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Människan –Människan 
ett sentida djur bland andra

10 000 år sedan – jägare och samlare
Jordbruk – permanenta bosättningar
Vetekultur, majskultur, riskultur
År noll – Rom en miljonstad
Handel och sjöfart utvecklas
Epidemier
1300-talet böldpesten
1800-talet kolera
Idag?



Zoonoser – definition och indelning

Zoonoser:
– Zoonoser
– Antropozoonoser
– Zooantroponoser

I praktiken idag:
– Infektioner i djurvärlden som kan drabba 

människan



Zoonoser – definition och indelning

Förutsätter fortlöpande smittspridning från 
dj  till ä i kdjur till människa
– Jfr tuberkulos, HIV, influensa (ej 

zoonoser men zoonotiskt ursprung)zoonoser men zoonotiskt ursprung)
Agrara zoonoser

H dj  li d l d kti– Husdjur, livsmedelsproduktion
Sylvatiska zoonoser

Mä i k  k t kt d ” t ”– Människors kontakt med ”naturen”



åExempel på smittämnen

Virus
– Rabies, TBE, Ockelbosjukan, Fågelinfluensa

Bakterier
EHEC  C l b t  B li  A t  H t  – EHEC, Campylobacter, Borrelia, Antrax, Harpest, 
Böldpest, Papegojsjuka

ParasiterParasiter
– Trikiner, Toxoplasma, Giardia 

Svamparp
– Revorm, histoplasmos

Prioner
– vCJD (Galna kosjukan)



Omfattning

Ca 1400 kända smittämnen som ger 
j kd  h  ä i ksjukdom hos människa

C  60%  i k  !Ca 60% av zoonotiskt ursprung!

De flesta nyupptäckta 
infektionssjukdomarna är zoonoser



Drivkrafter för zoonoser

Biologiska barriärer som ”läcker”
– Driver på evolutionen

Ekologiska barriärer
– Styr och avgränsar evolutionen



Fästingburna infektioner i Sverige

Borrelia
TBE Fästingburen TBE – Fästingburen 
hjärninflammation
Anaplasma 
phagocytophilumphagocytophilum
Francisella tularensis 
(fr a myggor)
Babesia
(Neoehrlichia)
(Rickettsia)(Rickettsia)
Reservoaren: 
Smågnagare, andra 
mindre däggdjur  i mindre däggdjur, i 
vissa fall fåglar, i vissa 
fall delvis okänd!



Ixodes ricinus





Utbredning av Ixodes ricinus i Sverige

Fästingrikast i 
sydöstra Sverige



Triss i agens

Tre agens: 
– Ett RNA-virus: TBEV
– En intracellulär bakterie: 

A l h hilAnaplasma phagocytophilum
– En extracellulär bakterie: 

B li  b d f iBorrelia burgdorferi
Samma reservoar: Sorkar och möss
S  kt  Få fä ti  (I d i i )Samma vektor: Fårfästing (Ixodes ricinus)

G  id i l i? S l?Gemensam epidemiologi? Samspel?



B.burgdorferi-spiroketer 
i d  d fä ti  associerade med fästingens 

tarmepitelp



Borrelia burgdorferi sensu lato

U.S.A. 
Ixodes scapularis

Europe 
Ixodes ricinusIxodes scapularis

Ixodes pacificus

Ixodes ricinus
Ixodes persulcatus
Ixodes urea

B.burgdorferi sensu 
stricto

B.afzelii
B.gariniistricto ga
B.burgdorferi sensu stricto



B.burgdorferi från B.burgdorferi från 
I.ricinus i Sverige

C-J Fraenkel et al.



Patogenes vid Lyme borreliosis

Fästingen suger

Patogenes vid Lyme borreliosis

Vidhäftning 

blod från värden

Adaption
till värdmiljön 

Överföring av
smittämnet

Invasion

Lokaliserad tillväxt Inflammation Erythema migrans

Invasion till blodkärl samt
hämatogen spridningg p g

vävnadskolonisering

Tillväxt och expansion

Cytokinproduktion

Symptomatisk respons

Värdrespons

Inflammation

Immunologiskflykt

p

Vävnadsspecifika symptom
(leder, hjärta, nervsystemet)

(Från ref Norris SJ et al. 2010)
Immunolgiskflykt

Överlevnad i vävnad

Immunologiskflykt
och/eller -hämning Persistens/Latens Tillfrisknande?



