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Humana ehrlichioser har på senaste
tid uppmärksammats som »emerging
infections» på den nordamerikanska
kontinenten. De får här representera
gruppen vektorburna infektioner, en
grupp vars smittämnen föga respekterar
nationsgränser, utan vars potential att
göra nya landvinningar är beroende av
det ekologiska samspel som råder mel-
lan värdorganismer, vektorer och själva
smittämnet. I USA förekommer två ty-
per av ehrlichios hos människa: mono-
cytär ehrlichios som beskrevs första
gången 1987, och den nyupptäckta gra-
nulocytära formen som beskrevs så sent
som 1994. Båda är primärt zoonoser,
sannolikt med vilda däggdjur (hjort-
djur, gnagare) som sin huvudsakliga re-
servoar.

Smittämnena tillhör familjen Ric-
kettsiaceae och utgörs av obligat intra-
cellulära gramnegativa bakterier. De le-
ver och förökar sig i fagosomer i re-
spektive målceller och kan ses i diffut-
stryk som inklusionskroppar, s k moru-
lae, i den akuta sjukdomsfasen. Vid den
monocytära formen utgörs smittämnet
av Ehrlichia chaffeensis, medan smitt-
ämnet vid den granulocytära formen går
under namnet »human granulocytic
ehrlichiosis agent», »HGE agent» [1].

Det står idag utom allt tvivel att båda

dessa ehrlichioser är fästingmedierade.
Flera fästingarter har identifierats som
vektorer – för E chaffeensis huvudsak-
ligen Amblyomma americanum (the
lone star tick) och för »HGE agent» Ix-
odes scapularis (dammini). Den senare
och andra Ixodes-arter är även vektorer
för närbesläktade smittämnen, som ger
upphov till granulocytär ehrlichios hos
häst och hund (E equi), nötkreatur och
får (E phagocytophila). Det faktum att
dessa agens är mycket närbesläktade
har gjort att serologisk diagnostik och
seroepidemiologiska data i huvudsak
har baserats på indirekt immunfluore-
scens med granulocyter infekterade
med E equi som antigen.

I Skandinavien är betesfeber hos nöt
och får känd sedan 1950-talet. Betesfe-
ber orsakas av E phagocytophila, en eu-
ropeisk variant av granulocytär Ehrli-
chia (Figur 1). Ytterligare en ny Ehrli-
chiavariant konstaterades första gången
1989 som orsak till granulocytär Ehrli-
chios hos häst, och samma agens visade
sig även orsaka granulocytär ehrlichios
hos hund. Detta agens har nyligen ka-
rakteriserats [2].

Antalet fall ökar
Serologisk diagnostik (baserad på E

equi) har funnits tillgänglig på Statens
veterinärmedicinska anstalt sedan slu-
tet av 1980-talet, och antalet diagnosti-
serade fall av ehrlichios hos häst och
hund ökar för varje år. Insjuknandet är
säsongsbundet, med åtskilliga hundra
seropositiva fall per månad under sen-

sommar–höst [3]. Utbredningen av gra-
nulocytär ehrlichios hos häst och hund
följer väl utbredningsområdet för vår
dominerande svenska fästingart, Ixodes
ricinus, och säsongsvariationen över-
ensstämmer med den för borrelios, som
också överförs med denna fästingart.
Helt nyligen har också Ehrlichia-speci-
fikt DNA påvisats i fästingar, insamla-
de från flera biotoper i Sverige [Von
Steding K, pers medd 1996].

Kliniken vid human ehrlichios är
ospecifik, närmast en influensaliknande
bild, och troligen är de flesta fallen sub-
kliniska. Antalet fall av laboratoriemäs-
sigt verifierad HGE begränsar sig till ett
par hundra i USA, och hittills har endast
fyra laboratoriemässigt verifierade hu-
mana fall rapporterats i Europa, samtli-
ga från Slovenien [4]. Däremot har un-
der senaste året rapporter inkommit om
betydande seroprevalens gentemot E
equi i olika fästingexponerade popula-
tioner. Bland annat 17 procent seroposi-
tiva bland fästingbitna borreliapositiva
individer i norra Schweiz [5], 11 pro-
cent av befolkningen på Koster [6] och
8 procent i utvalda sera från Sydsvenska
borreliastudien [opubl data, 1993].

Kan leda till snabb etablering
Vi befinner oss alltså i ett läge där vi

har inhemska vektorburna zoonoser, or-
sakade av olika närbesläktade varianter
av granulocytär Ehrlichia. Möjligen är
dessa zoonoser på uppgång till följd av
förändringar i landskapsbild och kli-
mat, en rådjursstam som ökar i numerär
och nordlig utbredning, och åtföljande
ökning av antalet fästingar. Fästingar
förs också in i landet med hjälp av flytt-
fåglar, och på så sätt kan varianter av
smittämnet med annorlunda virulens
tillföras våra ekosystem. Den slopade
karantänen i och med inträdet i EU har
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Vi befinner oss i ett läge där
vi har inhemska vektorburna
zoonoser, orsakade av olika när-
besläktade varianter av granu-
locytär Ehrlichia. Dessa zoono-
ser är troligen på uppgång till
följd av en rådjursstam som
ökar i numerär och nordlig ut-
bredning, och med åtföljande
ökning av antal fästingar. Främ-
mande fästingar förs också in
med flyttfåglar. Även den slopa-
de karantänen i och med inträ-
det i EU har lett till införande
och »mikroetablering» av nya
fästingarter.

