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Abstract  
 

This is the first study on Anaplasma phagocytophilum and Rickettsia spp. in Ixodes 

persulcatus ticks collected in Sweden.  

The aim of this study was to investigate the prevalence of Anaplasma phagocytophilum and 

Rickettsia spp. in I. persulcatus in Norrbotten, Sweden. 

 

Ticks feed on blood and are vector for different kinds of pathogenic microorganisms. The 

most common tick in Sweden is Ixodes ricinus. A study from 2016 showed that there are 

established populations of I. persulcatus in Sweden. Humans are among others hosts for I. 

persulcatus. I. persulcatus is a vector for Anaplasma phagocytophilum and Rickettsia spp.  

A total of 292 I. persulcatus ticks have been analyzed by real-time PCR with Anaplasma and 

Rickettsia gltA as target genes. Positive samples were analyzed by conventional PCR with 17-

kDa and ompB as target genes. PCR products were sequenced for species determination. The 

results were a considerably lower prevalence of A. phagocytophilum and Rickettsia spp. 

compared to other countries; 0 % and 0.68% (n=2). One of the positive samples was species 

determined to R. helvetica. The Rickettsia species in the other sample could not be 

determined. 

The 292 ticks have been analyzed for other pathogenic microorganisms before this study. The 

co-infection is lower in these ticks compared to other countries. Knowledge about I. 

persulcatus distribution area in Sweden and what pathogenic microorganisms they are vector 

for is of value for many different groups in society, arguably especially for healthcare 

professionals, animal owners and people who often visit high risk areas. 

 

 

  



 
 

Sammanfattning  
 
Detta är den första studien där förekomsten av Anaplasma phagocytophilum och Rickettsia 

spp.  hos Ixodes persulcatus fästingar insamlade från Sverige undersökts. Syftet med denna 

studie var att undersöka förekomsten av Anaplasma phagocytophilum och Rickettsia spp. hos 

I. persulcatus i Norrbotten, Sverige.  
 
Fästingar livnär sig på blod och är vektor för flera olika patogena mikroorganismer. I Sverige 

är den vanligaste arten Ixodes ricinus men 2016 fann forskare etablerade populationer även av 

I. persulcatus i norra Sverige. I. persulcatus har bl.a. människa som värddjur och är vektor för 

bl.a. Anaplasma phagocytophilum och Rickettsia spp.  

Totalt analyserades 292 I. persulcatus fästingar med realtids-PCR med Anaplasma och 

Rickettsia gltA som målgen. Positiva prover analyserades med konventionell PCR med 17-

kDa och ompB som målgener. PCR produkter nukleotidsekvenserades för artbestämning. 

Resultaten är att prevalensen av A. phagocytophilum är 0 % och prevalensen av Rickettsia 

spp. är 0.68 % (n=2) vilket är betydligt lägre än i andra länder. Av de två positiva proverna 

kunde en artbestämmas till R. helvetica och den andra kunde inte artbestämmas.   

De 292 fästingarna har tidigare analyserats för andra patogena mikroorganismer. I jämförelse 

med andra länder är saminfektionen lägre för dessa fästingar. Kunskap om I. persulcatus 

utbredningsområde i Sverige och vilka patogena mikroorganismer de är vektor för är av värde 

för flera olika grupper i samhället, möjligtvis framför allt för vårdpersonal, djurägare och 

personer som vistas mycket i riskområden.  
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Förkortningar 

 
Bp baspar 

cDNA Complementary DNA 

Ct Cycle threshold  

FAM Fluorescein amidite  

HGA Human granulocytär anaplasmos

IF- γ Interferon gamma 

IL-10 Interleukin 10 

IL-12 Interleukin 12 

ompB Outer membrane protein B 

PCR Polymerase chain reaction 

Spp. Species pluralis  
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Bakgrund 

 

Fästingar 
Fästingar är leddjur som förekommer i nästan hela världen. De är ektoparasiter som livnär sig 

på blod från däggdjur, fåglar, reptiler och amfibier. Det finns ungefär 850 arter och de delas in 

familjerna hårda fästingar (Ixodidae), mjuka fästingar (Argasidae) och familjen Nuttalliellidae 

som enbart innefattar en art. Fästingar är vektorer för ett flertal olika patogena 

mikroorganismer som överförs till värden vid bett, såsom virus, bakterier, protozoer och fungi 

(1).  

Alla fästingar har fyra livsstadier: 

ägg, larv, minst ett nymfstadie 

samt vuxen (figur 1). Inom 

familjen Ixodidae är livscyklerna 

mycket lika och alla har en enstaka 

nymfstadie. En hel livscykel tar 2-

3 år att genomföra men kan ta upp 

emot 6 år i kalla klimat med färre 

värddjur. För att fästingen skall 

kunna utvecklas från ett stadie till 

ett annat måste den äta blod från 

ett värddjur. 

Figur 1. Ixodes ricinus livsstadier: ägg, larv, nymf, vuxen hane och vuxen hona. Avståndet mellan två linjer är 

1.0 mm. Wilhelmsson P. Fästingstadier [digital bild]. Linköping: Linköpings Universitet; 2014.  

Honan lägger sina ägg i en skyddad miljö som exempelvis under löv eller ruttnande 

vegetation. Larven som kläcks ur ägget väntar sedan på att en lämplig värd ska passera den. 

Larven äter i 2-15 dagar innan den släpper taget om värden och söker sig till en plats på 

marknivå med hög luftfuktighet för att smälta födan och genomgå metamorfos till nymf. 

Nymfen måste nu finna en ny måltid för att genomgå nästa metamorfos till det vuxna stadiet 

(1–3, figur 2). 



3 
 

 

Figur 2. Ixodes ricinus livscykel; ägg, larv, nymf, vuxen hona och vuxen hane. Bild: Eszter Tompa, skapad med 

Biorender.com 

Fästingar har ett passivt värdsökningsbeteende där de väntar på att en lämplig värd ska 

vidröra strået eller grenen som den sitter på. De har olfaktoriska organ som gör att de kan 

känna av ändringar i temperatur, koldioxid, lukter och vibrationer i sin närhet och på så sätt 

lokalisera värddjur. När fästingen har funnit en värd söker den efter ett område med tunn hud 

att skära upp huden på, vilket den gör med harpunliknande delar av munnen. Fästingen 

förankarar sig i sin värd med hjälp av sin hypostom; en utstickande del från fästingens huvud 

som är täckt av hullingar. Fästingens saliv innehåller ämnen som har en bedövande effekt i 

området kring bettet. Vuxna honor måste äta för att kunna lägga ägg och sväller till ungefär 

100 gånger sin ursprungliga storlek under en måltid. Efter att ha lagt sina tusentals ägg dör 

honan. Vuxna hanars främsta uppgift är att para sig och söker sig därför sällan till värddjur för 

annat än att para sig med hona på värddjuret (1–3). 

