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Sammanfattning 

Fästingburna infektioner är ett ökande problem, och därmed även infektioner orsakade av 

Rickettsia spp. Syftet med studien var att undersöka risken att drabbas av en infektion efter bett 

av rickettsiainfekterad fästing. Specificitet och sensitivitet av Fluidigm-PCR jämfördes mot real 

time polymerase chain reaction (realtids-PCR) vid detektion av Rickettsia spp. i fästingar som 

bitit människor. Vidare undersöktes om det finns någon korrelation mellan fästingens 

blodsugningstid och serokonversion mot Rickettsia spp. 753 fästingar lämnades in av 104 

deltagare i Sverige och på Åland. Fästingarna analyserades med realtids-PCR för att detektera 

gltA-genen som är specifik för Rickettsia spp. 3,5 % av fästingarna var positiva för Rickettsia 

spp. med realtids-PCR. Vid analysering med Fluidigm-PCR av samma material blev 1,3 % av 

proverna positiva. Beräkningar som gjordes med realtids-PCR som referens visade att 

Fluidigm-PCR har sämre specificitet och sensitivitet jämfört med realtids-PCR. Deltagare som 

serokonverterade (n=5) lämnade endast in rickettsianegativa fästingar som därför inte kunde 

kopplas till infektionen. Därmed kunde inga slutsatser dras om risken att drabbas av en infektion 

efter bett av rickettsiainfekterad fästing eller om det föreligger någon korrelation mellan 

fästingens blodsugningstid och serokonversion.  

 

Nyckelord: Rickettsios, Ixodes ricinus, Rickettsia helvetica, STING-studien, Spotted fever 

group  

 



   
 

 
 

Summary 

Comparison between Fluidigm-PCR and real-time PCR for detection of Rickettsia spp.  

And evaluation of the risk of getting an infection after being bitten by a tick infected with 

Rickettsia spp. 

 

Tick-borne infections are increasing, including infections caused by Rickettsia spp. The aim of 

this study was to examine the risk of developing an infection after being bitten by a tick infected 

with Rickettsia spp. Specificity and sensitivity of a Fluidigm-PCR assay were compared to real 

time polymerase chain reaction (real-time PCR) assay when detecting Rickettsia spp. in ticks 

that had bitten humans. Possible correlation between the tick's feeding time and seroconversion 

against Rickettsia spp. was also investigated. A total of 753 ticks from 104 participants in 

Sweden and the Åland Islands (Finland) were analyzed with real-time PCR to detect the gltA 

gene specific for Rickettsia spp. 3.5 % of the samples were positive for Rickettsia spp. with 

real-time PCR, while only 1.3 % of the samples were positive with Fluidigm-PCR. Calculations 

showed that Fluidigm-PCR assay has lower specificity and sensitivity than the real-time PCR 

assay. Unfortunately, no conclusions could be drawn considering correlation between the tick's 

feeding time and seroconversion of the bitten humans since no participants who had 

seroconverted had also submitted ticks containing Rickettsia spp. Therefore, no conclusions 

could be drawn considering the risk of developing an infection after being bitten by a tick 

infected with Rickettsia spp.  

 

Keywords: Rickettsiosis, Ixodes ricinus, Rickettsia helvetica, The Tick-Borne Disease STING-

study, Spotted fever group 
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Bakgrund 

Vid Linköpings universitet bedrivs en forskningsstudie kallad STING-studien. Mer än 10 000 

fästingar som bitit människor har samlats in på vårdcentraler i Sverige och på Åland mellan 

åren 2007–2015 för att kunna svara på frågeställningar såsom hur stor andel av de fästingar som 

bitit människor bär på mikroorganismer som kan orsaka infektion hos människor, hur stor 

risken är att mikroorganismerna som fästingen bär på överförs till människan och i vilken 

utsträckning antikroppar bildas mot mikroorganismerna i relation till om patienten utvecklar 

symtom på sjukdom (1, 2). I denna studie, som är en del av STING-studien, kommer några av 

de frågeställningarna försöka besvaras genom laborativt arbete, däribland risken att som 

människa drabbas av infektion av en rickettsiainfekterad fästing och om det finns någon 

korrelation mellan blodsugningstid och serokonversion. 

 

Fästingen och fästingburna infektioner 

I Europa är fästingar de vanligaste vektorerna för infektiösa sjukdomar som sprids till djur och 

människa. Inget annat leddjur kan överföra så många olika patogener (3). Fästingar är de näst 

vanligaste vektorerna för humanpatogener efter myggor (4). Vektorer sprider mikroorganismer 

som i sin tur kan orsaka sjukdomar bland djur och människor. De stora vektorburna 

sjukdomarna, däribland malaria, denguefeber, gula febern, schistosomasis och japansk 

encefalit, utgör tillsammans mer än 17 % av alla infektiösa sjukdomar och orsakar över 700 

