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Felint morbillivirus upptäck-

tes först 2012 och trots att 

det var så nyligen har det 

visat sig vara spritt över så 

gott som hela världen. I flera 

studier har man funnit ett 

samband mellan infektion 

med felint morbillivirus och 

kronisk njursvikt hos katt. Då 

njursvikt är en mycket vanlig 

diagnos hos våra katter är det 

ett virus som definitivt är värt 

att studera vidare.

UPPTÄCKTES 2012
År 2012 samlade en grupp forskare i 

Hong Kong in prover (blod, urin, nos- och 

rektalsvabb) från närmre 500 katter (9). 

De hade en teori att det hos katter bör 

finnas ett tidigare ej beskrivit virus inom 

virusfamiljen Paramyxoviridae, då näs-

tan alla andra djurarter har ett eget virus 

inom den familjen. Det är heller inte helt 

ovanligt för virus att byta värd från hund 

till katt eller vice versa då det främst 

är dessa två djur människor håller som 

husdjur, vilket gör att de lever nära var-

andra. Ett exempel på när det har skett 

är hundens parvovirus vilket härstam-

mar från kattens feline panleukopenia 

virus (9). Dessa båda brukar också kallas 

hund respektive kattpestvirus. 

Felint morbillivirus 
– en möjlig orsak till kronisk 
njursvikt hos katt?
FÖRFATTARE:   Emeli Torsson, doktorand, leg veterinär
 Sophie Dahl, leg veterinär
 Mikael Berg, professor

SLU, INSITUTIONEN FÖR BIOMEDICIN OCH VETERINÄR FOLKHÄLSOVETENSKAP
Box 7028
Besöksadress: Ulls väg 26
750 07 Uppsala

Figur 1. Många av våra äldre katter drabbas av kronisk njursvikt.
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Med detta i åtanke riktade de in sig på 

genus morbillivirus vilket inkluderar ett 

av hundens vanligaste paramyxovirus: 

valpsjukeviruset (canine distemper virus/

canine morbillivirus). Med hjälp av alla 

tidigare tillgängliga morbillivirus desig-

nade de en polymerase chain reaction 

(PCR) med egenskapen att detektera 

alla kända virus inom genuset. Med 

detta test fick de ett positivt resultat 

hos 12.3 % av katterna (9). Lite drygt 1 

av 10 katter bar alltså på ett virus nära 

besläktat med övriga morbillivirus. För 

att ta reda på mer exakt vilket virus det 

rörde sig om sekvenserades prover-

na och efter en fylogenetisk analys 

fastslogs det att det rörde sig om en 

ny medlem i genus morbillivirus, feline 

morbillivirus (FeMV). Sen 2012 har FeMV 

påvisats i Japan, Kina, USA, Tyskland, 

Italien, Storbritannien, Brasilien, och 

Turkiet (1, 2, 3, 4, 5, 7, 10). Det är alltså 

väl spritt över världen vilket tyder på att 

trots att vi inte detekterat det tidigare så 

har det funnits i vår kattpopulation en 

längre tid.

Övriga morbillivirus är bland annat de 

virus som orsakar valpsjuka, mässling, 

peste des petits ruminants (PPR), och 

den utrotade boskapspesten (2). De är 

alla mycket smittsamma och i många 

fall dödliga sjukdomar med en global 

spridning, men som likväl kan kontroll-

eras väl med tillgängliga vaccin. Virusen 

är epiteliotropa och lymfotropa vilket 

avspeglar sig i deras kliniska bild som 

inkluderar kraftiga respiratoriska och 

gastrointestinala symtom, och även en 

kraftig immunnedsättning som ofta le-

der till sekundära infektioner, vilket är en 

av orsakerna till den höga dödligheten.

KRONISK NJURSVIKT
I den första studien i Hong Kong detek-

terades FeMV i majoriteten av fallen 

i katternas urin och två av de katter 

som var positiva för FeMV avlivades 

och obducerades. Via histopatologiska 

undersökningar av organen fann de att 

katterna led av en tubulointerstitiell ne-

frit (TIN) (9). Då viruset främst detekter-

as i urin och skador kan ses på njurarna 

av de drabbade djuren är den nuvarande 

teorin att FeMV kan vara en orsak till 

njursvikt hos katt. Njursvikt är mycket 

frekvent bland främst äldre katter och 

TIN är en av de vanligaste skadorna. CKD 

är mycket vanligt bland katter och upp 

mot 50 % av alla katter äldre än 15 år 

har fått diagnosen (Figur 1). Orsaken till 

den höga prevalensen av njursvikt bland 

katter är idag okänd, etiologin är troligen 

multifaktoriell och när diagnosen ställs 

är det mycket svårt att avgöra vad som 

är ursprunget. Huruvida FeMV kan ha ett 

samband med CKD och eventuellt vara 

en möjlig etiologi till CKD har undersökts 

fler gånger av flera olika forskargrup-

per, med varierande resultat. I Tyskland 

fann de ett klart samband där katter 

med symtom på kronisk njursvikt (CKD) 

