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Veterinären Set 
Bornstein arbetade på 
SVA under många år 
och förvarade då cirka 

700 sera från kameler i frysar på 
sin gamla arbetsplats – trots sina 
chefers invändningar. Proverna 
hade han bland annat samlat in 
under sin tid som ”kamelveteri-
när” och forskare i Afrika. 

– Skämtsamt kan man säga 
att jag ”smygsparade” mina sera. 
Mina chefer ville hellre använda 
utrymmet till annat. Men jag stod 
på mig, och i dag är jag glad att 
jag fick hållas. För nu har dessa 
sera kommit till användning, 
säger Set Bornstein.

Det handlar om dromedarer, 

den enpuckliga kamelen, och 
om MERS (Middle Eastern 
Respiratory Syndrome), en ny 
sjukdom som hos människa 
ger andningssvårigheter, lung-
inflammation och påverkan på 
njurarna. Om någon kommer 
att tänka på SARS (Severe Acute 
Respiratory Syndrome), är det 
helt riktigt. De båda sjukdo-
marna liknar varandra och bägge 
orsakas av två mycket likartade 
coronavirus.

De första fallen av MERS 
rapporterades våren 2012 i Jedda, 
Saudiarabien. Sedan dess har 
antalet insjuknade människor 
snabbt ökat i antal till cirka 
900. Dödligheten i sjukdomen 

är hög, 30–35 procent. De allra 
flesta insjuknanden och dödsfall 
i MERS har skett i Saudiarabien, 
med enstaka fall i angränsande 
länder i Mellersta Östern. Det 
gäller människor som befunnit 
sig i Mellersta Östern och flugit 
till olika länder i Europa och 
USA och sedan insjuknat i MERS 
när de anlänt. Ingen av dessa 
patienter har infekterat andra 
människor vid ankomsten eller 
senare. 

Världshälsoorganisationen 
(WHO) har uppmärksammat 
MERS och följer utvecklingen 
noga, men har ännu inte utlyst 
sjukdomen som en pandemisk 
fara. Medierna i Sverige har 
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Set Bornstein smygsparade 700 
sera från kameler på SVA i år-
tionden. Nu har de blivit en pus-
selbit i forskningen kring en ny, 
okänd sjukdom på människa. 
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knappt uppmärksammat MERS, 
men i Saudiarabien är rädslan 
stor. 

Medicinska forskare runt om i 
världen följer också utvecklingen. 
Dagligen rapporteras nya fall i 
Saudiarabien, men än så länge 
har inga spontana nya fall utan-
för Mellersta Östern uppträtt. 

Set Bornstein började arbeta 
som veterinär i Afrika redan i 
slutet på 1960-talet. Några år 
på 80-talet tillbringade han i 
Somalia som veterinär i ett soma-
liskt-svenskt dromedarprojekt. 
Somalia har världens största 
population av dromedarer, 6–7 
miljoner. Från slutet på 90-talet 
fram till i dag har Set Bornstein 
lett ett par större forskningspro-
jekt om dromedarer i Kenya. 

Liksom många andra som 
möter kameler fascinerades Set 
Bornstein av det stora djuret. 
Han beskriver det som att han 
”drabbades”. 

– Det är inte bara det spe-
ciella utseendet som utstrålar 
värdighet, integritet och lugn. Det 

är också kamelernas fantastiska 
egenskaper. Att de lever så välan-
passade i en miljö där relativt få 
andra däggdjur överlever, säger 
Set Bornstein. 

Det var under sitt arbete med 
kameler i de afrikanska länderna 
som Set Bornstein samlade in 
serum som han förvarade i frysar 
på SVA, där han senare jobbade 
som parasitolog. Genom åren 
fyllde han på sina egna prover 
med sådana han fick från andra – 
ranchägare i Kenya och gästfors-
kare från bland andra Somalia 
och Egypten. 

Sammanlagt hade han 700 
sera från somaliska, sudanska, 
egyptiska, kenyanska och pakis-
tanska dromedarer i en frys på 
SVA när han tidigt vårvintern 
2014 fick ett mejl från sin kollega 
Mario Younan. Han är en nära 
veterinärkollega och samarbets-
partner i Kenya. 