Ixodes persulcatus, även kallad tajgafästingen, tillhör de hårda fästingarna och lever i blandad 

löv- och barrskog i ett område som sträcker sig från Finland och Litauen till Taiwan och 

Japan (figur 3, figur 5). Dess värddjur är får, nötkreatur, häst, hund samt människa (4). År 

2016 publicerades en studie där forskarna funnit etablerade populationer av I. persulcatus 

även i Norrbotten och Västerbotten i Sverige (5). Bland de patogena mikroorganismerna som 

I. persulcatus kan vara vektor för finns Anaplasma phagocytophilum, Rickettsia spp., Borrelia 

spp., Babesia spp., Ehrlichia samt Far Eastern och Sibiriska subtyperna av TBE-virus (5,6).  
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Figur 3. Ixodes persulcatus utbredningsområde i Europa i Januari 2019. Rött  = närvarande, gult = introducerad, 

ljusgrönt =  förväntas att inte finnas, mörkgrönt = absent, mörkgrått = ingen data, ljusgrått = okänt. European 

Centre for Disease Prevention and Control and European Food Safety Authority. Ixodes persulcatus – current 

distribution: January 2019 [internet]. Stockholm: ECDC; 2019 [uppdaterad 2019; citerad 2019-05-03]. Hämtat 

från: https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/ixodes-persulcatus-current-known-distribution-january-2019 

(7) 
 

Den vanligaste fästingarten i Sverige är Ixodes ricinus. Arten är morfologiskt nästintill 

identisk I. persulcatus. Utbredningsområdet för I. ricinus sträcker sig över stora delar av 

Europa (figur 4). De har utöver människor flera olika värddjur såsom gnagare, harar, vildsvin, 

nötkreatur och rådjur. I. ricinus kan också vara vektor för A. phagocytophilum och Rickettsia 

spp. och även Francisella tularensis, Babesia spp., Borrelia burgdorferi sensu lato m.fl. (9). 

Övriga arter av Ixodes som ofta är vektor för patogener är Ixodes pacificus och Ixodes 

scalpularis i nordamerika och Ixodes holocytus i Australien (figur 5). 
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Figur 4. Ixodes ricinus utbredningsområde i Europa i Januari 2019. . Rött  = närvarande, gult = introducerad, 

ljusgrönt =  förväntas att inte finnas, mörkgrönt = absent, mörkgrått = ingen data, ljusgrått = okänt.  European 

Centre for Disease Prevention and Control and European Food Safety Authority. Ixodes ricinus – current 

distribution: January 2019 [internet]. Stockholm: ECDC; 2019 [uppdaterad 2019; citerad 2019-05-03]. Hämtat 

från: https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/ixodes-ricinus-current-known-distribution-january-2019 (8) 

 

Figur 5. Uppskattat utbredningsområde för Ixodes pacificus (ljusblått), Ixodes scalpularis (orange), Ixodes 

ricinus (grönt), Ixodes persulcatus (ljusblått) och Ixodes holocytus (mörkblått) i hela världen. MDedge 

Dermatology. Geographic distribution of Ixodes species commonly involved in disease transmission 

(approximation) [internet]. The Woodlands: MDedge Dermatology; 2018 [uppdaterad 2018; citerad 2019-05-

13]. Hämtad från: https://www.mdedge.com/dermatology/article/160159/infectious-diseases/whats-eating-you-

ixodes-tick-and-related-diseases (10) 
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Rickettsiale 
I ordningen Rickettsiale som hör till domänen bacteria finns familjerna Anaplasmataceae och 

Rickettsiaceae. Till Anaplasmataceae hör genusen Anaplasma, Ehrlichia, Wolbachia och 

Neorickettsia. Till Rickettsiaceae hör genusen Rickettsia och Orienta.  
 

Anaplasma phagocytophilum 
 
Anaplasma phagocytophilum hörde tidigare till gruppen Ehrlichia phagocytophilum som 

bestod av Ehrlichia equi och Ehrlichia phagcytophila (3). Det slutgiltiga namnet A. 

phagocytophilum bestämdes 2001 (11).  A. phagocytophilum är en gramnegativ intracellulär 

bakterie som är endemisk i delar av Nordamerika, Europa och Asien. Dess huvudsakliga 

vektor i Europa är I. ricinus. I. persulcatus är tillsammans med I. ovatus den huvudsakliga 

vektorn i Asien (3). A. phagocytophilum är internationellt erkänd som en fästingburen patogen 

med ett ständigt ökande utbredningsområde (12).  

Prevalensen av A. phagocytophilum hos I. persulcatus varierar kraftigt beroende på 

geografiskt område vilket kan ses i tabell 1. I en studie av Laaksonen et al. (2018) 

analyserades 1451 I. persulcatus fästingar inskickade av finska allmänheten. Realtids-PCR 

med primers för genen för Anaplasma Msp2 användes för detektion och konventionell PCR 

med primers för genen 16S rRNA användes för artbestämning. Av dessa var 0.1 % 

infekterade med A. phagocytophilum (13). I en studie av Cao et.al (2003) där 1345 nymfer, 

vuxna honor och hanar samlades in med dragnings-metod från nordöstra Kina var 4.6 % 

infekterade med A. phagocytophilum. I denna studie användes nested PCR med målgenen 16S 

rRNA (14). I en studie av Rar et.al (2008) analyserades 834 I. persulcatus fästingar som var 

insamlade med dragnings-metod i asiatiska delar av Ryssland. Nested PCR med primers för 

16S rRNA användes. Mellan 0.3 och 5.1 % var positiva för infektion med A. phagocytophilum 

beroende på insamlingsområde (15).  

Prevalensen av A. phagocytophilum hos I. ricinus varierar kraftigt i olika delar av Europa 

vilket kan ses i tabell 1. I Danmark var prevalensen 42. 6 % (16), 3.0 % i Estland, 0 % i 

Finland (17) samt mellan 0.4 – 15.0 % i Frankrike (18,19). I studier på I. ricinus från 

kustområdena i Sverige var prevalensen mellan 6.6 till 9.2% (20). En annan svensk studie 

visar att prevalensen kan variera mellan 1.3 – 15.0 % i Sverige (21). Nämnda studier har 

använt sig av realtids-PCR eller konventionell PCR för detektion (16–21) 

 
Tabell 1. Prevalens av Anaplasma phagocytophilum i Ixodes persulcatus och Ixodes ricinus i Sverige, Danmark, 

Finland, Estland, Frankrike, Ryssland och Kina samt använd detektionsmetod (13–21). 

Land Förekomst (%) Fästingart Detektionsmetod Referens 

Sverige 6.6 – 9.2 I. ricinus Realtids-PCR (20) 

Sverige 1.3 – 15.0  I. ricinus Realtids-PCR (21) 

Danmark 42.6 I. ricinus Konventionell PCR (16) 

Finland 0 I. ricinus Konventionell PCR (17) 

Finland 0.1 I. persulcatus Realtids-PCR (13) 

Estland 3.0 I. ricinus Konventionell PCR (17) 

Frankrike 0.4 – 15.0 I. ricinus Konventionell PCR (18,19) 

Ryssland 0.3 – 5.1 I. persulcatus Nested PCR (15) 

Kina 4.6 I. persulcatus Nested PCR (14) 
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Seroprevalensen hos människor i Europa varierar mellan 1.4 till 21 % och ökar generellt med 

ålder. Seroprevalensen varierar även mellan de olika reservoarerna för A. phagocytophilum: 

42.6 % hos rådjur, upp till 14.5 % hos får, runt 16.7 % hos boskap och mellan 1.8 till 4.6% 

hos katter. Hundar har också undersökts men dessa har oftast varit misstänkta för smitta då de 

uppvisat symtom. Hos dessa hundar har seroprevalensen varierat mellan 17.6 till 50.1 % (3). 

