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1 GENERELLT

Inledning

Knappt har människan utropat sin seger över de epidemiska sjuk-
domarna, förr’n de multiresistenta bakterierna började dyka
upp.

Vad säger evolutionen oss om hur sjukv̊ardens situation kommer
att förändras p̊a sikt, och vilka åtgärder bör vidtagas för att
vi skall kunna beh̊alla en fungerande sjukv̊ard i framtiden?

Parasiter spelar förmodligen en viktig roll i världens ekosystem.
Hur kommer deras roll att förändras med de miljöförändringar
som mänskligheten har inducerat?

1 Generellt

I detta dokument ämnar jag främst undersöka hur människans p̊averkan
kommer att förändra parasiters virulens och spridning i världen. Även om
m̊anga av resonemangen gäller generellt, s̊a kommer mitt huvudtema att
röra sig kring epidemiska sjukdomar som drabbar människor. Anledningen är
krass: Biologiska problem blir inte intressanta förrän de drabbar människor.

Mycket av problematiken kring de epidemiska sjukdomarna kräver en vid
överblick av m̊anga till synes oberoende situationer, och p̊a grund av ämnets
stora omf̊ang kommer jag avsiktligen att h̊alla en mycket grundläggande
niv̊a.

Här definieras en parasits virulens eller skadlighet som den nedg̊ang i
fitness som parasiten orsakar värden. För att beteckna en parasits förm̊aga
att smitta en potentiell värd kommer jag att använda begreppet infektivitet
eller smittsamhet. Parasiter kan vara olika specialiserade mot en enskild
värdart. Detta är av intresse fr̊an mänsklig synvinkel eftersom det kan säga
n̊agonting om parasites tendens till att skifta värd.

Förekomsten av parasiter är ofta en drivande kraft bakom värdjurens evo-
lution, och kan vara väl s̊a stark som olika miljöeffekter. Ett inslag av para-
siter tros selektera för ökad varians och bibeh̊allandet av en hög diversitet.
Naturligtvis selekterar närvaron av parasiter för immunitet och resistens.
[10, 11, 16, 7]

Vektorburen spridning av en parasit anses generellt selektera för ökad
virulens. Detta eftersom parasiten inte är beroende av värdens hälsa för sin
spridning. Detsamma gäller för potentiella nekrotrofer, och parasiter med
mycket snabb eller opportunistisk spridning. [16, 7, 1]
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2 SPECIFIKA MODELLER

2 Specifika modeller

En modell är ett sätt att närma sig verkligheten. En bra mod-
ell kan förutsäga eller härma verkligheten p̊a ett övertygande
sätt, och man säger d̊a att ”verkligheten kan förklaras med
modellen”. Det är dock viktigt att vara medveten om att det
inte är liktydigt med att ”verkligheten fungerar som i mod-
ellen”, men den hjälper oss att se vad som kan vara viktigt.

Här presenteras kortfattat tre modeller för ett par globalt viktiga
sjukdomar.

2.1 Influensa

Influensa är tre olika RNA baserade virus (kallade ”A”, ”B” och ”C”) med
8 stycken stavformade ”kromosoner” (utom typ ”C” som har 7 kromosoner,
men det angriper sällan människor) och åtminstone 11 gener. Influensa är
ovanligt s̊atillvida att ständigt nya stammar bildas, men man ser vanligtvis
bara en eller tv̊a varianter åt g̊angen. Lite är känt om hur viruset egentligen
sprids, men de flesta är överens om att det kan spridas via luften. Infektionen
kan vara dödlig, men är oftast relativt harmlös för unga friska individer och
kvarlämnar en (efter vad man tror) livsl̊ang immunitet - fast bara mot just
den varianten. Generellt varar infektionen upp till totalt 10 dagar varav ca
3-6 dagar d̊a den är smittsam. [13]

Av och till genomg̊ar influensa ”A” genomgripande förändringar som
kallas ”antigeniska skiften”. Man tror att dessa skiften orsakas av genetiskt
utbyte mellan olika varianter av viruset, troligtvis genom utväxling av de oli-
ka ”kromosomerna” mellan f̊agelvarianter och människovarianter. Influensa
”A” förekommer i mängder av varianter hos sjöf̊aglar (och genomg̊ar s̊adeles
inte samma typ av evolution där som hos människor).