– Mario undrade om jag 
hade kvar mina sera och i så fall 
om jag kunde sända dem till en 
humanmedicinsk forskargrupp i 

NAMN: Set Bornstein, 75 år. 
VERKSAMHET: Kom till Afrika via Sida i slutet 
på 60-talet, fascinerades av dromedarer och 
blev ”kamelveterinär” på 80-talet. Hemkommen 
specialiserade han sig på parasitologi, speciellt 
ectoparasiter, vid SVA.
FORSKNING: Kallades under 90-talet för Sveriges 
”Mr Scabies” för sin rävskabbsforskning vid SVA. 
Forskningen ledde till en diagnostisk metod för 
sarcoptesskabb med hjälp av sera (påvisande 
av specifika antikroppar mot rävskabbskvalstret 
Sarcoptes scabiei). Denna nya ELISA-analys gjorde 
det möjligt att betydligt snabbare och säkrare än 
tidigare ställa diagnos, vilket avsevärt minskade 
lidandet framför allt för drabbade hundar. 
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Bonn, som arbetade med MERS-
CoV (-corona virus). 

Så Set Bornstein åkte till SVA 
där han numera är emeritus, 
vilket ger honom möjlighet att 
använda faciliteterna. 

– Jag fick sitta där och sortera 
och ordna bland mina sera, och 
det är jag tacksam för. Det blev 
några sena kvällar, säger han. 

Forskargruppen i Bonn – 
samma grupp som identifierade 
SARS-CoV för tio år sedan – fick 
Set Bornsteins sera och gjorde 
då ett märkligt fynd. Prevalensen 
för specifika antikroppar mot 
MERS-CoV i kamelernas sera var 
mellan 80 och 90 procent. De sera 
som analyserades var insamlade 
1983 i Somalia, 1984 i Sudan, i 
Kenya mellan 1992 och 2007 och 
från Egypten 1997. Detta tyder på 
att dromedarer på Afrikas horn 
är och har varit infekterade med 
MERS-CoV i decennier. 

– Och kanske i många hundra 
år, säger Set Bornstein. 

Så varför uppträder MERS-
CoV just nu och varför just i 
Saudiarabien? 

Kopplingen mellan människa 
och kamel är minst sagt oklar. 
Det man vet är att en del av de 
människor som har smittats av 
sjukdomen har haft nära kontakt 
med kameler. Men Saudiarabien 
hör inte till de länder med den 
största populationen av drome-
darer. Här finns bara cirka 780 000 

stycken. Länder som Somalia, 
Sudan, Pakistan är betydligt 
kameltätare och människor lever 
i en helt annan närhet till djuren. 
Men där har inga sjukdomsfall 
av MERS upptäckts varken på 
människor eller djur. 

– Men det rör sig ju om ett 
coronavirus, som är känt för att 
kunna mutera och gå över art-
barriärerna, säger Set Bornstein. 

Ännu vet man heller inte 
om viruset överförs direkt från 
kamel till människa eller om det 
måste ske via ett annat djurs-
lag. Viruset har påvisats hos 
fladdermöss. 

Ett annat förbryllande fak-
tum är att man vet att viruset 
överlever i avföring och mjölk. 
Kamelmjölk är ett viktigt livs-
medel för människor i kameltäta 
länder och enligt Set Bornstein 
konsumeras kamelmjölken oftast 
rå, till skillnad från exempelvis 
vanlig komjölk. Bara på ett fåtal 
platser pastöriseras kamelmjölken 
innan den distribueras och säljs. 

Även om frågorna kring 
MERS hopar sig är Set Bornstein 
glad att hans samling har kunnat 
användas i forskningen efter så 
många år, och att de i förläng-
ningen kan komma att bidra till 
att ge svar. 

– Det kanske kan inspirera 
andra veterinärer som tycker om 
att samla på sig prover, säger  
han. 
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Set Bornstein i samspråk med en indisk 
veterinär i öknen utanför Jaisalmer.