 
 

Human granulocytär anaplasmos 
 

A. phagocytophilum orsakar bland annat human granulocytär anaplasmos (HGA), även kallat 

fästingfeber. Vid HGA tillväxer A. phagocytophilum i humana granulocyter vilket ger diffusa 

symtom såsom feber, frossa, huvudvärk och myalgi. Infektionen av granulocyter orsakar ett 

proinflammatoriskt svar med deaktivering av neutrofiler och frisättning av cytokiner som 

resultat. Cytokiner såsom IL-10, IL-12 och IFN- γ orsakar vävnadsskador som hindrar 

neutrofiler från att fungera effektivt (6). De första rapporterna om europeiska humanfall av 

anaplasmos kom 1997. Innan dess var det känt att det finns varianter av anaplasmos som 

drabbar nötkreatur, får, hund, katt och häst (22). Hos hund och katt är sjukdomen mild med 

diffusa symtom som feber, nedsatt allmäntillstånd och nedsatt aptit (11).  

 

För diagnostisering kan odling, histopatologi, blodutstryk, PCR eller serologiska metoder 

användas (6). I Sverige används serologiska metoder för att påvisa IgG antikroppar riktade 

mot A. phagocytophilum. Dessa prover blir positiva efter 1-2 veckors sjukdom och analyserna 

utförs enbart på två sjukhus i Sverige; Länssjukhuset Ryhov och Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset. Det finns inga andra sjukdomsspecifika laboratorieanalyser för 

diagnostisering av HGA. Måttlig leukopeni och trombocytopeni kan ses tillsammans med 

mild anemi, förhöjd sänka (SR) och förhöjt c-reaktivt protein (CRP). Behandlingen är i första 

hand med antibiotikumet doxycyklin (23). HGA kan även läka ut utan komplikationer utan 

behandling med undantag för immunsupprimerade patienter som löper större risk att få 

komplikationer (6).  

 

HGA är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen (24). På grund av att sjukdomen är 

svår att diagnostisera förbises den förmodligen ofta (23). I en studie från 2001 där serum från 

290 personer från Aspö, Sverige analyserades för påvisande av IgG antikroppar mot Ehrlichia 

equi var 28.0 % positiva (25). 

 

 

Rickettsia spp. 
 
Rickettsia är ett släkte av gramnegativa bakterier som är obligata intracellulära parasiter i 

eukaryota celler (26). De har flera vektorer såsom fästingar, kvalster och loppor och orsakar 

rickettsioser. I tabell 2 ses prevalensen av Rickettsia spp. i olika länder. I en studie av Igolkina 

et.al (2016) samlades 604 fästingar in med dragnings-metod i delar av östra Ryssland. 

Realtids-PCR användes med Rickettsia gltA genen som målgen och 80.1 % fästingar var 

infekterade med Rickettsia spp. (27). Fästingarna som undersöktes av Laaksonen et. al (2018) 

undersöktes även med avseende på Rickettsia spp. Rickettsia gltA genen användes till både 

screening med realtids-PCR och artbestämning med konventionell PCR. Totalt 6.5 % var 

infekterade med Rickettsia (13). Prevalensen av Rickettsia spp. hos I. ricinus i Sverige 

varierar mellan 1.7 till 15.0 % (21). I en dansk studie var prevalensen 1.1-13.0 % (28) och i en 
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Polsk studie var prevalensen 12.7% (29). I dessa studier användes realtids-PCR för detektion 

(21,28,29). 

Tabell 2. Förekomst av Rickettsia spp. hos Ixodes persulcatus och Ixodes ricinus i Sverige, Danmark, Finland, 

Polen och Ryssland samt detektionsmetod (13,21,27–29).  

Land Förekomst (%) Fästingart Detektionsmetod Referens 

Sverige 1.7–15.0 I. ricinus Realtids-PCR (21) 

Danmark 1.1 – 13.0 I. ricinus Realtids-PCR (28) 

Finland 6.5 I. persulcatus Realtids-PCR (13) 

Polen 12.7 I. ricinus Realtids-PCR (29) 

Ryssland 80.1  I. persulcatus Realtids-PCR (27) 
 

Rickettsioser 
 
Arterna av Rickettsia delas vanligtvis in i tyfusgruppen och fläckfebergruppen. Arterna i 

tyfusgruppen har kvalster, loppor och löss som vektor och orsakar sjukdomarna tyfus och 

kvlasterburen fläcktyfus (”scrub tyfus”). Arterna i fläckfebergruppen har fästingar som vektor 

och som namnet antyder orsakar de olika former av fläckfeber. Till fläckfebergruppen hör 

bland annat arterna Rickettsia rickettsii (orsakar ”Rocky Mountain spotted fever”), Rickettsia 

conorii (orsakar ”Mediterranean spotted fever”), Rickettsia africae (orsakar ”African tick bite 

fever”) och Rickettsia helvetica (orsakar fästingburen rickettsios) (30,31). Av dessa är R. 

helvetica den enda fästingburna arten av Rickettsia som finns dokumenterad i Sverige (20). 

Symtomen på fläckfeber är hög feber, huvudvärk och muskelvärk. Fästingbettet orsakar en 

lokal vaskulit vilket skapar en så kallad eschar; en rodnad eller sår med svart krusta. 

Behandlingen är i första hand med doxycyklin som har setts ge snabb förbättring hos 

patienterna (30). Utan behandling kan vissa typer av fläckfeber, såsom Rocky Mountain 

spotted fever och Mediterranean spotted fever kan vara livshotande eller med fatal utgång I 

20-60 % av fallen (31). För diagnostisering anses gold standard vara serologiska metoder (32) 

och är den metod som används för diagnostisering i Sverige (30). Andra metoder som kan 

användas är PCR, odling i celler eller embryon och immunohistokemiska metoder på biopsier 

(32). 
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Polymerase chain reaction 
 