000 dödsfall om året världen över (5). Under de senaste åren har ett flertal bakterie-, virus- och 

parasitinfektioner som smittar via vektorer ökat över hela Europa, inklusive Sverige (3). Det 

kan vara ett resultat på att fästingpopulationen ökat under de senaste decennierna, till följd av 

klimat- och miljöförändringar. Ett mildare klimat bidrar till att säsongen med aktiva fästingar 

blir längre och därmed ökar risken för fästingbett och risken för infektion. Ett mildare klimat 

medför även att värddjuren kan förse fästingen med föda samt att fästingen kan reproducera sig 

under nästintill hela året, då de är aktiva ner till några få plusgrader. Ökat resande innebär också 

att sjukdomar kan bryta ut eller upptäckas i länder där de tidigare varit okända på grund av att 

människor kan bära med sig fästingar och fästingburna patogener från andra länder, men även 

fästingen själv har möjlighet att förflytta sig med hjälp av vissa värddjur, exempelvis flyttfåglar 

(5, 6).  
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I Europa finns 29 arter av familjen Ixodidae, varav Ixodes ricinus är en av de vanligaste (4). 

Mer än 95% av alla fästingar som hittas på människor i Sverige tillhör arten I. ricinus (7). 

Fästingen har tre aktiva livsstadier - larv, nymf och adult fästing (hona eller hane). I de flesta 

fall är det nymfer och adulta fästingar, primärt honor, som biter människor (8). Fästingen kräver 

ett “blodmål” för att kunna utvecklas från ett stadie till nästföljande. Det innebär att fästingen 

suger blod från tre värdar under sin livscykel, och oftast från olika arter, då fästingar i mer 

utvecklade stadier generellt föredrar större värddjur. De senare livsstadierna av fästingen söker 

sig högre upp i vegetationen medan de tidigare livsstadierna befinner sig längre ner, detta beror 

på att fästingen kontinuerligt behöver ta sig ner på marken och rehydrera sig. Patogenen lämnar 

fästingen vid blodsugningen genom dess saliv och överförs till värden. Fästingar kan suga blod 

under lång tid. En larv suger blod i genomsnitt 2–3 dagar, ungefär en vecka som nymf och 

adulta honor upp till två veckor. Det finns två toppar i den vuxna fästingens aktivitet - från mars 

till början av juni, och från september till oktober. Larver och nymfer är aktiva från mars till 

oktober, med en särskild aktivitetsökning mellan juli och augusti. Fästingarnas aktivitet och 

dess tidsspann kan dock variera beroende på klimatförändringar (4).  

 

Wilhelmsson et al. har i en studie från år 2016 påvisat att tiden då fästingen sitter på huden och 

suger blod är direkt relaterat till risken för överföring av borreliabakterier (9). Många 

fästingburna patogener överförs inte direkt vid bettillfället, utan kräver en tid innan överföring 

kan ske (10). Tidigare studier visar att fästingen måste suga blod mellan 10 minuter till 10 

timmar eller mer för att till exempel rickettsiabakterien ska överföras till människan (11). 

Genom att mäta och studera fästingens storlek är det möjligt att avgöra hur länge fästingen har 

sugit blod (12). Kunskap om fästingens blodsugningstid kan vara till hjälp vid bedömningen av 

överföringsrisken av mikroorganismer, och kan avgöras utifrån förändringar i fästingkroppens 

dimensioner under blodsugningen. Fästingar är vanligtvis svåra att upptäcka i de tidiga 

stadierna av blodsugningen, och patienter underskattar troligtvis hur länge de har haft fästingen. 

Genom att mäta förhållandet mellan sköldens maximala bredd (scutum) och kroppens längd 

(idiosoma) kan scutalindex (SI) beräknas för att uppskatta blodsugningstiden och därmed 

eventuell smittöverföring. Det har visat sig att SI inte förändras i dimensioner de första 24 

timmarna under blodsugningen, trots att en fästing som har sugit blod under så lång tid ser 

märkbart annorlunda ut än en fästing som inte har sugit blod. Coxalindex (CI) är ett annat index 

som kan bestämmas utifrån sköldens bredd och avståndet mellan det fjärde benparet ventralt 

över buken på fästingen. En studie har visat att SI för I. ricinus uppvisade långsammare 

förändringar i fästingens dimensioner under tidig blodsugning, till skillnad från CI. Av den 
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anledningen anses CI som mer exakt och pålitligt än SI de första 24 timmarna, och därefter blir 

CI mindre sensitiv och varierar mer än SI (10). 

 

Rickettsia 

Rickettsia är en 0,3–1,0 µm liten strikt intracellulär, gramnegativ bakterie som tillhör familjen 

Rickettsiaceae och som endast överlever en kort tid utanför värden. Bakterien överförs till 

värden via vektorer, exempelvis fästingar (13). Rickettsiabakterien förökar sig i nästintill alla 

organ och kroppsvätskor i fästingen, särskilt i dess spottkörtlar och i de vuxna honornas 

äggstockar. Bakterien kan därmed även överföras till fästingens avkomma. Rickettsiabakterien 

överförs till värden inom 24 timmar efter bettillfället (4). Den tar sig in i cytoplasman hos 

endotelcellerna i blodkärlen via vakuoler där de förökar sig och orsakar celldöd (13). 