Tre s̊adana skiften har inträffat under 1900-talet, samtliga gav upphov till
mycket v̊aldsamma epidemier: 1918-1919 ”Spanska sjukan”, 1957 och 1968.

Influensa genomg̊ar ständigt immunologiskt relevanta förändringar
och g̊ar i praktiken inte att förvärva immunitet mot. Det har
ocks̊a potential för vektorburen spridning.

2.2 Mässling

Mässling är ett RNA-virus och kan orsaka dödlig utg̊ang. Det kan även ge
skador p̊a nervsystemet. Dess inkubationstid är en dryg vecka, och därefter
kommer en infekiös tid p̊a omkring en vecka till. Sjukdomen ger livsl̊ang im-
munitet mot senare mässlingsangrepp, men överlever i större människopop-
ulationer genom att det föds eller immigrerar tillräckligt m̊anga som aldrig
drabbats. Populationen behöver best̊a av mer än ca 0.5 miljoner personer för
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3 SJUKDOMARS ALLVARLIGHET 2.3 Malaria

att inte mässlingen ska riskera att dö ut. Globalt sett överlever mässlingen
genom den metapopulation som bildas när sjukdomen dör ut i sm̊a lokala
populationer därför att alla har blivit immuna, och kommer åter när till-
räckligt m̊anga nya individer utan immunitet har dykt upp i omr̊adet. [9]

Mässling är mer eller mindre beroende av en stor befolkning. I
brist p̊a detta beror den p̊a resande människor som kan ta
den till nya marker.

2.3 Malaria

Malaria orsakas av ett par encelliga parasiter som invaderar de röda blod-
kropparna. Den är haploid i sitt ”människostadium”, och sprids via diverse
blodsugande myggor som vektor. Somliga av dessa myggor trivs i regnskogar,
somliga i träsk, somliga i pölar med smutsigt vatten. Myggorna har m̊anga
naturliga fiender, och de flesta försök att bekämpa sjukomen har riktat in sig
mot att bekämpa myggorna. I Sverige har parasiten blivit utrotad, troligtvis
genom ändrade kulturella betingelser och en god portion tur. Myggorna är
dock kvar. Mänsklig immunitet är huvudsakligen genetiskt baserad, genom
den berömda sickle-cell anemin. [1]

Malaria är därför helt beroende av sina vektorer och deras be-
teende. Den kan inte sprida sig själv.

3 Sjukdomars allvarlighet

Alla sjukdomar är egentligen livsfarliga. Utan ett fungerande im-
munförsvar skulle vi vara lika utelämnade som ett stycke kött
i middagssolen.

Hur allvarlig en sjukdom är beror p̊a populationens känslighet för sjuk-
domen, och den mänskliga populationens känslighet beror i första hand p̊a
den immunologiska statusen hos dess befolkning. De mest allvarliga sjuk-
dommarna uppst̊ar ofta som en följd av att människan invaderar nya omr̊a-
den och tränger ut befintliga organismer, eller genom att ovanliga förh̊allan-
den exponerar människor för en vektor som normalt inte existerar i mänsklig
närhet. Kort sagt genom att den mänskliga populationen exponeras för ett
smittoämne för vilket man inte har förvärvat immunitet. [1, 7, 12]

Immunitet kan vara av tv̊a olika huvudslag. Förvärvad immunitet (som
kräver exponering för smittoämnet), och genetisk immunitet (tex sickle-cell
anemi och malaria). Ur rent praktisk synvinkel är det dock inte s̊a stor
skillnad, eftersom genetisk immunitet ofta g̊ar förlorad i populationer som
inte utsätts för parasiten. Immunitet kommer med andra ord till en kostnad.
[1]
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3 SJUKDOMARS ALLVARLIGHET 3.1 Biodiversitet