Polymerase chain reaction (PCR) är en metod där dubbelsträngat DNA används som templat 

för att skapa ett stort antal kopior av en viss DNA-sekvens.  En cykel i PCR består av stegen 

denaturation, annealing och extension vilket presenteras i figur 6. Vid denatureringen hettas 

materialet upp till 95 °C för att det dubbelsträngade DNA-t ska separeras till enskilda 

strängar. Vid annealing sänks temperaturen till 55-60°C så att primers kan binda in till de 

enskilda strängarna. En primer är en ca 20 nukleotider lång sekvens av enkelsträngat DNA 

som utgör en startpunkt för DNA-syntesen. Det behövs en forward och en reverse primer då 

de separerade strängarna är komplementära (33). I extension-steget används primers 

tillsammans med Taq-polymeras och fria nukleosidtrifosfater (dNTP). För att DNA ska kunna 

syntetiseras behövs ett DNA- polymeras, ett enzym som syntetiserar nytt DNA genom att 

använda dNTP som byggstenar, 

redan existerande DNA-strängar som 

mall och primer som startpunkter för 

syntetiseringen. Taq-polymeras 

kommer från bakterien 

Thermus aquaticus och är till 

skillnad från mänskligt DNA-

polymeras mycket värmetåligt och 

aktivt runt 70°C. Provet hettas upp 

igen så att Taq-polymeraset kan 

syntetisera nytt DNA. Efter en 

avslutad cykel finns det dubbelt så 

mycket DNA i provet. (33). För att 

öka sensitiviteten vid användning av 

PCR kan nested PCR användas. Vid 

användning av denna metod tas PCR 

produkter från första amplifieringen 

och amplifieras igen med primers 

riktade mot ett område inom den 

första målgenen (3,34). 
 

Figur 6. Stegen i konventionell PCR: 1 - Denaturering vid 95
o
C där DNA-strängarna separerar, 2 - annealing vid 

55-65
o
C där primers binder in samt 3 - extension vid 70

o
C där Taq-polymeras syntetiserar nytt DNA med hjälp 

av fria nukleosidtrifosfater och primers. Bild: Eszter Tompa, skapad med Biorender.com 

Det som skiljer konventionell PCR från realtids-PCR är detektionssteget. Med konventionell 

PCR måste samtliga cykler avslutas innan ytterligare ett steg kan utföras för att möjliggöra 

detektering. Oftast används gelelektrofores där amplifierat DNA förs ned i brunnar på en 

agarosgel. Agarosgelen placeras sedan i en buffertlösning som en spänning sätts över. På 

grund av DNA-s laddning kommer det att röra sig mot anoden. Även storleken på DNA-t 

påverkar hur långt de kan ta sig över gelen under den tid som spänningen är på. På grund av 

dessa egenskaper kommer DNA-t bilda band i gelen som kan visualiseras med tillsats av färg 

(33). Realtids-PCR kombinerar amplifiering och detektion i samma steg samt möjliggör 

kvantifiering av målgenen. En fluorofor som exempelvis fluorescein amidite (FAM) tillsätts 

vilket möjliggör avläsning av mängd amplifierat material under hela tiden cyklerna pågår 

(12,33). Fluorescensens intensitet presenteras som cycle threshold (Ct) och är proportionell 

mot mängden amplifierade fragment (33). 
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PCR kan användas för detektion av Rickettsia spp. i fästingar, loppor, löss och mänskliga 

vävnader. Biopsier från echarer och hud lämpar sig särskilt väl men blod lämpar sig inte då 

mängden fria bakterier i blod är lågt. Målgenerna som oftast används är 16s sRNA, gltA, 17-

kDa, ompA och ompB. Den PCR metod med högst sensitivitet med avseende på detektion av 

Rickettsia spp. är realtids-PCR (32). 

 

Lämpliga gener för detektion av A. phagocytophilum och Rickettsia spp. med 
PCR 
 

gltA 
A. phagocytophilum och de flesta arterna av Rickettsia med undantag för R. bellii har gltA 

genen. Denna gen kodar för enzymet citratsyntas (12,35).
 
Det är ett så kallat housekeeping 

enzym vilket innebär att bakterien måste ha enzymet hela tiden för att kunna leva (12,36). 

Genen är konserverad inom Rickettsia vilket innebär att gensekvensen är väldigt likartad inom 

släktet och mutationer i denna gen är oftast punktmutationer som inte påverkar enzymets 

funktion (12,35). Hos arter av Rickettsia är genen mycket homogen med inga förekommande 

substitutioner hos arter i fläckfebergruppen (35). Genen saknar oftast sekundära strukturer 

vilket gör det enklare att skapa en artspecifik PCR (12). Sensitiviteten för detektion av arter 

av Rickettsia från fläckfebergruppen med gltA som målgen i realtids-PCR är hög. I reaktioner 

innehållandes plasmid DNA i koncentrationer mellan 1 x 10 till 1 x 10
11

 kopior av gltA var 

sensitiviteten en kopia av målgenen (35). Denna gen lämpar sig dock inte för stammarna 

KC478600 och AY339603 som kommer från sydöstra Kina respektive östra Ryssland då 

sensitiviteten är låg eller icke-existerande (12).  

Outer membrane protein B 
Membranproteinet outer membrane protein B (ompB) är proteiner som finns hos nästan alla 

arter av Rickettsia och kan användas tillsammans med membranproteinet outer membrane 

protein A (ompA) för att klassificera arterna till fläckfebergruppen eller tyfusgruppen. In vitro 

har dessa proteiner en viktig roll i vid vidhäftningen till mammalieceller och för att framkalla 

ett immunsvar hos humana immunceller in vivo (3,37) 

17-kDa 
Genen för proteinet 17-kDa ett av de målgener som ofta används för amplifiering av DNA 

från Rickettsia (32). Det har används som målgen med framgångsrika resultat för amplifering 

av DNA från Rickettsia hos I. ricinus fästingar av Wallménius et. al (2012) (20), Severinsson 

et. al (2010) (21) och för amplifiering av Rickettsia-DNA från I. persulcatus fästingar av Thu 

et. al (2019)(38). 

 

Sanger sekvensering 

Nukleotidsekvensen av DNA kan bestämmas med hjälp av så kallad Sanger sekvensering.  

Metoden baseras på att minst ett DNA fragment av varje möjlig längd med märkta ändar kan 

skapas om det finns tillräckligt med material. För att skapa DNA-fragment av olika längder 

kombineras primers, nukleotider (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), polymeras, dideoxynukleotider 

(ddATP, ddCTP, ddGTP, ddTTP) märkta med fluoroforer och DNA-sekvensen som skall 

sekvenseras. Om en nukleotid binder in under syntetiseringen kommer fler nukleotider kunna 

binda in och bygga vidare på sekvensen. Det tillsätts ett mycket mindre antal 
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dideoxynukleotider och när en sådan binder in kan sekvensen inte byggas vidare. Detta beror 

på att dideoxynukleotider saknar 3’-OH gruppen som behövs för att nästa nukleotid skall 

kunna binda in. De skapade DNA-sekvenserna separeras och sorteras efter längd med 

gelelektrofores. För att visualisera resultatet belyses fluoroforen på dideoxynukleotiderna med 

en laser så att den exiteras. Lasern genererar ett kromatogram där nukleotiderna presenteras i 

rätt ordning (figur 6). Eftersom dideoxynukleotiderna är märkta med olika fluoroforer 

kommer de att emittera ljus av olika våglängder som kan kopplas till de olika nukleotiderna 

(39). 

