymtom hos hjort, räv, katt och hund  (5:04 min)

Animals with Rabies Compilation - Wild & rabid - YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=hCBw_2zEXEY
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Räv med rabies attackerar kvinna  (1:44 min)
https://youtu.be/e-gXkm_WcZM

Del 2     

Eliminering av rabies hos vilda djur i EU

Gemensam plan

Finansiellt stöd

Samarbete

kontroll

35

Varför utrota rabies hos vilda djur?

För att skydda vilda djur från en dödlig sjukdom?

36
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https://youtu.be/e-gXkm_WcZM
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Varför utrota rabies hos vilda djur?

För att skydda vilda djur från en dödlig sjukdom

Rabiessmittade vilda djur sprider rabies 

till husdjur och människor

= RÄDDA MÄNNISKOLIV

37

1990 fanns rabies i Europa hos såväl

tamdjur som vilda djur

Rödräv och 

mårdhund samt 

annat vilt
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Rödräv 

(Vulpes vulpes)

Source: DG (SANTE) 2016-8980

Mårdhund

(Nyctereutes procyonoides)

https://a-z-animals.com/animals/raccoon-dog/

Guldsjakal 

(Canis aureus)

https://animalia.bio/golden-jackal
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Ätbart vaccin

 Jakt och gift hade inte fungerat

 Ätbart vaccin började användas på 1970-talet

 Försvagat, levande vaccin i en kapsel

 Hölje som:
luktar och smakar gott för rävar o mårdhundar (fiskmjöl)
Har markör som stannar i djuret (tetracyklin i tandemalj)
Har smältpunkt som passar klimatet
Har form som gör betet lätt att förpacka, lagra och sprida
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Levande virus i vaccinet = smittrisk

Hanteras enbart med handskar

Fuchsoral

https://wiadomosci.ox.pl/thumbnails/w

867-h578-es/stare-

wiadomosci/23060.jpg

Rabitec

PAFF 2020.09.23 Estonia presentation

Lysvulpen. 

PAFF 2020.09.23 Lithuania  presentation
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Vaccinbeten sprids från flygplan 

eller för hand

I början: 

 Varje land planerade sitt 
eget vaccinationsprogram

 En eller två vaccinationer 
per år

 Sammanhängande större 
områden eller punktvis där 
rabiesfall hade påvisats
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EU delfinansierade rabiesprogram från 1989

… lapptäcke

1990 2000 2010

43

Rabiesfall hos vilda djur 

2011      och  2014
44
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2015 satsade EU Kommissionen stort 

på att eliminera rävrabies till 2020

 Tydligare riktliner och regler

 Tuffare kontroller

 Klara kriterier för att bevilja finansiellt stöd (50/70/100%)

 Bättre förutsättningar för att eliminera rabies och

för att utvärdera kampanjerna

45

Kriterier

 Bara vissa vacciner får användas

 Vaccinbetenas kvalitet ska kontrolleras 

 Vaccinbetena ska lagras frysta och lagret kontrolleras

 Vaccinationskampanjer vår och höst

 Minst 20 vaccinbeten per Km2  - kontrollera & korrigera

 Provtagning för kontroll av: 
Kontakt med bete – Tetracyklin i tänder
Vaccination – antikroppar mot rabies
Övervakning av rabiesförekomst

46
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EUs roll

 Kommissionen stödjer, granskar med hjälp av experter, 
och föreslår budgetmedel

 Medlemsländerna godkänner (eller avslår)

 Kommissionens experter granskar genomförandet på plats 
i länderna som fått ekonomiskt stöd

 Länderna redovisar varje år till varandra och till 
Kommissionen

 Stödet (50/70/100%) betalas ut först när årsrapporten 
godkänts

 1/6 av hela budgeten för djurhälsoprogram (<27 milj EUR)

47

Bättre samordning av 

vaccinationskampanjer 2015 -

Nytt: 
Buffertzoner i 
Belarus och Ukraina
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1. Pålitligt fryslager som ska 

övervakas av veterinär

3. Rätt mängd 

och styrka i varje 

dos

4. Regelbundna 

kontroller av lagret 

(temperatur, låst)

8. Elektronisk 

registrering av varje 

flygtur och varje 

bete + rapport till 

myndigheten
2. Vaccinleveransen

dokument - temperatur

6. Frystransport till flygfältet 

och lagring där 

7. Myndighetsveterinär 

på plats varje dag 

9. Kvalitet på beten 

efter 14d i naturen

Problem-

områden

5. Rätt styrka i vaccinet 

även efter lagringen
49

Från 2015: GPS dokumentation x 2 från varje flygtur
Planets väg + var varje vaccinbete släppts
Ska granskas dagligen av myndigheterna
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Den dyraste komponenten är 

spridningen av vaccinbetena

500 meter mellan flyglinjerna
20 eller 25 vaccinbeten/Km2

Hur stort avstånd mellan betena?

