
3884 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 96  •  NR  37  •  1999

Granulocytär ehrlichios är en
allt mer uppmärksammad sjuk-
dom som kan drabba både män-
niskor och djur. En i Sverige se-
dan länge känd form är betesfe-
ber hos nötkreatur. I slutet av
1980-talet uppmärksammades
en liknande sjukdom bland
svenska hundar och hästar. De
första fallen av human granulo-
cytär ehrlichios (HGE) rappor-
terades 1994 från USA och orsa-
kades av en Ehrlichia-art, kal-
lad HGE-agens, som var iden-
tisk med eller åtminstone snar-
lik den Ehrlichia species som
påvisats hos svenska hästar och
hundar. HGE-agens har nu på-
visats även hos fästingen Ixodes
ricinus i Sverige. Seroprevalens-
studier bland människor i fäs-
tingrika områden i Sverige visar
att mer än 10 procent kan ha
antikroppar mot HGE-agens.
Hittills har ett tiotal fall av HGE
påvisats i Sverige. Granulocytär
ehrlichios bland hund och häst
anses vara relativt vanligt före-
kommande.

»Skogslöss funnos nu i en mycken-
het i skogarna. De äro ett elakt pack at
dragas med. Så snart en där satt sig ned
på någon stubbe, eller ståck, eller på
sjelvfa marken, kom hela svärmen up
på kläderna, och smög sig så oförmärkt
på bara kroppen.» [Pehr Kalm. Resa till

Norra Amerika. Del III, 1761, sidan
82.]

Så skrev Pehr Kalm, en Linnélär-
junge, i dagboken under sin nordameri-
kanska resa 1749. I sina anteckningar
uttrycker han vid flera tillfällen en klar
och bestämd uppfattning om fästingar.
Föga visste han då om fästingars medi-
cinska betydelse och att de flesta av oss
idag skulle komma att dela hans syn.

Den i Sverige vanligaste och mest
spridda fästingen Ixodes ricinus (Figur
1) kan överföra såväl Borrelia-spiroke-
ter som fästingburet encefalit(TBE)-vi-
rus. Vi vet nu att Ixodes-fästingar även
kan överföra Ehrlichia-bakterier, som
bland annat orsakar betesfeber hos nöt-
kreatur – en i Sverige sedan länge känd
sjukdom. Ehrlichios hos människa och
hos hund och häst är dock något vi ob-
serverat i Sverige först under senare år.

Ehrlichios orsakas av en liten gram-
negativ (0,5 µm) Rickettsia-liknande
kockobacill, som är obligat intracellu-
lär och främst återfinns i olika fagocy-
terande leukocyter. Där ger den upphov
till inklusionskroppar, s k morulae, som
kan påvisas i blodutstryk (Figur 2). De
olika Ehrlichia-arterna karakteriseras
utifrån sin cellulära predilektion. Följ-
aktligen talar man om monocytära, gra-
nulocytära och trombocytära ehrlichio-
ser. De senare är kända endast hos hund.

För att hedra den tyske mikrobiolo-
gen Paul Ehrlich beslöts 1945 att använ-
da Ehrlichia som genusbenämning. E
canis, som ger upphov till infektion hos

hund, hade beskrivits redan 1935, och E
phagocytophila, som orsakar betesfe-
ber hos nötkreatur, 1940. Flera olika
men nära besläktade medlemmar finns
inom Ehrlichia-familjen. De flesta arter
är relativt värdspecifika, men vissa arter
kan infektera både människa och djur.

Veterinärmedicinskt välkänd
innan humanfall upptäcktes
De många veterinärmedicinska upp-

täckterna föregick upptäckten av de
första observerade humana fallen av
ehrlichios, och erfarenheterna från ve-
terinärmedicinen har givit mycket kun-
skap kring denna sjukdom. I denna arti-
kel har vi därför valt att redovisa kun-
skap från både humanmedicinsk och
veterinärmedicinsk litteratur och forsk-
ning. Granulocytär ehrlichios hos män-
niska, häst och hund i Sverige tycks
dessutom vara orsakad av samma Ehrli-
chia species eller i varje fall mycket när-
besläktade Ehrlichia-arter.