 

Figur 6. Del av kromatogram erhållet från Sanger sekvensering. Varje topp representerar en nukleotid: röd – T, 

grön – A, blå – C och svart – G. Bild: Eszter Tompa 
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Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten av de patogena fästingburna 

bakterierna A. phagocytophilum och Rickettsia spp. hos I. persulcatus i Norrbotten, Sverige.  
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Material och metod 
 
Insamling, extraktion av totalnukleinsyra, syntetisering av cDNA och artbestämning utfördes 

innan projektstart.  
 
Insamling 

Mellan juli-augusti 2015 och maj-juli 2016 samlades 292 fästingar in från fält i Norrbotten, 

Sverige (Axelsvik, Båtskärsnäs, Seskarö, Stora Hamnskär, Västra Knivskär, Östra Knivskär 

och Ytterstlandet) med dragnings-metod. Dragningar gjordes under dagtid då mark inte var 

fuktig av regn. Ett 1m2 vitt tygstycke i ull drogs över 300m mark i långsam gångtakt. Efter 

var tionde meter inspekterades båda sidor av tyget med ett förstoringsglas. Samtliga funna 

fästingar lades ned i plastbehållare innehållandes 80% etanol. 

 

Fästingarna delades in i stadierna nymf, vuxen hona eller vuxen hane med hjälp av visuell 

bedömning under mikroskop. Fördelningen av stadier hos I. persulcatus fästingarna är 14 

nymfer, 133 vuxna honor och 145 vuxna hanar (Tabell 3). 

Tabell 3. Insamlade I. persulcatus fästingars livsstadie och geografisk plats för insamling. 

Plats Nymf Vuxen hona Vuxen hane Totalt 

Axelsvik 1 1 1 3 

Båtskärsnäs   2 2 

Stora Hamnskär   1 1 

Seskarö   1 1 

Ytterstlandet 4 116 122 242 

Västra Knivskär 7 16 18 41 

Östra Knivskär 2   2 

Alla områden 14 133 145 292 
 

Extraktion av total nukleinsyra 
Fästingarna homgeniserades individuellt med en TissueLyser II (Qiagen, Hilden, Tyskland) i 

2 minuter på 25 Hz. Inför homogenisering tillsattes 5 mm stora kulor av rostfritt stål (Qiagen) 

i 2 ml mikrocentrifugrör (Eppendorf AG, Hamburg, Tyskland) tillsammans med fästing och 

350 µl RLT-buffer (Qiagen) innehållandes 1% 2-Merkaptoetanol (Sigma-Aldrich, Stockholm, 

Sverige). Materialet centrifugerades vid 20 000 × g i 3 minuter Centrifuge 5424 (Eppendorf 

AG) och 300 µl supernatant fördes över till nya mikrocentrifugrör. Total nukleinsyra 

extraherades med MagAttract® Viral RNA M48 kit (Qiagen) med BioRobot M48 (Qiagen) 

med 65-µl elutionsvolym. Varje sats med 24 prov innehöll 22 fästingar, en positiv kontroll (5 

µl Borrelia burgdorferi sensu stricto B31 ATCC 35210 [108 celler/ml], 5 µl inaktiverat TBE 

virus [stam K23] (Encepur®, Chiron Vaccines, Marburg, Tyskland)) och en negativ kontroll 

(H2O). 

Syntetisering av cDNA 

Den totala nukleinsyran omvandlades till cDNA genom omvänd transkription med Illustra™ 

Ready-to-Go RT-PCR Beads kit (GE Healthcare, Amersham Place, Storbritannien). 20 µl 

total nukleinsyra och 10 µl pd(N)6 random hexamer primers (0.25µg/µl) som tillhörde kitet 

inkuberades i 5 minuter i 97 °C och blandades sedan med en reverse-transkriptas-PCR kula 

som var upplöst i 20 µl RNAse-fritt vatten. Blandningen inkuberades i 30 minuter i 42 °C och 

5 minuter i 97 °C. 
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Artbestämning  
Arterna bestämdes till I. ricinus eller I. persulcatus molekylärt med realtids-PCR.  En 

artspecifik duplex TaqMan™ realtids-PCR användes med primers IXO-I2-F4 och IXO-I2-R4. 

Till 20 µl reaktion användes Maxima® Probe qPCR Master Mix (2X) (Thermo Scientific™, 

Stockholm, Sverige), 0.4 µl av vardera primer 0.3 µl prob Iri-I2-P4 (detektion av I. ricinus), 

0.2 µl prob Ipe-I2-P4 (detektion av I. persulcatus), 6.7 µl RNAse-fritt vatten och 2 µl cDNA 

templat. PCR utfördes på en C1000™ Thermal Cycler, CFX96TM Real-Time PCR Detection 

System (Bio-Rad Laboratories, Inc., Hercules, USA). Ingående steg var denaturering vid 95 

°C i 5 minuter och 45 cykler av annealing och extension med 95 °C i 10 sekunder och 60 °C i 

60 sekunder.  
 

Detektion av A. phagocytophilum och Rickettsia spp. 
Primers och prob för realtids-PCR är designade för detektion av Anaplasma respektive 

Rickettsia gltA generna där PCR-produkterna är 64 baspar (bp) respektive 74 bp (presenteras i 

tabell 4). 

 
Tabell 4. Primers och prob för detektion av Anaplasma respektive Rickettsia gltA genen.  

 Gen Primer/prob Sekvens Primer/prob (5’-3’) Produktlängd 

(bp)  

Referens 

Anaplasma 

gltA 

Forward 

primer 

TTT TGG GCG CTG AAT ACG AT    

 Reverse 

primer 

TCT CGA GGG AAT GAT CTA ATA 

ACG T-  

64 (12) 

 Prob FAM-TGCCTGAACAAGTTATG-

MGB  

  

Rickettsia 

gltA 

Forward 

primer 

TCG CAA ATG TTC ACG GTA CTT 

T 

  

 Reverse 

primer 

TCG TGC ATT TCT TTC CAT TGT 

G 

74 (35) 

 Prob 6-FAM-TGC AAT AGC AAG AAC 

CGT AGG CTG GAT G—BHQ-1 

 

  

6-carboxy-fluorescine (FAM); Black Hole Quencher (BHQ), baspar (bp). 

 

Till en reaktion för detektion av A. phagocytophilum användes 23 µL mastermix. Mastermix 

bestod av 12.5 µL Maxima® Probe qPCR Master Mix (2X) (Thermo Scientific, Waltham, 

USA), 1.5 µL forward primer (Invitrogen, Carlsbad, USA), 1.5 µL reverse primer 

(Invitrogen), 0.375 µL prob (Invitrogen) och 7.125 µL ultrarent vatten. Primrarnas sekvenser 

hittas i tabell 4. 23 µL mastermix pipetterades ned i en 96-håls PCR-platta (Life 

Technologies, Carlsbad, USA). Till varje brunn tillsattes 2µL templat (cDNA). För kontroll 

av PCR analyseringen användes en positiv kontroll samt en negativ kontroll i varje 

analyserade platta. Positiv kontroll bestod av en 2827 bp lång plasmid pUC57 vektor 

(Genscript USA Inc., Piscataway, USA). Plasmiden innehöll målsekvensen för TaqMan 

realtids-PCR metoden, som spänner över nukleotidpositionerna 304 - 420 av gltA-genen hos 

A. phagocytophilum (acc. No AF304137). Plattan täcktes sedan med ett plastmembran (Life 

Technologies) för att motverka dunstning under processen. Realtids-PCR utfördes på 

CFX96™ Real-Time System (Bio-Rad Laboratories Inc.) med ett program bestående av 50°C 
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i 2 minuter, 95°C i 10 minuter, 40 cykler av 95°C i 15 sekunder och slutligen 60°C i 1 minut. 

