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Norovirus (NoV) orsakar den s.k. vinterkräksjukan vilken är den vanligaste formen av akut 
mag-tarm inflammation i världen. Symptomen kan variera men består oftast av våldsamma 
kräkningar och diarré. Årligen infekteras över 250 miljoner människor med NoV vilket leder 
till att ungefär 200 000 barn dör, de flesta i utvecklingsländer. NoV orsakar ofta stora 
sjukdomsutbrott i slutna miljöer som sjukhus, vårdhem, dagis, kryssningsfartyg o.s.v. där 
viruset lätt kan spridas från person till person. Viruset är mycket motståndskraftigt mot 
desinfektionsmedel och temperaturskillnader och därför kan man lätt få vinterkräksjukan 
genom kontaminerad mat och dryck. Avloppsvatten kan vara en källa till infektion, 
exempelvis då skaldjursodlingar eller badvatten befinner sig i närheten av 
avloppsvattenutsläpp och därigenom kontamineras av viruset. NoV är ett mycket genetiskt 
instabilt virus med ett flertal underarter som har visat sig orsaka olika svåra symptom. 
Ungefär en femtedel av Europas befolkning är vanligen resistent mot vinterkräksjukan men 
denna resistens är bara kartlagd för några få av alla underarter av NoV. Den höga 
smittsamheten, stabiliteten och det stora antalet underarter försvårar möjligheterna att 
begränsa eller hindra NoV infektioner. I min avhandling har jag därför studerat NoV utifrån 
olika perspektiv för att få klarhet i virusets förekomst och spridning i samhället: 
 

• Utveckla en metod för att kunna påvisa och mäta mängden NoV i patientprover och i 
avloppsvatten 

• Bestämma förekomst av NoV hos barn med diarré i Nicaragua samt hur olika faktorer 
påverkar svårighetsgrad av symptom   

• Undersöka årlig förekomst och faktorer som påverkar mängden NoV i avloppsvatten 
vid reningsverket Ryaverket i Göteborg  

• Kartlägga genetiska faktorer hos människan som påverkar mottaglighet för NoV 
infektion vid ett utbrott orsakat av kontaminerad mat i Jönköping 

 
Vi utvecklade först en känslig molekylärbiologisk metod (realtids-PCR) som kan påvisa och 
mäta NoV koncentration i patientprover samt i avloppsvatten. Utöver detta kan metoden 
särskilja de två stora huvudgrupperna av NoV, vilket ger värdefull information om vilka 
underarter av NoV som cirkulerar och orsakar sjukdom. Denna metod användes sedan i de tre 
följande projekten. 
I Nicaragua observerade vi att NoV orsakade en stor del av diarréfallen hos barn. Hela 15% 
av de allvarliga diarréer som resulterade i inläggning på sjukhus var orsakad av NoV. De stora 
ökningarna av diarré under året berodde på en utveckling av nya varianter av en specifik 
underart av NoV (GGII.4) som verkar mer smittsam samt ger svårare symptom. Barn som var 
infekterade med denna underart utsöndrade även mest virus, vilket delvis kan förklara dess 
höga smittsamhet. 
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I avloppsvattnet från Ryaverket i Göteborg påvisades NoV under ett helt år, inte bara under 
vinterhalvåret då kliniska fall är vanliga. Under sommarmånaderna dominerade mindre 
vanliga underarter i avloppsvattnet, medan de vanligare underarterna främst observerades 
under vintern. Mängden virus reducerades i genomsnitt 30 gånger under reningsprocessen i 
Ryaverket, vilket var likvärdigt med den genomsnittliga reduktionen av bakterier. Inget klart 
samband fanns dock om man jämförde bakterie och virus reduktion mellan enskilda månader. 
 
Vid en konferens i Jönköping i oktober 2007 insjuknade många av deltagarna i kräkningar 
och diarré. Vi upptäckte att det berodde på att maten var kontaminerad med NoV av en 
ovanlig underart som sällan observeras. Överraskande nog fann vi att de personer som i regel 
är resistenta mot vinterkräksjukan insjuknade i stor utsträckning. Ingen av de undersökta 
genetiska faktorerna gav ett totalt skydd mot infektion, men personer med blodgrupp B 
insjuknade i mindre utsträckning jämfört med personer som hade blodgrupp A eller 0. 
 
Sammanfattningsvis så utvecklade vi en metod för att mäta koncentration av NoV som sedan 
framgångsrikt användes i alla våra studier. Resultaten tyder på att NoV orsakar många 
allvarliga diarréer hos barn och att det mestadels är varianter av en specifik underart, GGII.4, 
som orsakar sjukdom under vinterkräksjukeperioden, dvs. vinterhalvåret i Europa och 
regnsäsongen i tropiska länder. Under andra halvan av året minskar förekomsten av GGII4 
och andra underarter av NoV börjar cirkulera. Ett liknande mönster såg vi i avloppsvattnet där 
de mindre vanliga underarterna fanns i höga halter under sommaren. Dessutom fann vi att 
vissa underarter av NoV kan infektera personer som ofta är resistenta mot vinterkräksjukan. 
Våra resultat ger en större förståelse av virusets förekomst och spridningsvägar och kan 
förhoppningsvis leda till bättre förebyggande åtgärder mot vinterkräksjukan i framtiden. 
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