alla var FeMV-positiva och katter utan 

tecken på CKD var alla negativa för 

FeMV (8). I Japan fann de ett samband 

mellan inflammation i njuren och FeMV, 

men inte specifikt till TIN (6). Studierna 

utförda i Turkiet, Brasilien, och Storbri-

tannien fann dock inget samband mellan 

FeMV och CKD eller TIN (1, 5, 10). I alla 

dessa studier så har katterna valts ut 

med olika inklusionskriterier, analysme-

toder har skiljt sig åt och CKD har också 

till viss del definierats olika (till exempel 

endast utifrån histopatologisk diagnos 

eller endast via S-kreatinin). Skillnader-

na gör det svårt att dra en klar slutsats 

huruvida infektion med FeMV kan leda 

till TIN och CKD, men indikationerna att 

ett samband finns är ändå så pass star-

ka att det är värt att studera vidare.

SVERIGE
För att undersöka om FeMV är närvaran-

de i Sverige utförde Sophie Dahl som sitt 

examensarbete på veterinärprogram-

met en screening av svenska katter. 

Urinprover samlades in från individer 

som kom till Universitetsdjursjukhuset 

(UDS) i Uppsala och som en del av sin 

undersökning lämnat ett urinprov. Totalt 

analyserades 76 urinprover med hjälp 

av realtids-PCR för närvaro av FeMV. 

Av dessa prover var fyra positiva, dock 

kunde endast en konfirmeras senare 

med konventionell PCR. Från detta prov 

kunde vi sekvensera hela genen för fu-

sionsproteinet, ett protein som uttrycks 

på utsidan av viruspartikeln och är an-

svarigt för virusets fusion med värdcel-

len. Vid jämförelse med andra tillgäng-
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liga sekvenser för 

FeMV (Figur 2.) kan 

ingen uppdelning 

utefter geografisk 

distribution ses, 

men en uppdelning 

i två olika genoty-

per kan anas, nå-

got som även iakttagits i tidigare studier 

i Europa (4). Att FeMV är så heterogent 

har diskuterats kunna bero på kroniska 

infektioner som kan leda till rekombi-

nationer i virusgenomet eller eventuellt 

att flera olika virus kan vara förfader till 

FeMV. Kroniska infektioner är något som 

är känt som typiskt för morbillivirus, i 

vissa fall persisterar de och kan orsaka 

allvarliga sjukdomar många år efte den 

initiala infektionen. Vid infektion av 

mässlingsvirus hos människa kallas 

det subakut skleroserande panence-

falit (SSPE) och vid infektion av hundar 

med valpsjukevirus kallas det old dog 

encephalitis.

Det finns definitivt anledning att fort-

sätta studera FeMV och dess eventuella 

påverkan på den svenska kattpopula-

tionen och vi har sökt medel för att göra 

detta. Vi hoppas på att i ett första steg 

undersöka den serologiska prevalensen 

av anti-FeMV-antikroppar i tre olika regi-

oner av Sverige (södra, mellan, och norra) 

och samtidigt också försöka påvisa virus i 

urinprover. Då FeMV i dagsläget förmod-

ligen inte ger upphov till en lika patogen 

sjukdom som andra morbillivirus vill vi 

även studera hur viruset interagerar med 

kattens immunförsvar.

SAMMANFATTNING
Felint morbillivirus upptäcktes för första 

gången i Hong Kong 2012, men har sedan 

dess påvisats i många länder spridda över 

hela världen. Ett visst samband mellan 

FeMV-infektion och CKD har diskuterats, 

men är ännu inte helt fastställt. Den höga 

prevalensen av CKD bland våra katter gör 

studier av detta virus mycket intressant och 

relevant. Vi har väl fungerande vaccin mot 

flera andra morbillivirus (t.ex. PPR, valpsju-

ka, och mässling) och om vi kunde förhindra 

en liten del av de fall med CKD med ett 

vaccin vore det mycket eftersträvansvärt.

Figur 2. Fylogenetiskt träd över olika isolat av felint morbillivirus och utvalda 

relaterade morbillivirus. Isolatet från Uppsala är markerat med röd markering. 
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