 

Rickettsiaarterna kategoriseras utifrån vilken typ av rickettsios den orsakar; fläckfeber (spotted 

fever), tyfus och kvalsterburen fläcktyfus (scrub typhus) (13). Rickettsioser tillhörande spotted 

fever group (SFG) är en av de äldst kända vektorburna zoonoserna (3). Mikroorganismen ses 

ofta som apatogen eftersom vanliga symtom såsom feber, illamående, muskelvärk och 

huvudvärk ofta är milda och övergående. Röd eller blålila hudrodnad och eschar (svart krusta) 

kan förekomma vid fästingbettet. Farliga komplikationer såsom perimyokardit och 

neurologiska symtom kan förekomma men är ovanligt (14). Den vanligaste vektorn för 

bakterien i Sverige är fästingarten I. ricinus (11). Rickettsia helvetica tillhör gruppen som 

orsakar fläckfeber och är den enda förekommande rickettsiaarten bland fästingar i Sverige (15). 

Arten isolerades första gången från I. ricinus i Schweiz år 1979 (16). Det finns ungefär 22 kända 

arter tillhörande SFG, varav 17 är humanpatogener. Prevalensen av R. helvetica är 1,7–22 % i 

fästingar från olika områden i Sverige och tidigare studier har visat att just de södra delarna av 

Sverige, däribland Västra Götaland, Östergötland, Jönköping och Kalmar kommun, samt även 

Åland har högre prevalens av fästingar (11). Alla fästingstadier kan infekteras av 

rickettsiabakterien, och människor kan infekteras av R. helvetica av fästingens tre aktiva 

livsstadier (16).  

 

Diagnostik 

Eftersom rickettsia är en strikt intracellulär bakterie och diagnostiken inte kan förlita sig på 

odlingar, som kan ta upp till 60 dagar, kan molekylär diagnostik vara att föredra (17, 18). Då 
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rickettsiabakterien cirkulerar i lågt kopietal i blodet även i den akuta fasen av infektionen, är 

kraven på sensitivitet och specificitet för molekylärbiologiska metoder höga vid 

diagnostisering. Serologiska analyser är också en metod som används vid diagnostik av 

Rickettsia spp.  Dock kan antikroppar mot Rickettsia spp. inte detekteras i blodet förrän 7–10 

dagar efter att infektionen brutit ut. När fästingburna infektioner studeras kan olika typer av 

prover analyseras, exempelvis fästingen som suttit på huden och blod eller vävnad från 

patienten. Olika typer av prover bidrar till olika information och kunskap om epidemiologiska 

aspekter rörande vektorn och dess patogener (19). 

 

Indirekt immunofluorescens 

Innan rickettsioser kunde diagnostiseras med polymerase chain reaction (PCR) skedde 

merparten av diagnostiken genom serologiska analyser. Immunofluorescens använder sig av 

antingen direkt eller indirekt metod. Indirekt immunofluorescens har tidigare varit den mest 

sensitiva och specifika metoden för diagnostisering av rickettsios. Metoden lokaliserar antigen 

genom användning av fluorescensmärkta antikroppar. De fluorescerande molekylerna binder 

kovalent till antikroppen utan att märkbart påverka dess aktivitet. Vid indirekt 

immunofluorescens får först omärkta specifika antikroppar (primära antikroppar) binda till 

antigenet som eftersöks som sedan fluorescensmärkta anti-immunoglobulinantikroppar 

(sekundära antikroppar) binder till och genererar en fluorescerande signal. Fluorescein 

isothiocyanite (FITC) är en frekvent använd fluorescerande molekyl som avger grönaktigt ljus 

vid excitering med ultraviolett ljus. Detta kan ses i fluorescensmikroskop. Fluorescerande 

antikroppar används i stor utsträckning för att lokalisera antigen i vävnader och 

mikroorganismer (20). 

 

Tidigare studier har funnit antikroppar mot R. helvetica i 1,9–12,5 % av populationen i ett flertal 

länder, bland annat i Sverige (14). Serologi används som standard vid den här typen av analyser, 

men PCR används som komplement till serologin (18). 

 

Realtids-PCR 

Genom att detektera bland annat citratsyntasgenen (gltA) kan Rickettsia spp. detekteras med 

hög sensitivitet och specificitet med hjälp av realtids-PCR (18). Med konventionell PCR 

används agarosgelelektrofores för separering av amplifierad nukleinsyra som sedan infärgas 

med exempelvis etidiumbromid och visualiseras i UV-ljus (21). Då detektionen av PCR-
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produkten sker direkt i PCR-röret vid real time polymerase chain reaction (realtids-PCR) 

minskar kontaminationsrisken jämfört med konventionell PCR. Eftersom detekteringen av 

amplifierad nukleinsyra är inbyggd i PCR-reaktionen och sker kontinuerligt minskar även 

tidsåtgången och arbetsmomenten (22).  