Vaccination är en syntetisk metod för att skapa immunitet, och har
fungerat väl i ett flertal uppmärksammade fall. Ekologiskt sett fungerar
det genom att minska de enskilda delpopulationerna av smittbara individer.
Detta är ekvivalent med habitatförstörelse för patogenen, och det har var-
it möjligt att utrota hela sjukdomar med denna metod (tex smittkoppor).
Strikta matematiska modeller antyder dock att detta utsätter parasiten för
ett h̊art selektionstryck, effekten kan bli att parasitens evolutionstakt trap-
pas upp med okända följder. [17]

Det är dessutom inte idag möjligt att framställa vaccin mot speciellt m̊an-
ga grupper av sjukdomar. Det tycks vara sv̊arare att framställa vaccin mot
extrema specialister [1], och m̊anga mikroparasiter kan genomg̊a en s̊a snabb
evolution att det skydd som ett vaccin erbjuder snabbt blir verkningslöst.

Behandling av redan existerande sjukdomar brukar ske med kemoterapi
(specifika gifter som dödar patogenen). Kemoterapi har tidigare varit mycket
effektivt, men dras med problemet att användandet selekterar för resistens
hos patogener. Inte bara bakterier har idag utvecklat resistens mot kemoter-
apeutiska preparat, utan även virus, encelliga parasiter (däribland malaria)
och leddjur. En fullständigt v̊ardslös använding av antibiotika och ”bak-
teriedödande medel” hotar idag att göra kemoterapi närmast verkningslös.
[1, 7]

3.1 Biodiversitet

Vad har man för nytta av en biodiversitet?

Hög diversitet stabiliserar ett ekosystem. Detta bland annat eftersom
varje enskild art kommer att bära ett mindre generellt tryck ifr̊an parasiter,
predatorer och betare. Ekosystemet som helhet kommer dessutom att vara
mindre beroende av de enskilda arterna. [17]

En hög biodiversitet fungerar ocks̊a som ett epidemologiskt skydd, bland
annat genom att sjukdomsalstrande prasiter kan f̊a m̊anga olika vektorer
att välja mellan och dessa kan vara olika kompetenta att sprida smittan till
människor. En annan viktig faktor är den större sannolikheten för att där
finns naturliga fiender till antingen vektorn eller parasiten. [1, 7]

Men hög biodiversitet kan ocks̊a selektera för ökad generalism, n̊agonting
som ökar risken för att en parasit skall kunna byta värddjur. [19] Parasiter
brukar dock inte byta värd utan anledning, eftersom det ofta finns en kostnad
associerad med detta. [16]

3.2 Miljöförändringar

Hur kommer sjukdomsbilden att förändras av de förändringar
som vi kan vänta oss i framtiden?

6



3 SJUKDOMARS ALLVARLIGHET 3.2 Miljöförändringar

D̊a immunitet m̊aste förvärvas och underh̊allas, s̊a kommer den immu-
nologiska responsen hos en population att variera starkt med hur mycket
man blivit exponerad för sjukdomen och/eller sjukdomsvektorn. Vid täta
regelbundna exponeringar tenderar populationen som helhet att utveckla en
god immunitet mot parasiten (”herd immunity”), och sjukdomsincidensen
blir generellt sett l̊ag. [1]

I de fall d̊a sjukdomen sprids via en vektor förutsätter regelbundna ex-
poneringar att vektorarten är vanlig, dvs väl anpassad till omr̊adet. Mindre
miljöförändringar p̊averkar därför inte vektorn nämnvärt. [1]

D̊a vi istället befinner oss i ett omr̊ade där vektorarten lever p̊a gränsen
för vad den klarar, kommer även en mindre miljöförändring att orsaka stora
effekter för den. Vektorn kan dö ut, eller snabbt tillväxa i antal. Även utan
miljöförändringar kommer individantalet att vara under stark p̊averkan ifr̊an
slumpartade händelser. Detta skapar ofta en ”ostadig” och slumpartad ex-
ponering av människopopulationen för parasiten, vilket vanligtvis innebär
att immuniteten (och den kulturella medvetenheten om sjukdomen) är l̊ag
i omr̊adet. Det är här i dessa utkantsomr̊aden som vi oftast erfar allvarli-
ga epidemier, och det är även i dessa omr̊aden som vi kan förvänta oss de
största epidemilogiska effekterna av framtida miljöförändringar. [1]

3.2.1 Klimatförändringar

Det globala klimatet h̊aller p̊a att bli varmare, och detta p̊averkar
vektorarternas utbredning. Vilka hälsomässiga konsekvenser
kan vi vänta oss?