Seroepidemiologiska data ta-
lar för att vi kan förvänta oss
kliniska fall av »fästingfeber» i
Sverige.



även lett till rapporter om införande till
Sverige och »mikroetablering» av nya
fästingarter, bl a via italienska jakthun-
dar [7]. Konsekvensen av detta är svår-
värderad, men historien lär oss att såda-
na händelser av och till kan leda till
snabb etablering av den nya arten,
ibland på bekostnad av existerande ar-
ter.

Seroepidemiologiska data talar för
att vi både exponeras för och serokon-
verterar mot granulocytär Ehrlichia.
Om man definierar infektion som kli-
nisk sjukdom och/eller utveckling av
immunsvar mot smittämnet så kan man
således hävda att HGE finns i Sverige.
Att döma av amerikanska data kan man
förvänta sig att en liten andel av expo-
nerade individer får en klinisk sjuk-
domsbild av sådan dignitet att de söker
läkare. Huruvida de kommer att få rätt
diagnos avgörs till stor del av vakenhe-
ten för frågeställningen. Samtidigt gör
den diffusa kliniken att det är svårt att
avgöra i vilka fall det är indicerat att
söka laboratoriemässigt stöd för dia-
gnosen.

Begränsa frågeställningen
Idag pågår både seroepidemiologis-

ka och prospektiva kliniska studier i
syfte att klarlägga om HGE förekom-
mer som klinisk entitet i Sverige. I vän-
tan på resultatet från dessa studier är det
rimligt att rekommendera att frågeställ-
ningen ehrlichios begränsas till patien-
ter med påtaglig akut klinik (feber, fros-
sa, huvud- och muskelvärk, eventuellt i
kombination med illamående, kräk-
ningar och ibland CNS-påverkan, trom-

bocytopeni) inom en månad efter känd
eller förmodad fästingexponering. La-
boratoriediagnostik av granulocytär
ehrlichios finns att tillgå på kliniskt
mikrobiologiska laboratoriet, Läns-
sjukhuset i Kalmar. Förutom akutfasse-
rum bör EDTA-blod för polymerasked-
jereaktion, PCR, och ett ofärgat diffut-
stryk bifogas. Komplettering bör alltid
ske med konvalescentserum efter tre till
fyra veckor. Misstänkta fall bör i övrigt
handläggas i samråd med infektionslä-
kare.

Att benämna denna nya sjukdom hu-
man granulocytär ehrlichios (eller för-
kortningen HGE) är tungvrickande i di-
alogen med patienter eller media. En
mera hanterlig och användbar benäm-
ning är fästingfeber, vilken härmed fö-
reslås!
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Human ehrlichiosis diseases, decently recog-
nised as emerging human infections in the
USA, are caused by vector-borne, strictly intra-
cellular bacteria of the family Rickettsiaceae.
Human monocytic ehrlichiosis is caused by
Ehrlichia schaffeensis, whereas the agent cau-
sing human granulocytic ehrlichiosis (HGE)
has yet to be identified [1]. The putative increa-

se in the occurence of these primary zoonoses is
dependent on the complex relationship between
the infectious agents, the vectors, and the hosts
(rodents, deer) which constitute the wild-life re-
servoir.

In Scandinavia, granulocytic ehrlichiosis is
well known in veterinary medicine. Pasture fe-
ver in cattle and sheep is caused by Ehrlichia
phagocytophila, whereas granulocytic ehrli-
chiosis in horses and dogs is caused by a new,
recently characterised Ehrlichia species [2]. All
species of Ehrlichia causing granulocytic ehrli-
chiosis are closely related both genetically and
antigenically, and are all transmitted by ticks of
the genus Ixodes.

In Sweden, veterinary cases of granulocytic
ehrlichiosis are characterised by a geographical
distribution corresponding well with that of 
Ixodes ricinus, and a seasonal distribution sim-
ilar to that of Lyme borreliosis.

In Europe, clinical cases of HGE have so far
been reported only from Slovenia [5], though
seroprevalence figures of 8–17 per cent have
been reported for tick-exposed populations [6,
7]. As most cases are probably subclinical, and
as clinical symptoms, when present, are non-
specific, clinical diagnosis is dependent on the
clinician’s awareness of the existence of the dis-
ease. Laboratory diagnostic tests are now avail-
able at Kalmar.
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Clinical Microbiology Laboratory, County
Hospital, S-391 85 Kalmar.
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Figur 1. Inklusion, s k morulae, i neutrofil
granulocyt från en ko med klinisk
betesfeber. Fluorescensmikroskopi efter
acridinorangefärgning. Fynd av morulae i
direktmikroskopi betraktas som
diagnostiskt i veterinärmedicinsk praxis.
PCR är dock känsligare och ger
möjlighet till genetisk karaktärisering av
smittämnet.
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