 

Första steget i en cykel är denatureringen, där dubbelsträngad deoxiribonukleinsyra (DNA) 

denatureras till två enkelsträngade DNA-strängar. Detta uppnås genom att provet värms upp till 

94–96 ºC i några sekunder upp till några minuter beroende på templatet. Andra steget är 

hybridiseringssteget (annealing), vilket är det mest kritiska steget gällande PCR-metodens 

specificitet. Vid en temperatur på 50–70 ºC i cirka 20–90 sekunder hybridiserar de två 

primrarna, bestående av oligonukleotider, till det enkelsträngade DNA:t. Primrarna är 

komplementära till den sekvens som ska amplifieras och specificiteten påverkas av 

temperaturen. Temperaturen anpassas beroende på hur primrarna är uppbyggda, för att 

primrarna ska binda till korrekt sekvens av templatet. Det tredje och sista steget i PCR-cykeln 

är förlängningssteget (elongering) där DNA-syntesen äger rum. DNA-polymeras syntetiserar 

en kopia av sekvensen genom att addera komplementära nukleotider till de hybridiserade 

primrarna, från 5’-änden till 3’-änden. Steget kan ta mellan 10 och 60 sekunder och sker vid en 

temperatur på 68–75 ºC, vilket är den optimala temperaturen för enzymet. Resultatet efter denna 

cykel bestående av tre steg är två kopior av dubbelsträngat DNA. Ytterligare en cykel resulterar 

i en fördubbling av antalet DNA-kopior och vid slutet av PCR-programmet har miljontals 

kopior av originalsekvensen bildats (23).  

 

Med hjälp av fluorescerande molekyler detekteras PCR-produkten, vilket ökar metodens 

sensitivitet. Dessa molekyler kan vara i fri form, exempelvis SYBR green I, eller bundna till en 

prob, exempelvis Taqman-prob. SYBR green I binder in till allt dubbelsträngat DNA medan en 

prob binder in till en specifik målsekvens (se figur 1). Taqman-prob är den vanligaste typen av 

hydrolysprob (22). Proben är inmärkt med en fluorofor i 5’-änden, exempelvis 5´-flourescein 

(FAM), och en quencher i 3’-änden, som absorberar energi som proben exciterar (22, 24). 

Proben binder in till den DNA-sekvens som är komplementär till probsekvensen och 

bindningen bryts sedan ned under elongeringsfasen. Quenchern kan då inte absorbera den 

exciterade energi, vilken istället tas upp av en detektor. Användning av probteknik ökar 

specificiteten för reaktionen vid realtids-PCR. Då den bildade flouorescenssignalen är 

proportionell mot mängden amplifierat DNA kan även ursprungsprovets DNA-innehåll 

kvantifieras (22). 
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Figur 1. Illustration över hur realtids-PCR går till vid användning av fluorescerande molekyler i fri form, 

SYBR Green I, respektive fluorescerande molekyler bundna till en prob, Taqman-prob. (Genomictree 

Inc (2016). Real-Time PCR. http://genomictree.com/en/microarray-ngs-service/pcr-service/real-time-

pcr/?ckattempt=1 [2018-05-21]) 

 

Ett positivt resultat vid en realtids-PCR visar sig som en amplifieringskurva, där antalet 

amplikon ökat exponentiellt tills en platåfas nås. Denna platåfas beror oftast på att Taqman-

polymeraset förbrukats, men även på att primrar, prob och fria nukleotider tagit slut eller då det 

finns ett överskott av PCR-produkter vars DNA-strängar oftare hybridiserar till varandra än till 

prob och primer. Ett så kallat cykeltröskelvärde (Ct-värde) motsvarar den nivå av fluorescens 

som amplifieringskurvan måste passera för att provet ska tolkas som positivt. Ct-värdet kan 

avläsas vid den punkt där amplifieringskurvan skär tröskelvärdet på x-axeln (se figur 2). Om 

en särskilt sökt nukleinsyra endast ska påvisas alternativt ej påvisas, så kallad kvalitativ analys, 

erhålls ett Ct-värde då den sökta nukleinsyran kan påvisas i provet. Om provet inte innehåller 

nukleinsyran erhålls inget Ct-värde. Högt Ct-värde innebär att provet ursprungligen innehåller 

färre starttemplat, jämfört med ett prov med lägre Ct-värde. Kvantitativ realtids-PCR (qPCR) 

bygger på en hög effektivitet och begränsas därmed ofta till ett område där effektiviteten kan 

hållas hög för att öka säkerheten i svaret (19).  

 

http://genomictree.com/en/microarray-ngs-service/pcr-service/real-time-pcr/?ckattempt=1
http://genomictree.com/en/microarray-ngs-service/pcr-service/real-time-pcr/?ckattempt=1
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Figur 2. Illustration över hur Ct-värdet kan avläsas vid den punkt där amplifieringskurvan skär 

tröskelvärdet på x-axeln. (BitesizeBio (2017). What Is a Ct Value? https://bitesizebio.com/24581/what-

is-a-ct-value/ [2018-05-21]) 

 

Komplementärt DNA (cDNA) är dubbelsträngat DNA som syntetiseras från enkelsträngad 

ribonukleinsyra (RNA) med hjälp av enzymet reverse transcriptase. cDNA fungerar som ett 

bättre templat vid amplifiering. Med hjälp av reverse transcriptase kopieras RNA och bildar en 

RNA:DNA-hybrid. En komplementär DNA-sekvens syntetiseras från den nybildade DNA-

sekvensen och ersätter RNA i hybriden så att dubbelsträngat DNA bildas (23).  