I enlighet med tidigare resonemang kommer troligtvis de största epide-
mologiska förändringarna att inträffa i gränsomr̊aden för olika parasiters
nuvarande utbredning. Rent allmänt bör det p̊apekas att vi inte vet tillräck-
ligt mycket om hur klimatförändringarna kommer att p̊averka miljön. En
allmän konsensus tycks vara att det blir varmare och fuktigare, men det kan
lika gärna bli kallare och torrare. [1]

Den mest uppenbara effekten av en global uppvärmning är väl att värmekrä-
vande arter därigenom f̊ar bättre expansionsmöjligheter mot de tempererade
omr̊adena, däribland m̊anga kända parasitvektorer. Ett fuktigare klimat kan
ocks̊a underlätta spridning för vissa vektorer och patogener. Därmed inte
sagt att alla patogener kommer att f̊a lättare för att sprida sig, oavsett vad
effekten blir. En global uppvärmning är en mycket genomgripande förän-
dring av alla ekosystem, och det är praktiskt taget omöjligt att förutsäga
vilka effekter detta kommer att f̊a. [1, 2, 16]

Många organismer tillväxer bättre i värme, ofta dessutom p̊a bekostnad
av deras generella resistans mot parasiter. En tänkbar effekt av det förän-
drade klimatet skulle därför vara en ökad tillväxt av växtbiomassa. [1, 2]
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3 SJUKDOMARS ALLVARLIGHET 3.2 Miljöförändringar

Många matematiska modeller av biologiska system har möjligheten att up-
pvisa en kaotisk populationsdynamik, speciellt vid hög tillväxt. [18]

Besynnerligt nog har n̊agon s̊adan dynamik i princip aldrig iaktagits ute
i naturen. Man kan d̊a fr̊aga sig om detta beror p̊a att de matematiska
modellerna är fel, eller om det beror p̊a att alla populationer med kaotisk
dynamik dör ut hastigt och lustigt. Vi vet inte svaret idag.

Malaria är en utav de sjukdomar som tros p̊averkas mest av en global
klimatförändring. Sjukdomen är vektorburen och gynnas framförallt av väta,
eftersom detta ger nya kläckningskammare för myggorna. Den gynnas även
starkt av värme, i ett tempererat klimat kan den bara överleva köldperioder
innuti ett varmblodigt djur. Man tror därför att malarian kommer att breda
ut sig i framtiden.

Malaria har tidigare funnits i Sverige, men eftersom sjukdomen mer eller
mindre tycks ha självdött är det inte n̊agon överhängande risk för återintro-
duktion här. Däremot är ett tänkbart senario att tillfälliga epidemier kan
flamma upp i mycket högre omfattning, om malarians ”naturliga” utbred-
ningsomr̊ade kommer närmare.

3.2.2 Urbanisering

I framtiden kommer allt fler människor att bo i städerna. Det är
en förutsägelse s̊a nära ett faktum man kan komma, och det
betyder att människotätheten kommer att öka världen över.

Ur smittosynpunkt behöver inte urbanisering i sig vara n̊agonting nega-
tivt. Att bo i en stad kan innebära bättre tillg̊ang till sjukv̊ard och resurser,
men i kombination med fattigdom leder det nästan garanterat till större
exponering för vektorburna parasiter istället. Det innebär ocks̊a snabbare
spridningsmöjligheter inom stadens population, eftersom varje människa
träffar fler individer p̊a kortare tid. [1]

Enligt evolutionär teori s̊a selekteras parasiter för en virulens som op-
timerar deras utnyttjande av värden. Snabbare spridningsmöjligheter och
vektorburna smittovägar antas därför selektera för ökad virulens [16], och
det finns åtminstone indirekt stöd för teorin. Tex s̊a har virulens hos malaria
befunnits vara optimal för att åstadkomma en effektiv spridning igenom den
mänskliga populationen, och virulensen hos kolera ska ha minskat i omr̊aden
där sjukdomen inte kunnat sprida sig via vattnet. [14, 15]