Monocytär ehrlichios
Det första kända fallen av human

ehrlichios härrör från Japan och be-
skrevs 1954. Denna monocytära variant
kom att kallas E sennetsu och gav en
mononukleosliknande sjukdomsbild.
Denna ovanliga infektion misstänks
kunna orsakas genom intag av rå fisk.
Ytterligare en typ av human monocytär
ehrlichios beskrevs 1986 då en 51-årig
man insjuknade i Arkansas, USA, efter
ett föregående fästingbett. Mannen var
allvarligt sjuk med hög feber, kraftig
huvudvärk, konfusion och tillstötande
njursvikt. I blodutstryk noterades inklu-
sionskroppar i de mononukleära leuko-
cyterna. Hög antikroppsreaktivitet mot
E canis upptäcktes vid serologiska un-
dersökningar [1]. Påföljande år, 1987,
insjuknade en soldat vid Fort Chaffee i
Arkansas i en febersjukdom. Moleky-
lärbiologiska undersökningar av tagna
blodprov påvisade i de mononukleära
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Figur 1. Den i Sverige mest spridda
fästingen Ixodes ricinus kan överföra inte
bara Borrelia-spiroketer och fästingburet
encefalitvirus utan också Ehrlichia-
bakterier. Här ses adult hona (den större)
och hane.

I serien har hittills publicerats en
medicinsk kommentar och två artiklar i
Läkartidningen 4/99, två artiklar i 17/99,
en i 23/99, 25/99 och 26–27/99.
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leukocyterna en tidigare ej beskriven
Ehrlichia-variant, som dock visade sig
vara snarlik E canis. Denna variant kom
att benämnas E chaffeensis efter smitt-
orten [2]. Den fästing, Rhipicephalus
sanguineus, som är vektor för dessa
båda monocytära varianter, finns inte
permanent i Sverige på grund av vårt
förhållandevis kalla klimat.

Granulocytär ehrlichios
De första fallen av sk granulocytär

ehrlichios bland svenska hundar dia-
gnostiserades i mitten av 1980-talet [3],
och några år senare noterades sjukdo-
men också hos häst [4]. Det visade sig
att den Ehrlichia-art som infekterar des-
sa djurslag är mycket lik, men inte iden-
tisk med E phagocytophila, som orsakar
betesfeber hos nötkreatur och får. Den
hos häst och hund i Sverige påvisade
Ehrlichia species är inte heller identisk
med den hos häst i USA förekommande
E equi. De första rapporterna om en gra-
nulocytär form av ehrlichios hos män-
niska kom 1994 i USA [5]. De drabba-
de personerna uppvisade en febersjuk-
dom med varierande svårighetsgrad.
Vid analys av blodprov upptäcktes Ehr-
lichia-liknande inklusionskroppar i pa-
tienternas polymorfnukleära leukocy-
ter [6]. Molekylärbiologiska studier av
16S rRNA-genen hos denna Ehrlichia-
art visade att genen var identisk med
motsvarande gen hos den Ehrlichia spe-
cies som tidigare påvisats hos svenska
hundar och hästar. Det kan alltså vara
fråga om samma art. I avvaktan på när-
mare genetiska undersökningar har den
hos människa förekommande varianten
i internationell litteratur kommit att be-
nämnas HGE agent (på svenska hellre
HGE-agens). HGE står för human gra-
nulocytär ehrlichios.

INFEKTERANDE
ORGANISM
Det är få Ehrlichia-arter som infekte-

rar och ger sjukdom hos både människa
och djur. Först trodde man att E canis,
som ger en form av monocytär ehrli-
chios hos hund, också var den art som i
början på 1980-talet infekterade män-
niskor i USA, men senare lyckades man
visa att dessa infektioner orsakades av
den närbesläktade E chaffeensis.

