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Klinik och vetenskap

❙ ❙ Fästingburen hjärninflammation (TBE) förekommer ende-
miskt i Sverige i framför allt östra Svealand. Under senare
hälften av 1990-talet har fall dessutom rapporterats från Väs-
tergötland [1]. Årligen diagnostiseras i Sverige 50–100 fall,
och sannolikt har incidensen av TBE ökat under de senaste
decennierna. År 2000 rapporterades 133 fall, vilket är det
högsta antalet sedan rapporteringen började 1956. Från Skå-
ne har tidigare endast anekdotiska TBE-fall rapporterats. Vi
beskriver här tre patienter som diagnostiserades under perio-
den juni till och med oktober 2001 vid Centralsjukhuset i Kri-
stianstad. 

Fall 1. 57-årig man som insjuknade med huvudvärk och tillta-
gande svaghet och känselnedsättning i höger arm. Patienten
utvecklade relativt snabbt tetraplegi och krävde respirator-
vård. Lumbalpunktion visade monocytär pleocytos. I serum-
prov kunde neutraliserande antikroppar och IgM mot TBE-
virus påvisas. 

Fall 2. 72-årig man som uppsökte läkare med några veckors
anamnes på svaghet i benen, huvudvärk, trötthet och yrsel. I
status noterades ataxi samt positivt Babinskis tecken bilate-
ralt. Patienten hade blivit fästingbiten en månad före insjuk-
nandet. Datortomografi av hjärnan visade inget patologiskt.
Lumbalpunktion visade monocytär pleocytos. I serumprov
taget en dryg månad efter insjuknandet kunde såväl neutrali-
serande antikroppar som IgM mot TBE-virus påvisas.

Fall 3. 32-årig man som insjuknade akut med feber, huvudvärk
och muskelvärk. Patienten hade blivit fästingbiten flera gång-
er veckorna före symtomdebuten. Efter ett fritt intervall på en
vecka insjuknade patienten åter med liknande symtom. Lum-
balpunktion visade pleocytos med cirka 200 celler. I serum-
prov påvisades både specifika IgM och neutraliserande an-
tikroppar mot TBE-virus. Vid återbesök tre månader senare
var patienten återställd.

❙ ❙ Diskussion
De beskrivna tre patienterna bor alla i nordöstra Skåne och
hade veckorna före insjuknandet inte vistats utanför denna re-
gion. Patienterna insjuknade under perioden juni till och med

september då fästingarna ofta är mycket aktiva. Sammantaget
bedömer vi att patienterna med största sannolikhet smittats i
Skåne. Under perioden 1989 till och med 1999 rapporterades
endast två TBE-patienter som säkert smittats i Skåne och un-
der år 2000 ytterligare två fall [Malin Arneborn, SMI, pers
medd, 2001]. Om dessa siffror speglar en pågående utvidg-
ning av TBE-endemiskt område eller beror på ökad observans
och/eller förbättrad diagnostik kan självklart diskuteras. Mot
ökad observans som förklaring talar att man inte kunde påvi-
sa något fall av TBE vid en nyligen utförd genomgång av pa-
tienter med oklar meningoencefalit som vårdats vid
infektionskliniken i Kristianstad 1995–2000 [Bo Settergren,
opubl data]. 

Intressant i detta sammanhang är att utifrån analyser av sa-
tellitbilder, marktemperatur och vegetationsindex har norra
Skåne bedömts som ett av flera nya riskområden för fästing-
överförda sjukdomar som TBE [2]. I en nyligen publicerad
studie visades också att ökningen av TBE-incidensen i Sveri-
ge kan korreleras till bland annat upprepade milda vintrar, vil-
ket vi har haft under 1990-talet [3]. Sannolikt har alltså kli-
matfaktorer skapat förutsättningar för spridning av TBE-vi-
rus i Sverige. Man kan också spekulera i om populationsför-
ändringar i djurbeståndet, exempelvis av smågnagare och
rådjur, har betydelse. Intressant är också att både nötboskap,
häst och hund kan infekteras och att kliniskt konfirmerade fall
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De rapporterade fallen aktualiserar frågan om perso-
ner som vistas mycket i skog och mark i nordöstra Skå-
ne bör vaccineras mot TBE.
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hos hund har rapporterats i
Sverige [4]. TBE hos män-
niska ger inte sällan en svår
akut sjukdomsbild, och
uppföljningsstudier har
också visat att omkring en
tredjedel av patienterna
uppvisar ett så kallat post-
encefalitiskt syndrom med
bland annat kognitiva stör-
ningar [5]. 

Då specifik antiviral te-
rapi saknas är vi hänvisade
till profylaktiska åtgärder, i
första hand vaccination. Ett
effektivt vaccin mot TBE
finns tillgängligt men krä-
ver för grundskydd tre in-
jektioner samt därefter för-
stärkningsdoser vart tredje till vart femte år. De tre rapporte-
rade fallen hade varierande allvarlighetsgrad inkluderande
neurologiska sequelae och aktualiserar frågan om det behövs
riktlinjer för TBE-vaccination av riskgrupper även i södra
Sverige – som exempel: bör personer som vistas mycket i
skog och mark i nordöstra Skåne vaccineras? En prospektiv
studie av TBE-incidensen i Skåne vore av värde som grund
för ändrade vaccinationsrekommendationer. 

Neutralisationstest mot TBE-virus har utförts av Sirka
Vene, Viruslaboratoriet, Smittskyddsinstitutet, Stockholm.
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En fästing har borrat sig in i hu-
den på en människa.

SUMMARY

Several cases of tick-borne encephalitis in Skåne.
Should high-risk groups be vaccinated?
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Three cases of tick-borne encephalitis from the
non-endemic southern Swedish region of Skåne is
reported. The clinical course was moderate to se-
vere including neurological sequelae. The question
is raised whether risk groups also in southern
Sweden should be vaccinated.
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