TBE

Vektorburen zoonos
TBE infekterar huvudsakligen gnagare men i
stort sett alla däggdjur och fåglar kan bli
infekterade. Sjukdomen sprids i Sverige
framför allt av Ixodes-arter.
Fästingar blir aktiva vid runt 5 plusgrader så
smitta kan överföras från tidig vår till sen
höst.
Fästingen har tre utvecklingsstadier, larv,
nymf och adult. I varje stadium behöver den
suga blod för att utvecklas vidare.
När den bitit sprutar den in lite saliv som dels
innehåller lite bedövningsmedel och dels
ämnen som hindrar blodet från att
koagulera.
När fästingen sedan äter (i flera dagar)
regurgiterar en del maginnehåll tillbaks i
bettet.

Smittämnet
TBE är ett virus som tillhör Flavivirus.
Det är släkt med gula febern, dengue,
japansk encefalit och west nile fever.
TBE-virus överförs enbart av fästingar.

Epidemiologi
I naturen cirkulerar TBEV i fästing- och
gnagarpopulationer, människan är
”accidental host” eller ”dead-end host” och
givetvis ej viktig för virusets fortlevnad.
Sjukdomen har spritt sig geografiskt från att
ha varit mest lokaliserat runt Stockholm och
östersjökusten till att nu bland annat finnas
också på västkusten och runt de stora
sjöarna.
Det är oklart varför sjukdomen breder ut sig,
sannolikt är det ett resultat av
klimatförändringar och ökad medvetenhet
om sjukdomen både hos allmänheten och
inom sjukvården.

Klinik
Ca 1/4 av de infekterade får CNSmanifestationer och det är dessa individer vi
ser inom akutsjukvården.
Inkubationstiden är oftast 1-2 veckor och 2/3
av patienterna har ett tvåfasinsjuknande:
•

Först ett ospecifikt febertillstånd med
muskel- och huvudvärk, ofta med leukooch trombocytopeni, ev lättare
transaminasstegring.

•

Patienten mår efter några dagar bättre
men återinsjuknar sedan med hög feber
och tecken på CNS-engagemang.

Den kliniska bilden varierar från lindrig
meningit till svår meningoencefalit med
symtom förenliga med cerebral, cerebellär
eller hjärnstamspåverkan

Diagnostik
Serum-IgM mot TBE:
En absolut majoritet (96 %) positiva i första
provet efter debut av CNS-symtom. Vid oklar
etiologi skall en andra TBE-serologi övervägas
efter några dagar.
Numer rekommenderas dock att både TBE
IgM och IgG tas både akut och under
konvalescensfas. Detta för att komma bort
från de felkällor som ändock finns med IgManalysen.
Vid misstanke på vaccinationssvikt skall
intratekal antikroppsproduktion mot TBE
efterfrågas. Både likvor och serum skall tas
och skickas till Folkhälsomyndigheten.
Någon specifik behandling finns inte.
Vaccination rekommenderas om man vistas i
skog och mark i riskområden.
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