De Ehrlichia-arter som hittills påvi-
sats i Sverige är av granulocytär typ och
tillhör gruppen E phagocytophila geno-
species, som omfattar E phagocytophi-
la, E equi, Ehrlichia species och HGE-
agens. Dessa är alla nära besläktade,
både med avseende på antigenitet och på
basis av 16S rRNA-gensekvensering.

Ehrlichia phagocytophila
E phagocytophila är känd sedan

1940-talet och orsakar betesfeber hos

nötkreatur och får. Infektioner med E
phagocytophila är vanligt förekomman-
de hos svenska nötkreatur i fästingrika
områden. Experimentell infektion av
häst med E phagocytophila finns beskri-
ven men har inte resulterat i sjukdom.
Däremot bildas antikroppar mot smitt-
ämnet, och kanske är en del av de fall
med antikroppstitrar mot E equi som på-
visas egentligen orsakade av asymtoma-
tiska infektioner med E phagocytophila
[11]. Det är inte känt om E phagocyto-
phila kan infektera eller ge upphov till
antikroppsreaktion hos människa.

Ehrlichia equi
E equi infekterar och ger granulocy-

tär ehrlichios hos framför allt häst.
Symtombilden vid E equi-infektion är
mycket likartad den som den svenska
Ehrlichia species ger hos häst, men det
finns inga kända fall av specifik E equi-
infektion i Sverige. Eftersom E equi är
nära besläktad med HGE-agens och E
phagocytophila föreligger det god kors-
reaktivitet mellan antikroppar bildade
mot dessa olika Ehrlichia-arter [12],
vilket utnyttjas i diagnostiskt syfte.

HGE-agens – Ehrlichia species
Den Ehrlichia-art som ger granulo-

cytär ehrlichios hos människa kan som
tidigare nämnts vara identisk med den
Ehrlichia species som orsakar granulo-
cytär ehrlichios hos svenska hundar och
hästar [7]. I sammanhanget intressant är
att hästar som experimentellt infekte-
rats med HGE-agens uppvisar samma
kliniska symtom som vid infektion med
E equi [8, 9], medan får som infekterats
med ett svenskt isolat av Ehrlichia spe-
cies endast blir subkliniskt infekterade
[10]. Detta kan möjligen tyda på att
HGE-agens skiljer sig från den svenska
Ehrlichia species såtillvida att den är
mindre artspecifik och ger sjukdom hos
både människa och häst. En annan möj-
lighet är att HGE-agens är identisk med
den svenska Ehrlichia species och kan
infektera både människa, häst och
hund, medan får infekteras endast av
den mer artspecifika E phagocytophila.

EPIDEMIOLOGI
Förekomsten av olika fästingarter

som kan fungera som vektorer för Ehr-
lichia är avgörande för vilka Ehrlichia-
arter som kan tänkas finnas inom ett
geografiskt område. Den Ehrlichia-art
som ger upphov till human granulocy-
tär ehrlichios har påvisats genom sek-
vensering av Ehrlichia-DNA från fäs-
tingar (Ixodes ricinus) insamlade i nor-
ra Bohuslän och i Stockholmsområdet
[13]. Den viktigaste reservoaren i natu-
ren för de flesta Ehrlichia-arter är san-
nolikt smågnagare, på vilka fästingar i
framför allt larv- och nymfstadiet föder

sig. För E phagocytophila däremot an-
ses får vara den huvudsakliga reservoa-
ren [14]. Liksom för Borrelia-spiroke-
ter har man i USA också visat att hjort-
djur kan vara bärare av Ehrlichia-bakte-
rier, men deras eventuella roll i sprid-
ningen av ehrlichios är oklar. Det finns
fall rapporterade där blodkontakt vid
uppslaktning av hjort anges som möjlig
smittkälla för människor som drabbats
av HGE [15].