Kliniska stadier av LymeKliniska stadier av Lyme
borreliosis

I Tidiga manifestationer
E th  i• Erythema migrans

• Lymfocytom
• Influensaliknande symtom• Influensaliknande symtom

II Dissemination, systemisk 
M i it  h lit  it• Meningit, encephalit, neurit

• Cardit, artrit

III Sena manifestationer
• ACA, artrit, kronisk neuroborrelios                  



B  burgdorferi (B31) genometB. burgdorferi (B31) genomet

1,5 Mbp

21 plasmider -12 linjära 
- 9 cirkulära 

1689 putativa ORFs, ~ 2/3 okänd funktion

152 pseudogener på plasmider 

175 paraloga genfamiljer, 2 - 41 medlemmar (endel
nästan 100% identitet)

Ojaimi et al, I & I, 20038% av ORFs är lipoproteiner



Borrelia cell envelopeBorrelia cell envelopeBorrelia cell envelopeBorrelia cell envelope

Osps Integral ompOsps

Porin

g p

OM

fl
Flagella Lipoprotein

mfl

IM

Transporter
Integral membrane 

protein

Transporter
Membrane 

protein
Channel



Värdsökande fästing

OspA+ OspC-

OspC+ OspA-Blodsugande fästing

Förändring av Osp-proteinutryck
hos B. burgdorferi i olika miljöerg j

By EUCALB

Adapted from 
Bowman et al, 1996

Reservoar



Virulensfaktorer lipoproteinerVirulensfaktorer lipoproteiner

Ytexponerade
Hydrofila (hydrofob förankring)
8% av totala genomet (E. coli 0.35%)
Typiskt lokaliserade på plasmider (utgör 
14% av ORFs)
Antigenivariation
Vävnadstropism / Värd association
Adhesion
Outer surface proteins, Osps



Outer Surface Proteins - OspsOuter Surface Proteins - Osps

Lipoprotein Funktion

OspA adherens fästingens tarmepitel 
Receptor? 

OspB Mutanter har lägre infektivitetsförmåga

OspC Migration ut från spottkörtlar. Viktig O pC g p g
virulens faktor hos däggdjur?

Erps (OspEF rel. prot.) Binder Komplement factor H, inhiberar CRASPs
komplement activering och MAC formation. 
Värdspecifikt.

Vls (Variable membrane 15 olika sekvenser, cytokinberoende
protein-Like Sequence) antigen variation in vivo



ÖÖverlevnadsstrategi hos Borrelia

Orsakar starkt immunsvar som effektivt dödar Bb in vitro men 
inte in vivo. Varför?

1) Aktiv immunosuppression1) Aktiv immunosuppression
a) komplementinhibering genom direkt C3b och fH inaktivering
b) inducering av antiinflammatoriska cytokiner (bl.a. IL-10)
c) i k le  bilda lö li a a ti e  t ö d a  ch bi de  I Gc) immunkomplex bildas—lösliga antigen utsöndras och binder IgG

2) Immunologisk flykt (immune evasion)
a) fas- och antigenvariation
b) gömmer sig i immunologiskt lågaktiva kompartments (immune 

privileged sites) exv hjärna, leder, intracellulärt etc
(c) Cyst-och/eller bleb-bildning)



Patogenes vs vacciner

Fyra principiella strategier:
B kt i i Bakterien i reservoaren
– Betat foder oralt vaccin för gnagare

FästingenFästingen
– Tarmepitel från fästing

Bakterien i fästingenBakterien i fästingen
– OspA

Bakterien i värdenBakterien i värden
– OspC, andra ytproteiner

Men hittills ingen lyckad…



Anaplasma phagocytophilumAnaplasma phagocytophilum
(Giemsa stain of blood smear)



