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Borrelia är en bakterie som ger upphov till sjuk-
domen Borrelios. Vi vet att sjukdomen drabbar
människor och husdjur. Hur sjukdomen påverkar

vilda däggdjur och fåglar är ännu inte känt.
Det enda sätt denna sjukdom kan sprida sig är via

fästingar. När en fästing suger blod från ett värddjur blir
fästingen infekterad av bakterien. Nästa gång samma
fästing biter ett värddjur smittar den det djuret.

I Sverige finns fästingar i de södra och mellersta
delarna samt längs hela Norrlandskusten. I Norrlands
inland är fästingar mycket ovanliga. Totalt finns i vårt land
11 fästingarter. Det är inte samma fästingart bland land-
levande djur som bland havsfåglar.

På land är fästingen Ixodes ricinus vanligast. Sorkar och
möss är här viktiga spridare av Borreliabakterien. Dessa
djur blir ofta bitna av unga, ännu inte infekterade fästingar.

Genom att suga blod från sorkarna får fästingen i sig
bakterierna, och kan sedan sprida dessa bakterier vidare
genom att i senare livsstadier suga blod från andra värd-
djur.

Bland havsfåglar är en annan fästingart, Ixodes uriae,
vanligast. Denna fästingart är specialiserad just på havs-
fågel, och biter endast i undantagsfall landlevande djur
och människor. Men även om fästingarterna skiljer sig åt
är de Borreliabakterier de sprider i stort sett desamma.

Bakterierna följer med i flytten
Vissa arter av havsfågel, såsom tordmule, sillgrissla och
lunnefågel, lämpar sig väl som värddjur, sett ur Borrelia-
bakteriens synvinkel. Dessa fåglar lever i stora kolonier,
vilket gör det lätt för smittade fästingar att hitta nya
värddjur. Dessutom flyttar vissa fåglar till andra sidan
jordklotet varje år. Även om inte fästingen klarar av att
hänga sig fast på fågeln under den månadslånga flytten,
så följer Borreliabakterien med på flytten i fågelns kropp.

När fågeln anländer till sitt nya område efter
flyttningen finns fästingar beredda att suga blod och
sprida Borreliabakterien vidare. Undersökningar av
fästingar från norra och södra halvklotet visar att de bär på
Borreliabakterier med identiska gensekvenser, vilket visar
att bakterierna har samma ursprung.

Borrelios är en sjukdom som sprids mellan olika ryggradsdjur
via fästingar. Den orsakas av bakterien Borrelia burgdorferi.
Fästingarna blir smittade av ett värddjur, och kan sedan
sprida smittan vidare till nästa värddjur. Borreliabakterierna
på norra och södra halvklotet verkar ha samma ursprung, och
det visar sig att havsfåglar genom sin flyttning är viktiga som
spridare av dessa bakterier.

Havsfåglar sprider
fästingburen sjukdom

Foto: Owe Fredriksson/ VästerbottenskurirenI en tordmulekoloni är det lätt för fästingar att hitta värddjur att bita sig fast i. Bilden är
tagen på ön Bonden vid Västerbottenskusten, där 2000–3000 tordmulepar häckar årligen.
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Stresshormoner kan aktivera infektionen
För att ett värddjur ska kunna fungera riktigt bra som
spridare av en infektion krävs att infektionen kan överleva
länge i djuret. För effektiv spridning måste infektionen
”aktiveras”, så att de fästingar som biter värddjuret
verkligen blir smittade. Hos både människor och djur kan
en Borreliainfektion ligga latent, och man tror att en
ökning av stresshormoner är en faktor som utlöser (aktive-
rar) sjukdomen. Hos människor kan ökningen av stress-
hormoner orsakas av exempelvis en annan infektion,
fysisk eller psykisk stress.