Den klart dominerande smittvägen
vid granulocytär ehrlichios är dock via
fästingbett. Fästingen infekteras när
den i sina olika utvecklingsstadier suger
blod från infekterade djur och kan sedan
fungera som vektor. Vid nästa blodmål-
tid kan Ehrlichia överföras. Efter fäs-
tingbett sprids bakterierna via dermis
hematogent och återfinns intracellulärt
i fagosomer hos fagocyterande leuko-
cyter i blod, mjälte, lever, lymfkörtlar
och benmärg. Hittills föreliggande upp-
gifter tyder på att Ehrlichia oftast över-
förs först cirka ett dygn efter det att fäs-
tingen bitit sig fast [16]. Andra mindre
vanliga men beskrivna smittvägar är
vid blodtransfusion eller organtrans-
plantation [17]. Också perinatal överfö-
ring har rapporterats [18]. Kontaktsmit-
ta person till person eller mellan dägg-
djur är inte känd.

Något kliniskt fall i Sverige av mo-
nocytär ehrlichios hos vare sig männi-
ska eller djur är inte känt. Från USA
finns dock flera hundra fall av såväl hu-
man monocytär ehrlichios (HME) som
human granulocytär ehrlichios rappor-
terade. Serologiska studier från olika
europeiska länder visar att upp till 17
procent av borreliospatienter är seropo-
sitiva för HGE som uttryck för tidigare
eller aktuell exponering [19]. En sero-
prevalensstudie, där den bofasta be-
folkningen på Kosteröarna i norra Bo-
huslän deltog, visade att drygt 11 pro-
cent av de deltagande var seropositiva
avseende HGE [20]. Allt fler rapporter
om kliniska fall av HGE börjar nu kom-
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Figur 2. Intracytoplasmatisk inklusion
(morula) i neutrofil granulocyt från hund.
Typisk vid granulocytär ehrlichios. Giem-
safärgat blodutstryk.
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ma från allt fler europeiska länder in-
klusive Sverige och Norge [21].

SJUKDOMSBILD,
DIAGNOSTIK, BEHAND -

LING
Sjukdomsbilden hos människa före-

faller vara ungefär densamma vid mo-
nocytär och granulocytär ehrlichios (se
ruta i fråga om djur). Flertalet männi-
skor som smittas får dock inga eller
mycket lindriga symtom. De flesta
drabbade har noterat fästingbett inom
två veckor före insjuknandet. De sjuk-
domsyttringar man noterat är influensa-
liknande med feber och uttalad huvud-
och kroppsvärk. Många patienter rap-
porterar också illamående, ledsmärtor
och torrhosta. Sjukdomsdurationen har
angivits till 1–3 veckor men kan sträcka
sig upp till 6 veckor. Enstaka fall med
allvarligare sjukdomsbild i form av
lungkomplikationer med lunginfiltrat,
njursvikt och neurologiska komplika-
tioner med kramper, koma och cerebra-
la lesioner finns rapporterade, liksom
enstaka dödsfall, framför allt hos äldre
och hos immunsupprimerade personer.
Även hjärtpåverkan finns beskriven.
Dessa allvarligare fall utgör med störs-
ta sannolikhet »toppen på isberget», ef-
tersom de allra flesta fall förlöper med
lindriga eller inga symtom och förefal-
ler vara självläkande och därför inte för-
anleder sjukvårdskontakt [5, 6, 22].

Samtidig infektion med Ehrlichia
och Borrelia finns rapporterad [22]. Er-
farenheter talar för att den samtidiga
Borrelia-infektionen kan ge mer uttala-
de symtom. Förklaringen till detta skul-
le vara att en Ehrlichia-infektion kan ha
en immunsuppressiv effekt [22, 23].
Detta skulle också kunna tänkas vara
fallet även vid en samtidig infektion
med TBE-virus. Ehrlichia-infektionen
skulle därför ur medicinsk synpunkt
kunna vara av störst betydelse genom
att kunna förvärra yttringarna och för-
loppet av en annan samtidig fästing-
överförd infektion.