 

Fluidigm-PCR 

Med Fluidigms BioMarkTM HD-instrument kan qPCR, enbaspolymorfi (single nucleotide 

polymorphism, SNP) genotypning samt digitala PCR-analyser genomföras genom att 

kombinera templat (DNA/cDNA), qPCR-prober samt primrar, där qPCR kan utföras på chip 

med kapacitet till 48 eller 96 olika cDNA-prover där analys av 48 eller 96 olika gener är möjligt. 

Metoden, som även kallas Fluidigm-PCR, möjliggör analysering av prover med hög 

genomströmning och med små volymer (25). Med sin höga sensitivitet kan även ovanliga 

cellpopulationer studeras (26).  

 

STING-studiens design 

STING-studien är en tvärvetenskaplig studie som syftar till att öka förståelsen för sambandet 

mellan fästingar, människor och fästingburna infektioner. Målet är att undersöka prevalensen 

https://bitesizebio.com/24581/what-is-a-ct-value/
https://bitesizebio.com/24581/what-is-a-ct-value/
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av humanpatogena bakterier, parasiter och virus som överförs via fästingar, exempelvis 

Borrelia spp., Babesia spp., Tick-borne encephalitis virus (TBE), Rickettsia spp. med flera. 

Dessutom ligger mycket fokus på bland annat fästingarnas livsstadier, blodsugningstid och 

risken för smittöverföring relaterat till dessa. För att åstadkomma detta har fästingbitna 

individer från 18 års ålder och äldre uppmanats via TV, radio, tidningar och internet att lämna 

in sina fästingar till en vårdcentral. På vårdcentralen informerades deltagarna om syftet med 

studien samt möjligheterna att avbryta sitt deltagande med omedelbar verkan under studiens 

gång. Deltagarna fick även ge ett skriftligt godkännande för att spara proverna i en biobank 

samt för tillgång till patientjournaler. Fästingar som bitit människor vid studiens start, så kallade 

inklusionsfästingar, samlades in och deltagarna fick besvara enkäter och lämna blodprov vid 

två tillfällen; vid studiens start, så kallade inklusionsprover, samt efter tre månader, så kallade 

uppföljningsprover. Studiedeltagarna ombads även att samla in eventuella nya fästingar som de 

fått mellan första och andra tillfället, så kallade mellanfästingar. Under studiens gång fångades 

även de studiepatienter upp som uppsökt vårdcentral under dessa tre månader. Allt insamlat 

material skickades till avdelningen för medicinsk mikrobiologi och klinisk immunologi på 

Linköpings universitet. Mellan år 2007 och 2014 har fästingar från 5 000 deltagare samlats in 

vid 60 vårdcentraler i Sverige (Småland, Blekinge, Skåne, Västra Götaland, Östergötland, 

Dalarna, Dalsland och Västerbotten), Åland (Finland) och delar av Norge (9). 

 

Fotografering av fästingarna, bestämning av deras art, livsstadie, kön och blodsugningstid samt 

extraktion av total nukleinsyra utfördes av Wilhelmsson et al. i en tidigare studie från 2014 (9). 

Den serologiska analysen av förekomsten av antikroppar mot Rickettsia spp. hos deltagarna 

samt detektion av Rickettsia spp. hos fästingarna med Fluidigm-PCR utfördes i en tidigare 

studie från 2017 av Wreth (28). Provmaterialet hade därmed endast analyserats med Fluidigm-

PCR för att detektera Rickettsia spp. och därför ville vi analysera samma material med en mer 

väletablerad metod, realtids-PCR, och jämföra dessa metoder. Då ingen tidigare studie 

undersökt risken att drabbas av infektion efter bett av rickettsiainfekterad fästing genom att 

analysera fästingar som sugit blod från människor ville vi även undersöka det.  
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Syfte 

Syftet med studien var att jämföra metoderna Fluidigm-PCR och realtids-PCR vid detektion av 

Rickettsia spp. samt att undersöka risken att en människa drabbas av infektion efter bett av en 

rickettsiainfekterad fästing.  
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Material och metod 

Studiedesign 

Proverna som har analyserats i studien utgör ett urval av prover ur STING-studien. Proverna 

bestod av fästingar som bitit patienter och som lämnats in vid studiens början 

(inklusionsfästingar), och fästingar från patienter som dessutom uppsökte vård på en 

vårdcentral mellan det första provtillfället och uppföljningstillfället tre månader senare 

(mellanfästingar). Personerna uppsökte vård inom dessa tre månader på grund av symtom som 

kan indikera på en fästingburen infektion. Totalt besökte 104 deltagare någon av de 24 

vårdcentraler som omfattas av STING-studien. Totalt analyserades 753 fästingar, 128 av dessa 

utgjorde inklusionsfästingar och 631 mellanfästingar. Under studiens gång skedde ett bortfall 

på 6 prover eftersom provmaterial saknades. De regioner som ingick i studien var södra delarna 

av Sverige, centrala Sverige (Falun) och Åland (Finland). Samtliga fästingar fotograferades och 

mättes för att bestämma art, livsstadier, kön och ungefärlig blodsugningstid, innan de frystes in 

i -70℃. 