 

Till en reaktion för detektion av Rickettsia spp. användes 18 µL mastermix. Mastermix bestod 

av 10 µL Maxima® Probe qPCR Master Mix (2X) (Thermo Scientific), 0.4 µL forward 

primer (Invitrogen), 0.4 µL reverse primer (Invitrogen), 0.4 µL prob (Invitrogen) och 0.375 

µL ultrarent vatten. 18 µL mastermix pipetterades ned i en 96-håls PCR-platta (Life 

Technologies). Till varje brunn tillsattes 2µL templat (cDNA), en positiv kontroll 

innehållande nukleotiderna 1102–1231 av Rickettsia rickettsii citrat syntasgen (gltA) (acc. no 

U59729), syntetiserad och klonad till pUC57 vektor (Genscript USA Inc.) en negativ kontroll 

innehållande enbart mastermix. Plattan täcktes med ett plastmembran (Life Technologies). 

Realtids-PCR utfördes på CFX96 ™ Real-Time System (Bio-Rad Laboratories Inc.) med ett 

program bestående av 50°C i 3 minuter, 95°C i 5 minuter samt 60 cykler av 95°C i 20 

sekunder och 60°C i 40 sekunder. 

För att möjliggöra detektion av positiva prover var prober för både Anaplasma och Rickettsia 

gltA märkta med fluoroforen FAM vilket ses i tabell 4. 

 

Artbestämning av Rickettsia-positiva prover 
Positiva prover analyserades om med konventionell PCR där generna 17-kDa och ompB 

amplifierades. Till en reaktion gjordes en mastermix innehållandes 5 µL PCR-buffert 

(Thermo Scientific), 1 µL dNTP (10Mm, Thermo Scientific), 1.25 µL forward primer 

(Invitrogen), 1.25 µL reverse primer (Invitrogen), 0.25 µL Taq polymeras (Thermo Scientific) 

och 11.25 µL ultrarent vatten. Primrarnas sekvenser hittas i tabell 5. Till detta tillsattes 5 µL 

templat (cDNA). En negativ kontroll bestående av mastermix utan templat gjordes för vardera 

analyserad målgen. Mastermix och templat tillsattes i PCR-rör (Eppendorf AG). PCR utfördes 

på Bio Rad MyCycler™ thermal cycler (Bio-Rad Laboratories Inc.). Program för 17-kDa var 

94°C i 3 minuter följt av 40 cykler av 94°C i 30 sekunder, 55°C i 1 minut och 72°C i 1 minut. 

Program för ompB var 95°C i 5 minuter följt av 40 cykler av 95°C i 15 sekunder, 54°C i 15 

sekunder och 72°C i 30 sekunder. Amplifierat material fördes över till Eppendorfrör (25 µL, 

Eppendorf AG) och skickades som brev till Macrogen Europe Laboratory (Amsterdam, 

Nederländerna) för nukleotidsekvensering (Sanger-metod).  Kromatogrammen som erhölls 

bearbetades med BioEdit Software v7.0 (Tom Hall, Ibis Therapeutics, Carlsbad, USA) och 

sekvenserna jämfördes mot befintliga sekvenser i databasen Basic Local Alignment Search 

Tool (BLAST). 

 

Prover som inte kunde sekvenseras av Macrogen amplifierades igen med nested PCR. Samma 

tillvägagångssätt användes för amplifiering av ompB. Produkten amplifierades igen med 

nested forward primer (Rc.rompB.4,496p) (Invitrogen) och nested reverse primer 

(Rc.rompB.4,762n) (Invitrogen) för att erhålla en kortare sekvens inom ompB sekvensen. 
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Tabell 5. Primers som användes för amplifiering av 17-kDa och ompB.  

Gen Primer Namn Sekvens (5’-3’) Produktlängd (bp)  Källa 

17 

kDa 

F primer Rr17kDa.61p GCT CTT GCA ACT 

TCT ATG TT 

  

 R primer Rr17kDa.492n CAT TGT TCG TCA 

GGT TGG CG 

432 (20) 

      

ompB F primer Rc.rompB.4362p GTC AGC GTT ACT 

TCT TCG ATG C 

  

 R primer Rc.rompB.4,836n CCG TAC TCC ATC 

TTA GCA TCA G 

475 (40) 

 Nested F 

primer 

Rc.rompB.4,496p CCA ATG GCA GGA 

CTT AGC TAC T 

  

 Nested R 

primers 

Rc.rompB.4,762n AGG CTG GCT GAT 

ACA CGG AGT AA 

267  

 

Baspar (bp), forward (F), reverse (R).  
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Etiska överväganden 
 
Inga etiska överväganden har behövt göras för detta projekt då det inte omfattar människor 

eller humant material. Fästingarna samlades in ifrån fält och därför behövdes inget 

djurförsöksetiskt tillstånd.  
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Resultat 
 
Totalt 292 I. persulcatus fästingar har analyserats i denna studie: 14 nymfer, 133 vuxna honor 

och 145 vuxna hanar insamlade från Axelsvik, Båtskärsnäs, Stora Hamnskär, Seskarö, 

Ytterstlandet, Västra Knivskär och Östra Knivskär. För detektion av A. phagocytophilium och 

Rickettsia spp. användes realtids-PCR med Anaplasma respektive Rickettsia gltA som målgen. 

Prover som gav signal räknades som positiva. Samtliga positiva och negativa kontroller blev 

lyckade. Inga prov var positiva för A. phagocytophilium. Två prover (0.68 %) var positiva för 

Rickettsia spp.: en vuxen hona från Västra Knivskär och en nymf från Östra Knivskär. 

Erhållna sekvenser jämfördes mot befintliga sekvenser i BLAST. Sekvenserna av PCR-

produkterna från den vuxna honan erhållna med primers med målgenen 17-kDa respektive 

ompB stämde till 100 % överens med sekvenser av R. helvetica. Sekvenserna av PCR-

produkterna från nymfen erhållna med samma gener kunde matchas med Rickettsia spp. men 

inte någon specifik art. Ct-värden från detektionen med realtids-PCR var 24 för den vuxna 

honan, 35 för nymfen och 26 för den positiva kontrollen (figur 7). 

 
Tabell 6. Resultat från sanger sekvensering utförd av Macrogen med PCR-produkter från PCR med 17kDa 

respektive ompB som målgener samt cycle threshold (Ct) värde från realtids-PCR. 