Laboratoriemässigt noteras hos de
flesta patienter leukopeni med relativ
polynukleär övervikt, trombocytopeni
(ofta påtaglig) och förhöjda transamina-
ser (× 3–4). CRP-stegring förekommer
ofta. Hos cirka 70 procent av patienter-
na lyckas man påvisa morulae vid mik-
roskopi av Giemsafärgat blodutstryk
[6]. Diagnostiken baseras på den klinis-
ka bilden, som är ospecifik och av vari-
erande svårighetsgrad, samt på labora-
toriefynd och möjlig exponering för fäs-
tingar. Det bör dock påpekas att såväl
leukopeni som trombocytopeni ses vid
ett flertal infektionstillstånd, inte minst
vid olika viroser. Vid mer uttalade sym-
tom, där etiologisk diagnos och behand-
ling bedöms angelägen, kan i det akuta

skedet diagnosen ställas med hjälp av
PCR(polymeraskedjereaktion)-analys
(EDTA-blod). Samtidigt bör även akut-
serum för serologi bifogas. Ett konvale-
scentserum taget 2–4 veckor senare re-
kommenderas för att kunna påvisa anti-
kroppsstegring. Serologisk diagnostik
och PCR-analys utförs för närvarande
vid kliniskt mikrobiologiska laboratori-
et, Karolinska sjukhuset, och vid kli-
niskt mikrobiologiska laboratoriet,
Länssjukhuset i Kalmar. Den serologis-
ka diagnostiken utförs idag med hjälp av
immunfluorescens på kommersiellt till-
gängliga glas med HGE-infekterade
celler. Denna diagnostik är dock tidskrä-
vande och förutsätter erfarenhet för ett
tillförlitligt resultat. Man har dock nu
lyckats odla HGE i cellkultur, vilket in-

ger förhoppningar om en framtida för-
enklad diagnostik med hjälp av ELISA.

De diagnostiska kriterierna för hu-
man ehrlichios diskuteras fortlöpande.
Bakken och medarbetare har föreslagit
följande sjukdomsdefinitioner [6]:
• Möjlig sjukdom: Förenliga symtom

och kemilaborativa fynd.
• Sannolik sjukdom: Förenliga sym-

tom och kemilaborativa fynd samt
förhöjd antikroppsnivå.

• Bekräftad sjukdom: Förenliga sym-
tom och kemilaborativa fynd samt
positiv PCR-analys och/eller positiv
odling och/eller signifikant titersteg-
ring i två på varandra följande sera
tagna med minst 14 dagars intervall.

Misstänkta fall av HGE föreslås
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Sjukdomsbilden hos djur och män-
niska har många gemensamma drag. Av
den orsaken finns det mycket informa-
tion att jämföra och beakta beträffande
de kliniska förloppen djurslagen (inklu-
sive människa) emellan.

Betesfeber
Denna granulocytära ehrlichios orsa-

kas av E phagocytophila. Drabbade nöt-
kreatur får hög feber, minskad aptit och
kraftigt nedsatt mjölkproduktion. Även
får kan få betesfeber eller tick-borne fe-
ver (TBF), som den också kallas. Vanli-
ga symtom är hög feber och nedsatt all-
mäntillstånd. Lamm förlorar också vikt
och drabbas lätt av sekundära infektio-
ner. Obehandlad ehrlichios hos får kan
leda till kvarstående infektioner med
återkommande febertoppar under lång
tid [26]. God effekt ses vid behandling
med tetracykliner. Både nötkreatur och
får kan abortera till följd av infektionen.
Vid experimentella infektioner med E
phagocytophila hos får har man kunnat
visa på en möjlig immunsuppression i
form av nedsatt antikropppsproduktion
in vivo och försämrad lymfocytreaktivi-
tet vid mitogenstimulering in vitro [27].