Historia och epidemiologi

Veterinärmedicinen 1930 (får)
I Europa: Ehrlichia phagocytophilaI Europa: Ehrlichia phagocytophila
I USA hos häst: Ehrlichia equi
Idag välkänt hos får, nötkreatur, häst, hund, katt

Human granulocytic ehrlichiosis 1994 USA
”HGE agent”
1997 E  (S i  Sl i )1997 Europa (Sverige, Slovenien)

Medelseroprevalens hos människa: 6,2% (35 rapporter) 
Aspö, Sverige 28% (Wittesjö 2001)

Ixodes ricinus: ca 3% positiva (PCR, medel från 45 p (
rapporter)



Genetisk klusteranalys (16S)

Ehrlichia equi
Human strain case 2 (V)

Equine strain isolate 1 (IV) Equine strain isolate 2 (IV)

"HGE agent"

Ehrlichia platys

Human strain case 2 (V)
Human strain case 3 (V)

Canine strain (I)

Feline strain (II)

Bovine strain SMA308 (III)

Canine strain AEA6 (II)

97

96

Ehrlichia phagocytophila

Ehrlichia chaffeensis

Anaplasma marginale

Rickettsia prowazekii

Bovine strain SMA308 (III)

100
100

100 5458

Ehrlichia canis
Rickettsia africae

Rickettsia conorii

100Ehrlichia ewingii

Cowdria ruminatium

Rickettsia rickettsii

Rickettsia helvetica

Ehrlichia sennetsu Ehrlichia risticii



Fylogeni och klassifikation av 
 i  f ilj  genera inom familjen 

Anaplasmataceaep

Baserat på likheter inom 16S rDNA. (Dumler, EID Volume 11, Number 12, December 2005)



Ank-genen hos Ank genen hos 
A.phagocytophilum

European A.phagocytophilum

Upper Midwest USA A.phagocytophilum

Northeast USA A.phagocytophilum



Virulensfaktorer hos Virulensfaktorer hos 
A.phagocytophilum

Membranproteinerna p44 and msp2 viktiga 
i l f ktvirulensfaktorer

Type-IV sekretion möjliggör selektiv 
överföring av material mellan värdcell och överföring av material mellan värdcell och 
bakterie
Saknar peptidoglykanlager på sitt Saknar peptidoglykanlager på sitt 
yttermembran
Saknar gener för syntes av lipid A och Saknar gener för syntes av lipid A och 
peptidoglycan
Mycket känslig för stressy g



Effekter

Intracellulär i polymorfkärniga granulocyter
Fördröjer apopotos i dessa celler
Förmerar sig och bildar morulae
Orsakar förhöjd sekretion av IL-8 vilket
ökar fagocytos hos neutrofila granulocyter
Förändringar i neutrofiler -> påverkan på
hela immunsystemet (via cytokiner?) 
Ök d kä li h t fö t i ti kÖkad känslighet för opportunistiska
infektioner



Symtomdistribution hos de första 
tolv kliniska humanfallen i tolv kliniska humanfallen i 

Skandinavien

Feber  12 (!)( )
Huvudvärk 12
Muskelvärk 8
Frossa 4
Exantem 3Exantem 3
Illamående 3
”Respiratory distress” 2Respiratory distress 2
Konfusion 1
Ledvärk 1Ledvärk 1



Laboratoriefynd hos Laboratoriefynd hos 
12 HGE patienter

T b t i (5/8)Trombocytopeni (5/8)

Förhöjd CRP-nivå (6/9)

Förhöjda transaminaser (3/7)

Immunsuppression?



Diagnostik: Anti-HGA IgG IFA 
(ä  PCR  di kt t t k  i l i  i (även PCR, direktutstryk, isolering i 

cellkultur)



Tick-Borne Encephalitis Virus

Arbovirus (= arthropod-borne virus) 
tillhö d  f ilj  Fl i i id   tillhörande familjen Flaviviridae, genus 
Flavivirus
Släktskap med Gula febern  Japansk BSläktskap med Gula febern, Japansk B-
encephalit, Dengue virus och Louping ill 
virusvirus
Sfäriskt, lipidhöljeförsett RNA-virus
Tre strukturella protein: protein C (capsid), Tre strukturella protein: protein C (capsid), 
M (membrane) och E (envelope)
Effektivt vaccin finns



Bifasiskt sjukdomsförlopp







TBE i Sverige 1989–2005

TBE in Sweden 1989-2005
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Fästing SYDOST III

Prospektiv, klinisk multicenterstudie
Kartläggning av etiologin vid 
fästingrelaterade febertillstånd
På i  ll f k   bkli i k Påvisa eventuell förekomst av subklinisk 
saminfektion med andra smittämnen i 
samband med kliniskt erythema migranssamband med kliniskt erythema migrans
(EM, lokal borreliainfektion i huden).