 

Patienterna besvarade även en enkät vid första och sista provtillfället. Första enkäten bestod av 

frågor gällande ålder, kön, nuvarande hälsotillstånd, tidigare fästingbett, geografiskt läge, 

bettställe och eventuell tidigare sjukdomshistoria med fästingburna infektioner. Vid 

uppföljningstillfället tre månader senare besvarade patienterna ytterligare en enkät med frågor 

om bland annat potentiella fästingbett sedan första besöket, hälsotillstånd och om de upplevt 

symtom som kan kopplas till en fästingburen infektion.   

 

Extraktion av total nukleinsyra 

Eftersom flera olika studier, gällande olika fästingrelaterade agens, inom STING-studien har 

analyserat samma material har samtliga prov redan under tidigare studier extraherats för total 

nukleinsyra, det vill säga dubbelsträngat DNA och enkelsträngat RNA, och omvandlats till 

komplementärt DNA (cDNA). Varje fästing lyserades och homogeniserades i 350 µl RLT 

lyseringsbuffert (Qiagen, Hilden, Tyskland), innehållande 1 % β-mercaptoetanol (Sigma-

Aldrich, Stockholm, Sverige), med hjälp av en stålkula med diametern 5 mm i instrumentet 

Tissue Lyser II (Qiagen), i 2 minuter vid 25 Hz. Homogeniserat material centrifugerades i 3 

minuter vid 20 000 g för att avlägsna exoskelettet, det yttre skelettet, från fästingarna. Därefter 

användes 300 µl av supernatanten för att extrahera total nukleinsyra med hjälp av MagAttract 

Viral RNA M48 kit (Qiagen) i Biorobot M48 (Qiagen) enligt tillverkarens anvisningar. Total 
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nukleinsyra eluerades i 50 µl RNAse-fri elueringsbuffert (Qiagen). Utvunnen total nukleinsyra 

har förvarats vid -80℃ för fortsatta studier (27). 

 

Syntetisering av komplementärt DNA (cDNA) 

Totalnukleinsyra omvandlades till cDNA med Illustra Ready To-Go-RT-PCR beads kitet (GE 

Healthcare, Buckinghamshire, Storbritannien). En mix på 30 μl bereddes med 10 μl (0,25 μg/μl) 

random hexamer primer (pd(N)6) och 20 μl totalnukleinsyra, och inkuberades i 5 minuter i 

97°C och därefter "forever"-funktionen på 4 °C. Beadsen (GE Healthcare) i kitet löstes upp i 

20 μl RNAse-fritt vatten och applicerades till varje prov. Totalvolymen på 50 μl bestod av 2.0 

units Taq DNA-polymeras, 10 mM Tris-HCL, 60 mM KCl, 1,5 mM MgCl2, 200 μM av varje 

dNTP, Moloney Murine Leukemia Virus (M-MuLV), Reverse Transcriptase (FPLCpure), 

RNAguard Ribonuclease Inhibitor (porcine) och stabiliserare, inklusive RNAse/DNAse-fritt 

BSA. Amplifiering skedde i MyCycler thermal cycler (Bio-Rad, Solna, Sverige) med följande 

cykler: 42 °C i 30 minuter, 95 °C i 5 minuter och "forever"-funktionen på 4°C. Utvunnet cDNA 

har förvarats i -20°C för fortsatta studier. Samtliga prov innehöll både cDNA och DNA för att 

öka sensitiviteten. 

 

Detektion av Rickettsia spp. med realtids-PCR 

Mastermixen Maxima Probe qPCR Master Mix (2X) with separate ROX (Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA USA) innehåller magnesiumklorid (MgCl2), buffert med 

kaliumklorid (KCl) och ammoniumsulfat ((NH4)2SO4), deoxinukleotidtrifosfater (dNTP) och 

Maxima Hot Start Taq DNA polymeras. För att detektera Rickettsia spp. och amplifiera gltA-

genen användes primrarna CS-F (forward primer) (5´-TCG CAA ATG TTC ACG GTA CTT 

T-3´), CS-R (reverse primer) (5´-TCG TGC ATT TCT TTC CAT TGT G-3´) och proben CS-

P (5´-6-FAM-TGC AAT AGC AAG AAC CGT AGG CTG GAT G-MGB-3´) (ThermoFisher 

Scientific). Proben är inmärkt med fluorokromen FAM. Primararna och proben motsvarar 

nukleotiderna 1126–1147, 1199–1178 och 1149–1176 respektive.  Primrar och prob med 

koncentrationen 200 nM späddes 1:10 med RNAse-fritt vatten till en koncentration på 20 nM. 

