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Efter snart ett och ett halvt år pågår fortfarande utbrottet av ebolafeber i Västafrika. 
Ebolafebern har en mycket hög dödlighet och sprids snabbt mellan människor. Det är därför 
önskvärt att stoppa ett utbrott av ebolafeber innan det sker. Men hur mycket vet vi egentligen 
om kommande utbrott?  
 
 
Ebolavirus spridning i naturen 
Ingen vet var och när nästa utbrott av ebolafeber kommer att ske. Detta eftersom ingen vet hur 
ebolavirus, som orsakar ebolefeber, sprids i naturen. Ingen av de tidigare hypoteserna om 
spridningen av ebolavirus placerade området där utbrottet i Västafrika pågår i riskzonen. 
Utbrottet har sedan dess början förvärrats till att bli det dödligaste någonsin, det har orsakat 
fler dödsfall än samtliga tidigare utbrott tillsammans. Kommer nästa utbrott att vara lika 
överraskande? 
 
Ebolavirus hos djur 
Likt många andra virus finns inte ebolavirus ständigt hos människor, utbrott hos oss är 
sporadiska och uppstår när någon blir smittad av ett djur. Forskare har försökt ta reda på vilka 
djur som kan bära på ebolavirus i naturen, detta har dock varit svårt, de hittills enda 
bekräftade djuren är apor och fladdermöss. Schimpanser och gorillor kan smittas med 
ebolavirus, och precis som oss drabbas de av en dödlig ebolafeber. De verkar kunna smitta 
dels varandra, men även oss människor. Flera utbrott hos oss har haft sitt ursprung i att 
människor hanterar apornas kadaver. Dock verkar inte ebolavirus finnas ständigt hos apor, 
utan de drabbas precis som oss av sporadiska utbrott när viruset smittar dem från andra djur. 
 
Mycket pekar på att fladdermöss sprider ebolavirus. Flera arter har visats bära på viruset utan 
att bli sjuka av det, vilket talar för att ebolavirus ständigt kan finnas hos dem. Fladdermöss äts 
av människor i ekvatoriella Afrika, där samtliga utbrott av ebolafeber har ägt rum (Figur 1), 
och vissa fladdermöss äter ofta frukt i samma träd som schimpanser och gorillor. På dessa vis 
riskerar vi och apor att smittas från fladdermössen. Dock så är fynd av ebolavirus hos 
fladdermöss fåtaliga, ett skäl för misstanken att fler arter än fladdermöss är delaktiga i 
ebolavirus spridning i naturen. 
 
Hur ebolavirus sprids 
Oberoende av vilka djurarter som smittar människor och andra apor med ebolavirus har 
forskare försökt hitta geografiska mönster i hur virusen sprids. Utbrott som orsakades av en 
särskilt art av ebolavirus fram till 2005 visades spridas likt en våg genom centrala Afrika 
(Figur 2). Kanske skulle framtida utbrott kunna förutspås allt eftersom vågen drog fram. 
Senare utbrott orsakade av denna art ebolavirus stämde dock inte alls in i vågmönstret, bland 
annat det som pågår i Västafrika var långt bortom vågens front och riktning. Utbrott har varit 
och förblir mycket svåra att förutse.  
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Figur 1. Utbredningar för tre arter av fladdermöss som visats bära på ebolavirus, samtliga utbrott hos människor, 
schimpanser och gorillor är utmarkerade. 
 
 

 
Figur 2. Hypotesen om en våglik spridning visad i sin ursprungliga form (övre kartan), och med fler samt senare 
utbrott inräknade (undre kartan). 
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Okunskapen om ebolavirus spridning har sin grund i forskningens svårighet och dess 
bristande omfattning. Tills ebolavirus mer entydigt kan bekräftas finnas hos vissa arter i 
naturen kan vi inte göra annat än reagera på utbrott när de väl har skett. Genom att fortsätta 
och utöka sökandet efter viruset i naturen kommer vi förhoppningsvis kunna agera, snarare än 
reagera, och stoppa utbrott innan de sker. 
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