J Berglund



Patienter

Patienter ≥ 15 år från 31 vårdcentraler och 
4 i f kti kli ik  i Bl ki  K l  h 4 infektionskliniker i Blekinge, Kalmar och 
Östergötlands län. 
Ingångskriterier var fästingbett medIngångskriterier var fästingbett med
– influensaliknande symtom (feber 

och/eller huvudvärk och/eller och/eller huvudvärk och/eller 
muskel/ledvärk)

– erythema migranserythema migrans



Metoder

Epidemiologiska, kliniska och 
laboratoriedata insamlades i samband med laboratoriedata insamlades i samband med 
akutbesöket. 
Uppföljning gjordes med telefonintervju Uppföljning gjordes med telefonintervju 
efter 14 dagar samt klin kem prover + 
serologi efter 6-8 veckor, serologi efter 6 
månadermånader
Samtliga patienter undersöktes med 
borreliaserologi, serologi och PCR borreliaserologi, serologi och PCR 
avseende Anaplasma phagocytophilum, 
TBE-serologi samt PCR avseende 
Rickettsia sppRickettsia spp.



Resultat

Totalt 250 patienter varav 212 fullföljde 
t di  (113 k i  99 ä )studien (113 kvinnor, 99 män)

Anaplasmainfektioner: 
14 säkra fall (6 6%)  4 sannolika14 säkra fall (6,6%), 4 sannolika
Rickettsiainfektioner:
Inga PCR-positivaInga PCR-positiva
TBE: Två (0,9%) infektioner
Borrelia: 188 infektioner varav 174 med EMBorrelia: 188 infektioner varav 174 med EM



Anaplasmainfektion

Fever
N=47

Flu-like 
symptom

N=88
376

N=88

4 33Anaplasma
infection
N=44 

26 14



Erythema migrans

Flu-like
26

6Anaplasma

Flu-like 
and/or fever

N=94

1
5012

6Anaplasma
infection
N=44

25Erythema 
Migrans

87
Migrans
N=174



Borreliainfektion =Borreliainfektion =
EM och/eller seroreaktivitet

43

Flu-like
N=88

114

43
4

Borrelia
infection 114

25 16

infection
N=188

6
Fever



Slutsatser

Vanligt med subkliniska infektioner med 
A l  h t hilAnaplasma phagocytophilum
Möjlig förklaring till hög seroprevalens 
(8 14% hos friska blodgivare)(8–14% hos friska blodgivare)
Merparten (14/18) av Anaplasma-fallen ej 
feber! Tidigare studier har haft feber som feber! Tidigare studier har haft feber som 
ett inklusionskriterium vilket har gjort att 
man har missat detta. 
Influensasymtom i samband med 
fästingbett i vår region orsakade av i första 
hand Borrelia, Anaplasma eller TBE-virus. 



Fallgroparna vid färstingassocierat Fallgroparna vid färstingassocierat 
febertillstånd

Du tror att det är en sjukdom, men det är en 
annan
Den ena infektionen banar väg för eller 
påverkar den andrapåverkar den andra
Patienten har mer än en samtidig infektion
D  t  tt d t ä   fä ti b  i f kti  Du tror att det är en fästingburen infektion 
men det är en annan infektion

Sårinfektion i bettet– Sårinfektion i bettet
– Helt annan infektion, typ pneumoni 

Fästingfobi mmFästingfobi mm



Society for Zoonotic Ecology and Society for Zoonotic Ecology and 
Epidemiology

www zooeco orgwww.zooeco.org