Granulocytär ehrlichios
hos hund och häst i Sverige
Symtombilden hos häst vid akut gra-

nulocytär ehrlichios kan bestå i hög fe-
ber, aptitlöshet, ovillighet att röra sig,
svullnad i extremiteterna och ataxi [28],
medan de vanligaste symtomen hos hund
är feber, trötthet och nedsatt aptit [29].
Även katter kan drabbas av sjukdom med
liknande symtombild [30]. Hematolo-
giskt är det vanligt hos de flesta djurslag
att man i det akuta stadiet av infektionen
kan påvisa trombocytopeni och leukope-
ni. Vidare yttrar sig en trolig leverpåver-
kan i att man hos hund ofta finner förhöj-
da leverenzymvärden och hos häst inte så
sällan ikterus. Många infektioner före-
faller dock förlöpa subkliniskt eller med

endast lindriga symtom. Vid akut kli-
niskt manifesterad ehrlichios leder be-
handling med tetracyklinpreparat i de
flesta fall till ett snabbt tillfrisknande.
Trots detta är det inte helt sällsynt att djur
som haft en akut verifierad ehrlichios,
trots antibiotikabehandling som lett till
ett snabbt tillfrisknande från de akuta
symtomen, har kvardröjande lättare
symtom i form av tex trötthet och av-
magring upp till ett halvt år senare. Sym-
tomen har hittills inte kunnat kopplas till
någon påvisad persistens av bakterier
utan tolkas som en allmän konditions-
nedsättning i kombination med ett ned-
satt immunförsvar. Experimentellt där-
emot är det visat för både hund och häst
att latent infektion med den Ehrlichia
species som finns i Sverige kan förekom-
ma upp till flera månader efter det akuta
sjukdomsskedet. Några kliniska symtom
har dock inte observerats i persistenssta-
diet, men infektionen är möjlig att reak-
tivera [28, 31].

Diagnosen granulocytär ehrlichios
hos djur ställs i första hand utifrån klinisk
bild, i kombination med vetskap om möj-
lig fästingexponering. Dessa förhållan-
den föranleder provtagning. Vid granulo-
cytär ehrlichios i akut skede kan inklu-
sionskroppar (morulae) i neutrofila gra-
nulocyter ofta påvisas i Giemsafärgade
blodutstryk, vilket bekräftar diagnosen.
Diagnosen kan också verifieras med
hjälp av PCR-analys för specifikt påvi-
sande av Ehrlichia-DNA. Vid serologisk
diagnostik används indirekt immunfluo-
rescensteknik för påvisande av antikrop-
par mot E equi [32], som korsreagerar bra
med de Ehrlichia-arter som orsakar gra-
nulocytär ehrlichios i Sverige [12]. Vid
samtidig undersökning av parade serum-
prov tagna med 2–4 veckors mellanrum
anses en fyrfaldig ökning eller mer av
antikroppskoncentrationen bekräfta dia-
gnosen. Diagnostik avseende ehrlichios
utförs vid Statens veterinärmedicinska
anstalt i Uppsala (PCR-baserad diagno-
stik utförs ännu inte rutinmässigt).

Sjukdomsbild, diagnostik och behandling hos djur



tillsvidare handläggas i samråd med in-
fektionsläkare. Vid symtomatisk infek-
tion, då diagnosen ställts, behandlas of-
tast med doxycyklin i dosen 200 mg
dagligen i 10–14 dagar [6, 24]. Doxycy-
klin har visat sig ha en snabb och god ef-
fekt, och de flesta patienter uppnår fe-
berfrihet inom 24–48 timmar efter in-
satt behandling. I de fall där doxycyklin
är ett olämpligt val kan behandling med
rifampicin eller kinoloner övervägas.
Dessa sistnämnda preparat har god in
vitro-aktivitet mot HGE, men den kli-
niska erfarenheten är ännu mycket be-
gränsad. I USA har man dock hittills
valt att, i selekterade fall, behandla även
barn med doxycyklin av detta skäl. I
svåra fall, där klinik och epidemiologi
inger stark misstanke om ehrlichios
kan, efter individuell bedömning, be-
handling insättas i avvaktan på resulta-
tet av den mikrobiologiska diagnosti-
ken.

