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Möjliga hälsoeffekter
i samband med
klimatförändring i Europa
Den pågående klimatförändringen har lett till en oro om hur den kan påverka såväl
vår hälsa som djurhälsan.

Under

har
vektorburna sjukdomar av olika
anledningar expanderat över större
delar av världen, inte minst inom
Europa. Vi har även sett en ökad
introduktion av vektorburna sjukdomar, framförallt från Afrika. En
bidragande faktor till denna ökning tros vara att sjukdomsvektorer
som myggor, sandflugor och fästingar samt sjukdomsagens expanderar
på grund av den ökande
medeltemperaturen. Troligtvis är den globala uppvärmningen inte den enda
orsaken till problemet, utan
det är rimligt att anta att
även andra antropologiska
och miljöbetingade faktorer
bidragit.
de

senaste

åren

samt sprida harpest och olika typer
av virusinfektioner till människor.
Bland de mest allvarliga är Chikungunyaviruset vilket nyligen
upptäcktes i södra Italien. Troligtvis
har viruset spridits av den introducerade arten Aedes albopictus (Asian
tiger mosquito) vilken framförallt
fått ett fotfäste i Medelhavsländerna
men även återfunnits i riklig mängd
i växthus i Nederländerna.

människor.West Nile feber har ökat
markant det senaste decenniet med
ett stigande antal dödsfall till följd.
Usutoviruset orsakar hög dödlighet
bland vissa fågelarter och har påträffats hos människan men ännu har
inga kliniska symptom rapporterats.
Med en ökande genomsnittstemperatur kan dessa infektioner spridas under förutsättning att de ekologiska förhållandena förändras.

Vid

avdelningen

för

vid SLU i
pågår för närvarande
omfattande forskning på
myggor där vi studerar deras doft- och smaksystem.
Anledningen till detta är
att myggor, och då endast
honor, nästan uteslutande
Tabellen visar att det
använder sig av doft- och
finns en betydande risk att Blodsugande hona av gulafebernmyggan, Aedes aeygpti.
smaksignaler för att finna
vektorburna sjukdomar som
och identifiera lämpliga
överförs med myggor, fästingar Andra myggöverförda virussjuk- blodvärdar. Med hjälp av kemiska
och svidknott kommer att öka. På domar som bör nämnas är West analysmetoder samt elektrofysionordliga breddgrader är framförallt Nile feber och Usutu, som inte logiska och molekylära tekniker
stickmyggor ett problem vid mass- har några svenska namn. Dessa vi- försöker vi identifiera dofter och
förekomst. De kan bland annat or- rus överförs av Culex myggor vil- smakämnen vilka kan användas för
saka dödsfall bland oskyddad boskap ka suger blod från såväl fåglar som att utveckla nya effektiva doftbeten
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till fällor eller myggrepellenter.
Tack vare de elektrofysiologiska
teknikerna har vi möjligheten att
studera hur myggans kemosensoriska system reagerar på dofter
och smaker. Därigenom kan vi vara
mer målinriktade och effektiva i
vårt sökande efter beteendeaktiva
doft- och smakämnen som potentiellt kan användas som attrahenter
eller repellenter.

Vi

planerar också ett forskningsprojekt kring svidknott – ett
svårt plågoris inom djurhållningen och en potentiell hälsofara
för våra idisslare. Svidknottet Culicoides imicola, som introducerats från Afrika, kan vara bärare av
det så kallade bluetongueviruset.
Viruset etablerades 1998 i Italien
och har nu nått nordvästra Europa,
däribland Nederländerna, Belgien,

Tyskland och även Danmark. Inom
det planerade projektet kommer vi
att använda oss av de erfarenheter
vi fått av myggorna och arbeta fram
fällor samt repellerande ämnen för
att minska svidknottsangreppen.
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