Till varje PCR-reaktion krävdes 10 μl Maxima Probe qPCR Master Mix (2X), utan ROX, 0,4 

μl forward primer 20 nM, 0,4 μl reverse primer 20 nM, 0,4 μl prob 20 nM, 6,8 μl RNAse-fritt 

vatten och 2 μl templat i form av cDNA alternativt kontroll. Totalvolymen för varje enskild 

reaktion blev 18 μl mastermix. 96-hålsplattor med vita brunnar och transparent ram (FrameStar 

480/96 for Roche LightCycler 480 4titude, 58-4ti-0951 Techtum, Storbritannien) användes. I 
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varje körning analyserades 46 prover som dubbelprov, det vill säga 92 brunnar och två 

kontroller, vilket resulterade i 94 brunnar i varje körning. De prover som endast blev positiva i 

enkelprov analyserades om som enkelprov. 18 μl mastermix tillsattes med hjälp av en 

automatpipett. Därefter tillsattes 2 μl prov till respektive brunn och i de två sista brunnarna 

tillsattes negativ kontroll i form av RNAse-fritt vatten och en positiv kontroll i form av plasmid 

bestående av 30 000 kopior/μl av målsekvensen, nukleotiderna 1102–1231 av citrat 

syntasgenen (gltA) för Rickettsia (acc. no U59729), syntetiserad och klonad till en pUC57-

vektor (Genscript USA Inc, NJ). Efter tillsatts av samtliga prover och kontroller förslöts plattan 

med qPCR Seal (4ti-0560/5, Techtum) och centrifugerades på 1800 g i 2 minuter.  

 

Prover bestående av cDNA och DNA analyserades med realtids-PCR enligt följande PCR-

protokoll i instrumentet CFX96 (BioRad, CA, USA): 1. 50 ℃ i 180 sekunder, 2. 95 ℃ i 300 

sekunder, 3. 95 ℃ i 20 sekunder och 4. 60 ℃ i 40 sekunder. Steg 3–4 upprepas 59 gånger, totalt 

60 cykler. Avläsning i instrumentet sker i 6 kanaler, men endast FAM-kanalen var av intresse 

för studien.  

 

Samma prover som analyseras i studien har tidigare analyserats för bland annat R. helvetica 

med Fluidigms BioMarkTM HD realtids-PCR-system. För att undersöka om det finns någon 

skillnad i specificitet och sensitivitet kommer metoden jämföras med resultaten i denna studie 

(28). 

 

Serologisk analys 

Serumproverna i den här studien har tidigare analyserats med indirekt immunofluorescens för 

att studera förekomst av antikroppar mot Rickettsia spp. i serum taget från deltagarna vid 

studiens start och tre månader senare (28). På så sätt kunde det avgöras om serokonversion hade 

förekommit. Resultaten från de serologiska proverna studerades i denna studie för att undersöka 

om det förekommer korrelation mellan serokonversion och fästingens blodsugningstid. 

 

Analysen utfördes med kit från Focus Diagnostics, Rickettsia IFA IgM och IgG, Ref: IF100M 

och IF100G (Focus Diagnostics Inc, Cypress, CA, USA) för att detektera IgM- och IgG- 

antikroppar mot rickettsia. Serum analyserades i seriespädning i titrarna 1/64 till 1/2048 

tillsammans med fosfatbuffrad saltlösning (PBS) för att avgöra endpoint-titrar. Spotted Fever 

group IgM Positive Control och Spotted Fever group IgG Positive Control späddes i serie med 
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PBS. Negativa serumkontrollen späddes inte. Antigenlösningen applicerades på objektglas och 

fick lufttorka. Serum späddes och inkuberades. FITC-konjugerade γ- och ”mu-chain-specific” 

polyklonal kanin anti-human IgG och IgM användes för detektion av IgG- och IgM-

antikroppar. Spädningarna applicerades på Rickettsia substratslides och inkuberades i 

fuktkammare i 30 ± 2 minuter i 35–37 ℃. Sliderna sköljdes försiktigt med PBS och tvättades 

därefter i PBS i 10 ± 1 minut och doppades sedan i Milli-Q-vatten och fick lufttorka. Dessa 

bedömdes som antingen positiva eller negativa. IgM-titer på <64 och/eller IgG-titer på <128 

ansågs som negativt. IgM-titer >64 och/eller IgG titer >128 sågs som antingen en tidigare 

infektion eller tidigt svar på infektion. IgG-endpointtiter på >256 ansågs som bevis på en 

pågående eller nyligen infektion. Serokonversion definierades som >4 gånger ökning av IgG-

titer under tremånadersperioden mellan första och andra besöket på vårdcentralen. Ihållande 

IgG-titrar tolkades som indikation på tidigare infektion. Ihållande IgM-titrar ansågs som 

ospecifik korsreaktivitet med andra bakterier.  