Fattigdom är generellt associerat med större utsatthet, lägre immunol-
ogiskt försvar och sämre hygien. Sämre hygien medför större exponering
för sjukdomsvektorer (b̊ade levande och icke-levande). Sämre immunförsvar
medför att parasiter har lättare att tillväxa, och fattigdom utgör p̊a s̊a vis
en allmän grogrund för epidemiska sjukdomar. Det finns inte n̊agot ser-
iöst sätt att hantera detta problem, annat än genom en väl fungerande
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3 SJUKDOMARS ALLVARLIGHET 3.2 Miljöförändringar

offentlig sjukv̊ard och genom att minska fattigdom världen över. Eftersom
rika personer inte nödvändigtvis har n̊agon immunitet mot en given epidemi
s̊a är fr̊agan inte bara av socialpolitiskt intresse. Fattigdomen är förmodligen
det epidemiologiskt största enskilda problemet som mänskligheten har inför
framtiden. [1]

Om huruvida sämre immunförsvar selekterar för n̊agonting, g̊ar förmodli-
gen inte att säga generellt. Det finns incidier p̊a att lägre immunitetsrespons
kan medföra selektion för lägre infektivitet [5], och om s̊a är fallet skulle den
rika världen vinna p̊a att beh̊alla fattigdomen i världen.

Emellertid är riskerna med en s̊adan politik stora, bland annat kan en
metapopulationsdynamik selektera för ökad infektivitet och/eller virulens
oberoende av värdens immunitetsrespons. Därtill kan den hastigare sprid-
ningen som är möjlig, i sig selektera för ökad virulens. I varje fall är det inte
säkert att infektiviteten g̊ar ned. [16, 1]

Även om en epidemi inte nödvändigtvis blir farligare bara för att den
omfattar fler individer, s̊a ökar risken för att bli smittad (och sjuk) även
om man har god hälsa. Detta därför att immunförsvaret bara klarar av en
begränsad uppgift. [1]

Influensa är en patogen som kan p̊averkas starkt av urbanisering, i syn-
nerlighet om det medför att m̊anga fattiga människor (med nedsatt immun-
försvar) kommer att leva tätt tillsammans med olika smittvektorer (som
ankor, höns och grisar). Det är ett m̊angformigt virus med snabb evolution-
stakt som kan infektera m̊anga olika arter av b̊ade däggdjur och f̊aglar. Om
tv̊a olika influensavirus infekterar samma värd har de dessutom förm̊agan
att utbyta genetisk information, vilket av och till skapar nya sjukdomar med
ibland fullständingt bisarra egenskaper.

3.2.3 Frihandel och resande

Handel är inte enbart av godo. Att blanda främmande, tidigare
geografiskt åtskilda arter, kan ha katastrofala följder. Det finns
kända fall som tex införandet av r̊attor, grisar ock kanin-
er som har slagit ut den lokala ekologin, men det är även
möjligt att oavsiktligen introducera främmande parasiter som
kan vara direkt skadliga för människor.

Att ett värddjurs migration p̊averkar coevolutionen med dess parasiter
torde vara tämligen oomtvistat, däremot kan det vara sv̊art att förutsäga
hur systemet förändras. [4, 16] Ju större kontakt olika populationer har med
varandra, desto fler och mer parasiter kommer värddjuret att exponeras för.
Detta kan ha positiva konsekvenser som tex ökad immunitet hos värddjuret
[3, 7], men kan även selektera parasiter för ökad generalism.
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3 SJUKDOMARS ALLVARLIGHET 3.2 Miljöförändringar

Resande människor och transporter kan ocks̊a fungera som smittospri-
dare, bland annat ”importeras” drygt 10.000 malariafall årligen till europa i
form utav återvändande resenärer. [1]

Speciellt l̊angväga resor kan verka för att snabba upp smittspridning
genom att introducera sm̊a smittohärdar l̊angt ifr̊an varandra. Även om par-
asiten kan ha sv̊art för att sprida sig över n̊agra längre sträckor, s̊a kan m̊anga
sm̊a geografiskt utspridda introduktioner skapa en mycket snabb spridning
och tillväxt av parasiten. [20] Detta underlättar för parasiten att överleva
utanför sitt egentliga utbredningsomr̊ade.