51

Den dyraste komponenten är 

spridningen av vaccinbetena

500 meter mellan flyglinjerna
20 eller 25 vaccinbeten/Km2

80 eller 100 m mellan betena på marken  
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Äkta eller fusk?

Personal med IT-kompetens, 
kraftfulla datorer, mjukvara 
och tid  + förståelse!

53

Har vaccinationerna fungerat?

 Friska rävar/mårdhundar skjuts o testas: 4 djur/ 100 Km2 

Kontakt med vaccinbete?  - Tetracyklin i tandemalj

Vaccinerade?  - Antikroppar mot rabiesvirus i blodet 

Har senaste årets valpar vaccinerats? – Ålder

Kräver gott samarbete med jägare

54

53

54



2022-11-10

28

Inte tillräckligt att bara bedöma resultat 

på nationell nivå

Båda visar

MEDELTAL

4 rävar /100km2

55

Båda komponenterna har något att 

säga – tillsammans – region för region

Bra beteskontakt 

och 

vaccinationsgrad 

på nationell nivå
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Dålig vaccinbeteskontakt (TC i tänder)?  

Följ upp: utomhustemperatur, fusk?

Andra vilda djur kan ha ätit vaccinbetena!

57

Dålig vaccinationsgrad (antikroppar)

Överallt i landet (Dåligt vaccin), felaktig lagring, 
vädret/tidpunkten, laboratoriet 

I visst område Fusk, försenad vaccination,
fel på en vaccinbatch, felaktig 
lokal lagring, dålig provhantering, 
lokalt laboratorium

Enbart hos unga rävar Sök problem i höstvaccinationen
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Viktigaste tecknen på att rabiessmittan 

eliminerats är färre rabiesfall !

Rabiesövervakning hos vilt och tamdjur

Bygger på hög vaksamhet hos allmänhet, 
jägare,viltvårdare, lantbrukare som kontaktar veterinär 

Rävar och annat vilt med misstänkta rabiessymtom eller 
som hittas döda (inte friska djur som skjutits vid jakt)

Tamdjur med symtom eller som dör på bete

59

Paradox

Mycket rabies -> rädsla för rabies 
-> misstankar har ”låg tröskel”  -> många djur undersöks

= pålitliga data

När vaccinationsprogrammet går bra minskar rabiesfallen -> 
rabies upplevs inte längre som en risk 
-> färre misstankar -> färre undersökningar

= osäkrare data

60
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Florence Cliquet, World Rabies Day 2021, modifierad av LE

2020

Vaccinationszoner
i EU-länder och 

buffertzoner
(betalda av EU) 
i Belarus, Ukraina, 
Moldavien

61

Vaccinationsprogrammen har haft god effekt

- data för vilt 

2015 2020 
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Florence Cliquet, EUs referenslaboratorium för rabies, World Rabies Day 2021

1997 - 2020
63Inhemska rabiesfall hos djur i EU 1977 – 2020                      

Vilda djur

Tamdjur        

1989 börjar EU delfinansiera 

vaccination av räv/mårdhund 

Rabies hos hund och katt i EU-länder 2011-2021

effekt av vaccinering av rävar/mårdhund
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Grannländerna i öster 2019

vilt tamdjur

65

Rapporterade rabiesfall hos vilda djur 

2021 2022 (första halvåret)
66
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Rabies hos tamdjur

2021    2022 (6 mån)
POLEN: 3 hundar

7 katter

UKRAINA

158 hundar

186 katter

POLEN: 2 hundar

1 katt

UKRAINA

37 hundar

44 katter

67

Smuggling/import av hundar 
och katter från länder med 
rabies
- Falska vaccinationsintyg

Rabiesrisken är påtaglig i 
många länder så:

Ja, man kan bli slickad till döds

Landsbygdsturism, Volontärer, 
backpackers
->  vaccination?

68
Liten risk att bli smittad 

av rabies i EU – men…

Livsviktigt att agera 

omedelbart om man 

kan ha utsatts för smitta!
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