Fästing 17kDa ompB Ct 

Vuxen hona Rickettsia helvetica    Rickettsia helvetica    24 

Nymf Ingen amplifiering Rickettsia spp. (art okänd) 35 

 

 

Figur 7. Amplifieringskurvor från realtids-PCR med Rickettsia gltA som målgen där kurvan längst till vänster är 

reaktionen från nymfen med cycle threshold (ct) värde 24, kurvan i mitten är positiv kontroll med ct-värde 26 

och kurvan till höger är reaktionen från vuxna honan med ct-värde 35.  

  



19 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka prevalensen av A. phagocytophilum och Rickettsia 

spp. hos I. persulcatus fästingar insamlade från olika delar av Norrbotten i Sverige. Dessa 

bakterier är av intresse då de kan orsaka sjukdom både hos människor och hos djur. Hos 

människor kan A. phagocytophilum orsaka bland annat HGA och Rickettsia spp. kan orsaka 

olika varianter av fläckfeber. Ingen av sjukdomarna är anmälningspliktiga vilket innebär att 

det saknas officiell statistik över deras epidemiologi i Sverige.  

I. persulcatus har inte ansetts vara inhemsk fram till 2016 då det publicerades en studie om att 

det numera även finns etablerade populationer i Sverige. Det saknas liknande studier eller 

studier på I. persulcatus fästingar från Sverige vilket gör att denna studie är den första av sitt 

slag. Det har gjorts liknande studier i Ryssland, Kina, Finland där I. persulcatus fästingar har 

analyserats med olika typer av PCR metoder. 

  

Detektionsmetod 
 
Till denna studie har konventionell PCR och realtids-PCR använts för att detektera gener av 

A. phagocytophilum och Rickettsia spp. i de 292 undersökta fästingarna. Olika varianter av 

PCR är den mest lämpliga metoden då den har hög specificitet och möjliggör artbestämning 

av detekterade bakterier. Realtids-PCR har färre felkällor än konventionell PCR eftersom 

amplifiering och detektion sker i samma steg. Vid konventionell PCR finns risken för 

kontamination då amplifierat material skall förflyttas för exempelvis gelelektrofores eller 

Sanger sekvensering. Realtids-PCR är även en mer känslig metod än konventionell PCR. En 

nackdel med PCR är att det inte går att veta om detekterade bakterier är levande vilket innebär 

att det inte går att avgöra om bett från dessa fästingar hade kunnat överföra bakterierna till 

exempelvis människor. För att kunna avgöra om bakterierna är levande behöver odlingar 

göras. Detta är en metod med många ingående steg, kräver levande celler att odla i för 

Rickettsia spp. och tar även avsevärt längre tid än PCR. 

 

Målgener 
 
I denna studie användes genen för Anaplasma gltA för detektion av A. phagocytophilum och 

Rickettsia spp. Andra målgener användes till de jämförda studierna. Rar et.al (2008) använde 

genen för 16S rRNA och beskriver att denna gen i stor utsträckning används för att undersöka 

den genetiska variationen hos A. phagocytophilum. Rar et.al (2008) skriver vidare att minst 

åtta genetiska varianter av A. phagocytophilum hittats med hjälp av skillnader i denna gen. Av 

dessa varianter har enbart två återfunnits i humant blod. Laaksonen et. al (2018) använde sig 

av Msp2 som målgen i screening med realtids-PCR och sedan Rickettsia respektive 

Anaplasma gltA som målgen i konventionell PCR för artbestämning. Då gltA kodar för ett 

livsnödvändigt enzym hos dessa bakterier återfinns genen hos alla viabla bakterier, därför 

lämpar sig denna gen bättre som målgen för denna studies ändamål. En nackdel med att 

använda gltA som målgen är att den inte återfinns hos vissa arter av Rickettsia såsom R. bellii. 

En svårighet i arbetet med denna studie har varit att finna mer fakta om 17-kDa proteinet och 

dess funktion hos Rickettsia. Därmed saknas fler argument för dess användning annat än att 

flera andra studier har framgångsrikt använt sig av den som målgen. 
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Studiens omfattning 
 
I denna studie analyserades 292 fästingar vilket är avsevärt färre än i jämförda studier där 

1451 (Laaksonen et. al 2018), 834 (Rar et. al 2008) och 604 (Igolkina 2016) I. persulcatus 

fästingar analyserades. Chansen att detektera A. phagocytophilum och Rickettsia spp.  ökar 

med antalet analyserade fästingar, särskilt i områden med låg prevalens vilket Sverige 

möjligen är. Fästingar analyserade i denna studie har enbart samlats in från Norrbotten vilket 

är ett begränsat område. Fler studier med fler insamlingsområden skulle kunna göras för att få 

en djupare förståelse av prevalensen av A. phagocytophilum och Rickettsia hos I. persulcatus 

och I. persulcatus utbredningsområde. Ett område som skulle kunna inkluderas är 

Västerbotten, det område utöver Norrbotten som de första etablerade populationerna av I. 

persulcatus påträffats i av Jaenson T. et. al (2016). 
 

Prevalens av A. phagocytophilum och Rickettsia spp. hos I. persulcatus och I. 
ricinus 
 

I andra länder har prevalensen av A. phagocytophilum hos I. persulcatus varit högre än i 

denna studie där prevalensen är 0 % ; 0.1 % i Finland (Laaksonen et al. 2018), 4.6 % i Kina 

(Cao et. al 2003) samt mellan 0.3-5.1 % i Ryssland (Rar et. al 2008). Även prevalensen av 

Rickettsia spp. hos I. persulcatus är lägre i denna studie än i andra länder; 80.1 % i Ryssland 

(Igolkina et. al 2016) och 6.5 % i Finland (Laaksonen et. al, 2018) jämfört med 0.68 % i 

Sverige. Detta kan tyda på att prevalensen av A. phagocytophilum och Rickettsia spp. hos I. 

persulcatus är högre desto längre österut fästingen har samlats in. Då R. helvetica har varit 

den hittills enda kända fästingburna arten av Rickettsia i Sverige och är en vanlig art i andra 

länder var det förväntat att eventuella detekterade Rickettsia skulle kunna vara av denna art. 

Prevalensen av A. phagocytophilum och Rickettsia spp. är högre hos I. ricinus än I. 

persulcatus. I Sverige, Danmark, Finland, Estland och Frankrike har prevalensen av A. 

phagocytophilum mellan1.3-15.0 %, 42.6 %, 0 %, 3.0 % samt mellan 0.4-15.0 %. Även 

prevalensen av Rickettsia spp. hos I. ricinus är högre; 1.7–15.0 % i Sverige, 1.1–13.0 % i 

Danmark och 12.7 % i Polen. Detta skulle kunna betyda att A. phagocytophilum och 

Rickettsia spp. av någon anledning föredrar I. ricinus framför I. persulcatus som vektor. 