Det spekuleras i att den v̊aldsamma spridningen av ”spanska sjukan” (en
influensavariant som man tror tog livet av 40 miljoner människor världen
runt 1918-1919) kan ha berott p̊a en s̊adan typ av introduktion, genom
hemvändande soldater efter första världskriget.

De allt kortare restiderna och allt längre resorna som människor företag-
it sig, har introducerat m̊anga historiska sjukdomar och parasiter. Många
mikroparasiter har en kort livstid inuti varje enskild värdindivid. Parasiter
som tidigare inte överlevt längre resor, fick i och med de förkortade restider-
na en helt ny spridningsmöjlighet. Kortare restid innebar även att större
mängder patogener kunde transporteras per tidsenhet. Ett (historiskt) ex-
empel är introduktionen av mässling p̊a Fiji, via immigranter fr̊an Indien.
Viruset klarade inte resan p̊a de l̊angsamma segelfartygen som kunde ta upp
till tre m̊anader p̊a sig. I och med att de byttes ut mot snabbare ångfartyg
(som klarade resan p̊a under en m̊anad), överlevde viruset och orsakade stor
förödelse ibland Fijis befolkning. [4]

3.2.4 Habitatförstörelse

Habitatfragmentering har länge ansetts sänka biodiversiteten, men
en del forskare g̊ar längre än s̊a. De hävdar att sm̊a sm̊a
kontinuerliga förändringar kan vara lika förödande för den
globala biodiversiteten som stora globala förändringar. I syn-
nerliget avses d̊a förändringar som bryter upp landskapet i
sm̊a isolerade öar.

Om vi har m̊anga sm̊a populationer med sporadisk migration mellan dem,
utgör de tillsammans en metapopulation. En metapopulation kan fungera väl
även om de ing̊aende delpopulationern är för sm̊a för att klara sig p̊a sikt
(genom slumpartade händelser, genetisk drift, mm), dels genom att migra-
tionen motverkar inavelsdepression och dels genom att återkolonisera utdö-
da sm̊apopulationer. Genom att sm̊apopulationerna genomg̊ar genetisk drift
kommer de att med hög sannolikhet att (bara pga slumpartade händelser) ha
olika genetisk komposition, och därigeneom kan en metapopulation uprät-
th̊alla en högre diversitet än en stor homogen population med motsvarande
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3 SJUKDOMARS ALLVARLIGHET 3.2 Miljöförändringar

individantal.1

Om ”the geographic mosaic theory” stämmer överrens med verkligheten
(det finns m̊anga indicier p̊a att den gör det), s̊a m̊aste evolutionen ses mot
bakgrund av en metapopulation. Var och en utav dess delpopulationer har
sina egna miljöförh̊allanden, och därmed även sitt eget lokala selektionstryck
som omfatter samtliga där levande arter. Inom varje delpopulation finns
goda möjligheter för stark coevolution mellan arterna, vilket selekterar för
lokalt specialiserade parasiter. [16]

Mången parasitisk coevolution antas följa en gen-för-gen (immunitet)
modell. Denna modell förutsäger att ju skadligare parasit, desto kraftigare
lokal specialisering om migrationen h̊alls konstant. Den förutsäger emellertid
ocks̊a att specialiseringen kommer att selektera för ovanliga genotyper, vilket
innebär att specialiseringen inte alltid kommer att vara mätbar. Periodvis
kan denna typ av coevolution till och med leda till en ökad generalism, i
brytningstiderna mellan det att en värdgenotyp är p̊a tillbakag̊aende och en
annan har f̊att fördel. [6] Vi kan följdaktligen f̊a epidemiska intervall, enbart
beroende p̊a den inneboende dynamiken hos ett parasit-värd system. Värd-
djursmigration mellan delpopulationer kommer dock att mildra intensiteten
av s̊adana epidemier. [6]

Habitatfragmentering kan (per definition) skärma av delpopulationer ifr̊an
varandra, s̊a att migrationen mellan dem minskar.