Då även Lyme-borrelios kan behand-
las framgångsrikt med doxycyklin finns
en påtaglig risk för överbehandling »för
säkerhets skull» vid lindriga och ospeci-
fika symtom efter fästingbett. Det bör
dock understrykas att varken doxycyk-
lin eller andra antibiotika skall ges pro-
fylaktiskt efter fästingbett. Utöver eko-
logiska aspekter och risk för resistensut-
veckling bör även biverkningsrisken be-
aktas. Det är väl känt att upp till 10 pro-
cent av dem som behandlas med doxy-
cyklin peroralt uppger biverkningar, of-
tast av gastrointestinal natur. Då flertalet
fall av fästingöverförda infektioner in-
träffar under sommarhalvåret bör även
risken för fotosensibilitet vid doxycyk-
linbehandling betänkas.

De flesta (cirka 90 procent) individer
som smittas med HGE, oavsett om
asymtomatisk, subklinisk eller symto-
matisk infektion uppstår, utvecklar på-
visbara antikroppar [25]. Hos cirka 50
procent av de infekterade kvarstår des-
sa antikroppar i åtminstone ett år. Im-
munitet efter genomgången infektion
anses sällan överstiga två år, och uppre-
pad infektion finns beskriven.

AKTUELL SITUA TION
I SVERIGE
I Sverige har nyligen de första klinis-

ka fallen av HGE diagnostiserats [21].
Granulocytär ehrlichios hos svenska
nötkreatur, hästar och hundar däremot
är en relativt vanlig diagnos i fästingri-
ka områden. Redan 1993 påvisades vid
Statens veterinärmedicinska anstalt i
Uppsala närmare 1500 serologiskt po-
sitiva hundar avseende granulocytär
ehrlichios [32], och enligt statistik från
ett av de större djurförsäkringsbolagen
är diagnosen ehrlichios idag en av de
vanligaste orsakerna till ersättningsan-
språk för veterinärvårdskostnader inom

kategorin infektionssjukdomar för både
häst och hund. Behandling av häst är
extra kostsam eftersom tetracyklinbe-
handling av detta djurslag ofta kräver
stationär vård vid djurklinik på grund av
stor biverkningsrisk (gastrointestinala
störningar).

Undersökningar, som förhoppnings-
vis kommer att belysa symtomatologi
och epidemiologi vid ehrlichios, pågår
nu i Sverige. Även den medicinska be-
tydelsen behöver klargöras bättre.

Nyligen har från USA kommit rap-
porter om ännu en granulocytär ehrli-
chios, E ewingii, som visat sig kunna ge
upphov till sjukdom hos människa [33].

Det förefaller inte otroligt att ytterli-
gare smittämnen kommer att kunna på-
visas hos våra fästingar i framtiden. Vi
får nog förlika oss med att fästingar är
»ett elakt pack at dragas med», för att
knyta an till inledningen.
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Huddinge.

Summary

Ehrlichiosis, common among animals
but also occurs in humans

Rolf Gustafson, Karin Artursson
Läkartidningen 1999; 96: 3884-7.

Granulocytic ehrlichiosis is attracting in-
creasing attention as a disease of both humans
and animals. Pasture fever in cattle is a form
long known in Sweden, and a similar disease
was observed in Swedish dogs and horses in the
late 1980s. The first cases of human granulocyt-
ic ehrlichiosis (HGE) reported from the USA in
1994 proved to have been caused by a species
of Erhlichia identical or very similar to the spe-
cies found in Swedish dogs and horses. Pre-
sence of the HGE agent has now been demon-
strated in Ixodes ricinus ticks in Sweden. Sero-
logical studies among residents in areas of Swe-
den with a high incidence of ticks have shown
the presence of antibodies against the HGE
agent in over 10 per cent of cases. To date,
there have been about 10 documented cases of
HGE in Sweden, a figure to be compared with
those for dogs and horses among which ehrlich-
iosis is relatively common.
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