Skillnaden skulle även kunna bero på vilka värddjur fästingarna har suttit på under larv-, 

nymf- och vuxet stadie. Fästingarna i denna studie har samlats in med dragnings-metod 

medan fästingarna i studien av Laaksonen et. al (2018) hade skickats in av allmänheten vilket 

innebär att de troligtvis har suttit på ett värddjur vid insamling. Vidare studier skulle kunna 

utföras med avseende på insamlingslokal och då involvera fästingar plockade från värddjur. 

Nämnda studier där prevalensen av A. phagocytophilum och Rickettsia spp. hos I. persulcatus 

och I. ricinus har ofta använt sig av andra målgener än de som använts i denna studie. Det är 

diskuterbart om användning av samma gener som använts i denna studie hade gett annorlunda 

resultat med avseende på prevalens. Då realtids-PCR lämpar sig bäst för detektion av 

Rickettsia spp. kan studier som har använt sig av denna metod fått högre prevalens på grund 

av metodval. Bästa möjliga jämförelse hade kunnat uppnås genom ett urval av studier som har 

använt sig av samma målgener och detektionsmetod som i denna studie. 

Saminfektion 
 
Innan denna studie analyserades samtliga 292 fästingar för detektion av Borrelia, tick-borne 

encephalitis virus (TBEV), Babesia och Candidatus Neoehrlichia mikurensis. 157 fästingar 
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(53.8 %) var positiva för Borrelia och inga var infekterade med TBEV, Babesia eller Ca. 

Neoehrlichia mikurensis. Varken den Rickettsia-positiva honan eller nymfen var positiv för 

några andra fästingburna agens. Laaksonen et.al (2018) fann en något högre saminfektion på 

0.8 % av de patogena mikroorganismer som I. persulcatus fästingarna screenades för: B. 

burgdorferi, Rickettsia spp., Anaplasma spp., Babesia spp. samt Ca. Neoehrlichia mikurensis. 

Samtliga saminfektioner bestod av kombinationen B. burgdorferi och Rickettsia spp. En teori 

för denna skillnad kan vara att saminfektion varierar med geografisk plats för fästingen. 

 

Felkällor 
 
Konventionell PCR på de positiva proverna gjordes om två gånger efter sekvenseringsförsök 

av Macrogen. Första gången var erhållna sekvenser av för dålig kvalité för att kunna bekräfta 

att proverna är positiva för Rickettsia. Konventionell PCR gjordes om med ett nyare Taq 

polymeras för att utseluta för gammalt Taq polymeras som felkälla. Nested PCR användes för 

ompB som målgen för att öka sensitiviteten. Andra gången erhölls artbekräftande resultat för 

ett av proven. Det andra provets, nymfens, PCR produkt som erhållits med 17-kDa som 

målgen kunde inte amplifieras och PCR-produkten som erhållits med ompB som målgen 

stämde inte överrens med någon specifik art av Rickettsia. Även efter nästa försök med PCR 

med primers som amplifierar ett längre fragment av Rickettsia gltA genen gav samma resultat. 

Möjligen kan detta bero på att nymfen bär på en tidigare oupptäckt eller odokumenterad art av 

Rickettsia. För att besvara denna fråga skulle fler analyser med PCR och realtids-PCR med 

andra målgener kunna utföras. Vid amplifieringen med realtids-PCR hade nymfen ett högre 

Ct-värde än honan, 35 respektive 24, vilket innebär att mängden kopior av Rickettsia gltA 

genen i nymfen var färre än hos honan. Detta innebär att det är svårare att amplifiera genen 

p.g.a. färre kopior av gltA, vilket kan vara en orsaka till att amplifieringen med 17-kDa som 

målgen misslyckades. 

 

 
Etisk diskussion 
 
Då I. persulcatus är en relativt nyetablerad art i Sverige finns det utöver de resultat som 

erhållits av dessa 292 fästingar ingen mer fakta om vad I. persulcatus fästingar i Sverige 

vanligtvis är vektor för och i hur stor utsträckning. Tidigare analyser på dessa 292 fästingar 

visade en hög prevalens för Borrelia men inget för TBEV, Babesia eller Ca. Neoehrlichia 

mikurensis. I denna studie och i liknande studier från andra länder har olika typer av PCR 

använts som detektionsmetod vilket innebär att det inte går att veta om funna bakterier är 

levande och därmed överförbara till människor. Ovisshet kring om hur potentiellt farliga I. 

persulcatus fästingar ifrån Sverige kan vara för människor kan skapa oro och rädsla för att 

röra sig i områden där dessa fästingar kan förekomma. På grund av detta är det viktigt att 

denna typ av information presenteras rätt och att det görs fler studier på I. persulcatus 

fästingar insamlade från Sverige. Vidare studier skulle kunna visa att dessa I. persulcatus är 

vektor för fler patogener och även patogener som inte är inhemska. Skulle detta ske är det 

viktigt att allmänheten informeras och därmed ges möjlighet till att vidta skyddande åtgärder. 

Om dessa fästingar exempelvis skulle visa sig vara en vanlig vektor för de farligare 

subtyperna Far Eastern och Sibiriska TBE skulle behovet av TBE-vaccinationer öka. Kunskap 

om I. persulcatus utbredningsområde i Sverige och vilka patogener de kan förväntas vara 

vektor för kan vara särskilt viktig för framför allt tre grupper: vårdpersonal, djurägare och 

personer som vistas mer i riskområden. De behöver veta vilka sjukdomar patienter, de själva 
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eller deras djur kan drabbas av vid ett bett av I. persulcatus för att kunna upptäcka patogena 

mikroorganismer och ge rätt behandling.  
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Slutsats 
 
Prevalensen av A. phagocytophilum och Rickettsia spp. är betydligt lägre i Sverige än i andra 

länder. Användning av andra målgener och/eller detektionsmetoder skulle kunna påverka 

resultatet. Sverige kan vara ett land med låg prevalens men denna studie är begränsad av sin 

provstorlek.  

Styrkor i metoden är att realtids-PCR och konventionell PCR är vedertagna metoder med hög 

sensitivitet. Anaplasma och Rickettsia gltA genen kan förväntas finnas hos alla A. 

phagocytophilum och Rickettsia spp. OmpB är en välkonserverad gen som lämpar sig bra för 

amplifiering av Rickettsia DNA.  

Svagheter i studien är dess begränsade provstorlek gällande antal fästingar, det begränsade 

insamlingsområdet av fästingar, att ompB genen inte finns hos alla arter av Rickettsia, att det 

inte går att avgöra om detekterade Rickettsia är levande och att det inte gick att artbestämma 

Rickettsia som detekterades i nymfen. 

Erhållna resultat från denna studie är viktigt för allmänheten och särskilt viktig för grupper 

såsom vårdpersonal, djurägare och personer som vistas mycket i riskzoner. Resultaten visar 

även att fler och större studier behöver göras på I. persulcatus fästingar insamlade från 

Sverige för att kartlägga deras utbredningsområde, prefererade värddjur samt vilka patogena 

mikroorganismer de vanligtvis bär på och deras prevalens.   
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