Detta innebär att teorins coevolutionscykler mellan parasiter och värd-
djur kan g̊a mot mer extrema svängningar, och att lokalt utdöda delpopu-
lationer är sv̊arare att återkolonisera. [6, 16]

Biodiversitet eller ”naturlig m̊angfald” är inte bara en massa arter i n̊a-
gra skyddade omr̊aden. Den uppst̊ar i och med denna samevolution mellan
olika arter, inte minst olika parasiter och deras värdar, och den kräver en
fungerande metapopulation. Den kräver att m̊anga sorters naturliga miljöer
f̊ar finnas kvar och den kräver att migration är möjlig mellan dem, för b̊ade
växter och djur. [16, 7]

Habitatförstörelse innebär att bit för bit naggas bort av den ”biologiska
m̊angfalden”. Effekterna varierar, men resultatet är alltid att somliga arter
dör ut medan andra blir extremt vanliga. Problemet är att det kan vara
sjukdomarna som blir vanliga. S̊a har tex malaria som helhet blivit vanligare
när skogar odlats upp i Afrika och Amazonas, även om sjukdomen lokalt kan
ha g̊att tillbaka. Speciellt närvaron av majsfält tycks gynna malaria, medan
effekten av risfält varierar beroende p̊a den ursprungliga insektsfaunan. [1]

1Om vi inte hade n̊agon migration alls, s̊a skulle vi naturligtvis bara ha en massa sm̊a

populationer. Dessa skulle antagligen besväras av inavel, och därigenom sakta berövas all

biologisk diversitet.
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4 SAMMANFATTNING

4 Sammanfattning

Vi vill inte bli av med alla v̊ara sjukdomar, för utan dem förlorar vi v̊ar
”naturliga” motst̊andskraft mot framtida sjukdomar.

En hög biodiversitet är ett väl fungerande skydd mot i första hand vek-
torburna parasiter.

Människan kan p̊averkas indirekt av habitatfragmentering, genom att
ekologin blir mer turbulent och potentiella vektorarter p̊averkas. Om inte
annat kan detta f̊a stora konsekvenser för boskap och odlingar.

Ett tänkbart scenario är att en nedg̊ang i biodiversiteten kan ändra be-
teendet hos potentiella smittvektorer, i synnerlighet influensa har potential
för att ytnyttja f̊aglar för sin spridning. Troligtvis blir effekten störst för rent
vektorburna sjukdomar som tex malaria.

Det finns en p̊afallande risk för att parasiter genomg̊ar ett värdbyte
när människor invaderar ett tidigare diverst habitat (som en regnskog) och
förstör det. S̊adana habitat kan selektera parasiter för ökad generalism, och
en parasit vars normala värd h̊aller p̊a att utrotas är utsatt för ett starkt
selektionstryck för att byta till en vanligare värd (som tex människa). Detta
kan innebära att habitatförstörelse skapar nya farliga sjukdomar.

Vaccination är en bra och billig metod, men med begränsad använd-
barhet. Det finns ett problem med att framställa nya vaccin och det finns
misstanke om att vaccination kan skynda p̊a parasiternas evolution, vilket
skulle kunna ge upphov till ökad virulens. Det finns med andra ord ingen
anledning till att bekämpa harmlösa sjukdomar.

Det bästa skyddet mot allvarliga epidemier är genom att bekämpa fat-
tigdom och se till att den mänskliga populationen m̊ar bra. Därefter genom
att det finns en väl fungerande sjukv̊ard som alla kan ta del av.

4.1 Politiska slutsatser

Till att börja med bör vi nog göra en distinktion mellan ”tillväxt”
och ”utveckling”.

Tillväxt innebär att man producerar mer, blir fler, använder mer
resuerser och i största allmänhet inriktar sig p̊a materiella
saker. I en värld med fysiskt ändliga resurser, är ”tillväxt” är
en underg̊angspolitik. Ingenting kan växa för evighet.

Utveckling f̊ar här st̊a för ökad levnadsstandard, lägre mortalitet
och morbiditet, större möjligheter till personlig utveckling.

Grunden för att det överhuvudtaget skall g̊a att göra n̊agonting
är en allmän fokusering mot ”utveckling” snarare än materiell
”tillväxt”.