Hos havsfåglarna ökar stresshormonerna i samband
med flyttning. Borreliainfekterade havsfåglar har därför
troligtvis en aktiv infektion i kroppen när de efter cirka en
månads flyttning anländer  till det nya området. Detta
ökar sannolikheten att  fästingarna i det nya området som
suger blod från fågeln kommer att få en portion Borrelia-
bakterier i sig. Borreliabakterien har på så sätt med hjälp
av havsfåglarna lyckats sprida sig tvärs över hela jordklotet
på bara en månad!

Tre skrovmål räcker
Fästingen är alltså förutsättningen för att Borreliabakterien
ska kunna spridas mellan olika djur. Fästingen  kommer
under sitt liv att äta endast tre gånger: en gång som larv, en
gång som nymf och en gång som vuxen fästing. Hanarna
behöver inte äta som vuxna. Det tar ungefär ett år för en
fästing att övergå från ett livsstadium till ett annat.

När fästingen ska suga blod borrar den ner sin sug-
snabel genom huden och sprutar ut ett slags cement som
gör att den fastnar. Snabeln har också hullingar som gör att
fästingen sitter fast i värddjuret. Fästingens saliv inne-
håller ämnen som motverkar blodets levring. Den suger i
sig blod, och koncentrerar blodet i kroppen genom att
pumpa tillbaks vätska till värddjuret. En fullvuxen hona
suger nästan 1 ml blod och kan sedan lägga 2000 ägg.

Borreliabakterierna förs inte över från fästinghonan till
äggen, så de nykläckta fästinglarverna är fria från infek-
tion. Först när de tar sitt första mål blod kommer de
eventuellt att få i sig bakterierna, och på så sätt få en roll
i Borreliabakteriernas livscykel.

BORRELIA
Borrelia är bakterier som sprids via fästingbett och

orsakar sjukdomen Borrelios. Sjukdomen finns

nästan överallt där det finns fästingar som kan sprida

bakterien, dvs. i stora delar av Europa, Asien och

Nordamerika. I våra områden är det oftast arten

Borrelia burgdorferi som ger upphov till infektionen.

Infektionen visar sig oftast som en växande  rod-

nad kring fästingbettet 1–4 veckor efter bett. Den

kan orsaka allvarliga hjärnhinneinflammationer och

ledinflammationer. Det är viktigt att behandla

Borreliainfektioner med antibiotika så snabbt som

möjligt, eftersom sjukdomen annars kan bli kronisk.

Borrelia sprids bara via fästingbett, och först

efter att fästingen suttit i mer än 48 timmar. I

sällsynta fall kan infektionen gå över till fostret hos

gravida kvinnor.

I norra Sverige är 0–3 % av fästingarna bärare

av Borrelia. I södra och mellersta  Sverige är siffran

betydligt högre, 10–25 %. Risken att drabbas av

Borreliainfektion i södra Sverige är 1 på 150

fästingbett. Mellan 5000 och 10000 personer in-

sjuknar varje år i Borrelios i Sverige.

TEXT Kristina Wiklund, informatör vid Umeå Marina Forsk-

ningscentrum och Åsa Gylfe, Fil Dr inst f Mikrobiologi, Umeå

universitet

FÖR MER INFORMATION: kontakta Åsa Gylfe

E-POST asa.gylfe@micro.umu.se

FÄSTINGBITEN?
Det tar 3–11 dagar för fästingen att få i sig sitt

blodmål. Har man en fästing fastsittande på kroppen

ska man avlägsna den så snabbt som möjligt. Ta tag

med pincett eller fästingplockare så nära huden som

möjligt och dra rakt ut. Att vrida runt hjälper inte,

utan ökar bara risken att mundelar lämnas kvar i

såret. Stryk inte på smör eller olja på fästingkroppen,

eftersom fästingen då kan kräkas innan den släpper,

vilket ökar risken för Borreliainfektion.
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Kolonilevande havsfåglar har ofta fötterna översållade med
fästingar. En del av dessa fästingar är Borreliainfekterade,
och överför smittan till fåglarna.