P̊a sikt är det nödvändigt att bygga ut en fullt fungerande offentlig
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sjukv̊ard över hela världen. Inte en privat, för den m̊aste vara tillgänglig
för samtliga människor, och de sjukaste kommer att vara de fattiga. Vi har
inte r̊ad med att l̊ata v̊ara städer förfalla till pesthärdar. Därtill kommer den
närmast hopplösa uppgiften att försöka eleminera, eller åtminstone minska,
fattigdomen i världen och öka den hygieniska standarden.

Man bör s̊a l̊angt det är möjligt bevara den biologiska diversiteten, för att
mildra kommande epidemier. För att bevara biodiversisteten bör man hellre
bevara n̊agra f̊a stora omr̊aden än m̊anga sm̊a. Man bör i första hand bevara
biotoper, inte arter. I fallet med odlingar och jordbruk bör det vara tvärtom,
m̊anga sm̊a med olika grödor hellre än n̊agra f̊a stora monokulturer.

Vi bör förbjuda all användning av antibiotika, antivirala medel och andra
ämnen som dödar mikrober, utanför sjukhusen. Där har vi åtminstone en
viss kontroll för hur medlen brukas.

Vi kan se till att kunskaper blir mer tillgängliga för allmänt bruk. Detta är
inte förenligt med intellektuella patent, förs̊avida vi inte anser att världens
fattiga kan exkluderas ifr̊an de som har rätt till kunskaperna. Kunskaper
kan vara skillnaden mellan att kunna hantera en begynnande epidemi eller
inte, och en epidemi kan vara farlig även för den rika världen. Speciellt om
det rör sig om en helt ny sjukdom.

Vaccination är inte n̊agon slutgiltig lösning. De flesta vacciner ger inte
livsl̊ang immunitet, eller ger ett bristfälligt skydd. Man bör änd̊a vaccinera
emot smittsamma och/eller sv̊ara sjukdomar, eftersom de redan är farliga
och knappast kommer att selekteras mot n̊agon mildare variant även om
man l̊ater bli vaccinering. Vaccin är relativt billigt och därför attraktivt för
fattiga länder.

Frihandel är inget m̊al i sig och bör inte inkräkta p̊a karantärnbestäm-
melser. Frihandel bör begränsas till att gälla frihet ifr̊an handelsp̊alagor och
extra skatter vid import och export, men det finns ingen anledning till att
det skall innebära att man kan köra gods över en landsgräns utan ing̊aende
kontroll. Kanske blir det i framtiden även aktuellt att lägga restriktioner p̊a
personligt resande.

F̊aglar och däggdjur bör inte blandas som boskap i stora mängder (p̊a
grund utav risken för influensa). Rent allmänt bör man inte ha tätbefolkade
djurfabriker heller, bland annat eftersom de är den direkta motsatsen till
hög diversitet och eventuell smitta sprider sig snabbt pga tätheten.
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– ”Allthough the total number of species will increase with
biodiversity, each will consist of fewer individuals.”

– ”Small populations will increase likelyhood of host jumps.”

– ”Host specialisation is more common in large populations,
completely the opposite of the traditional view.”

[20] Antag att alla värdar är stillast̊aende, och att parasiten sprider sig ut̊at
fr̊an introduktionskällan. Antalet smittade värdarna kan d̊a beskrivas
grovt som ytan A p̊a en allt större cirkel med radien r.

A = 2πr
2

D̊a blir hastigheten med vilket cirkelarean (dvs antalet smittade) växer
beroende av cirkelns radie (dvs av hur m̊anga som redan är smittade).

dA

dr
= 4πr

Antag att parasiten har introducerats p̊a n geografiskt skilda platser.
Antalet smittade är d̊a 2nπr2 stycken. Om vi istället hade lika m̊anga
smittade p̊a ett och samma ställe (bara en stor cirkel) och s̊a skulle
radien p̊a den bli

√

nr, ty

2nπr
2 = 2π(

√

nr)2

Men d̊a växer den stora cirkeln bara med 4
√

nπr areaenheter per it-
eration, medan de sm̊a cirklarna växer med 4nπr areaenheter tillsam-
mans. Slutsatsen är att ”en parasit sprider sig snabbare fr̊an m̊anga
sm̊a introduktioner än fr̊an en stor introduktion”.
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