 

Statistisk analys 

Ett icke-parametriskt test, så kallat Mann-Whitney U-test, tillämpades med IBM SPSS Statistics 

21 (IBM Corp, New York, USA) vid beräkning av om det förekom signifikant skillnad (p-värde 

<0.05) mellan hur lång tid det tog innan en adult fästing (hona) respektive nymf upptäcktes och 

plockades bort. Mann-Whitney U-test valdes då skillnader i en variabel mellan två oberoende 

grupper ville identifieras. 

 

Etiska överväganden 

Den här studien studerar provmaterial från STING-studien som har etiskt godkännande från 

forskningsetiska kommittén på Linköpings universitet (M123-06) och lokala etiska kommittén 

för hälso-och sjukvård på Åland (2008-05-23). Samtliga fästingar och serumprov från 

deltagarna i studien är avkodade för att inte kunna spåras tillbaka till deltagarna och alla 

deltagare har gett sitt samtycke till granskning av journaler. Deltagarna gav skriftligt 

godkännande och blev informerade om studiens syfte och att de kunde avsluta sin medverkan 

när som helst. Deltagarna fick inte reda på specifika resultat, det vill säga vilka patogener som 

funnits i deras inlämnade fästingar eller vilka antikroppar som detekterades i serumproverna. 

Resultaten presenteras i stället på gruppnivå. 
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Annonseringen om studien och uppmaning till deltagande kan i allmänhet oroa människor för 

problemen, i det här fallet det ökande problemet med fästingburna infektioner. Detta är dock 

nödvändigt för att kunna forska inom området och för att värva deltagare till studien. 

 

De etiska dilemman som kan uppstå då blodprov tas från deltagarna kan vara på grund av 

upplevelser av fysiskt och/eller psykiskt obehag i form av smärta, nervositet och yrsel. 

Dilemmat är då om provtagningen ska utföras eller avbrytas om deltagaren upplever något slags 

obehag. Samtliga deltagare har dock informerats om studiens syfte och var medvetna att 

deltagandet kunde avslutas vid vilken tidpunkt som helst under studiens gång.  
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Resultat 

Deltagare och insamlade fästingar 

Totalt analyserades 753 prover bestående av inklusions- och mellanfästingar med realtids-PCR. 

Fästingarna lämnades in av 104 deltagare och högst deltagande var på Åland, där 396 fästingar 

(53 %) lämnades in. 128 (17 %) av samtliga fästingar utgjordes av inklusionsfästingar, och 631 

(83 %) av fästingarna utgjordes av mellanfästingar. 70 av 104 patienter (67 %) lämnade in 

mellanfästingar. Av samtliga insamlade fästingar kunde livsstadier avgöras för 697 stycken (93 

%); 548 nymfer (79 %), 62 adulta honor (9 %), 8 hanar (1 %), 7 adulta fästingar (1 %) där kön 

ej kunde avgöras samt 72 larver (10 %). Utöver detta förekom 56 (7 %) av icke definierbart 

livsstadie. Stadiet kunde inte bestämmas eftersom fästingarna var demolerade.  

 

Blodsugningstiden kunde bestämmas för 521 nymfer och 45 adulta honor. Av nymferna hade 

330 (63%) sugit blod i <24 timmar, 139 (27 %) mellan 24 – 48 timmar, 48 (9 %) mellan 49 – 

72 timmar och 4 hade sugit blod i >72 timmar. Av de adulta honorna hade 23 (51%) av dem 

sugit blod i <24 timmar, 8 (18%) mellan 24 – 48 timmar, 6 (13%) mellan 49 – 72 timmar och 

8 (18 %) i >72 timmar, vilket redovisas i tabell 1. Medianvärdet för blodsugningstiden för både 

nymfer och adulta honor är <24 timmar och ingen signifikant skillnad i blodsugningstid mellan 

adulta honor och nymfer observerades (p-värde >0.05) (se data i tabell 1). 

 

Tabell 1. Sammanställning över fästingarnas livsstadie i relation till blodsugningstid. 

 Livsstadie 

Antal 

nymfer/totalt 

antal nymfer, 

(%) 

Antal adulta 

honor/totalt antal 

adulta honor, (%) 

Blodsugningstid (h)   

<24 330/521 (63%) 23/45 (51%) 

24–48 139/521 (27%) 8/45 (18%) 

49–72 48/521 (9%) 6/45 (13%) 

>72 4/521 (1%) 8/45 (18%) 
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Detektion av Rickettsia spp. med realtids-PCR 

Totalt analyserades 753 prover med realtids-PCR och resulterade i 26 Rickettsia spp. positiva 

prover (3,5 %). 11 prover analyserades tre gånger, det vill säga en gång som dubbelprov och en 

gång som enkelprov, då de endast blev positiva i enkelprov i första omgången. Om provet blev 

positivt för Rickettsia spp. i omkörningen bedömdes provet som positivt och om provet blev 

negativt i omkörningen bedömdes det som negativt. Tre prov bedömdes som positiva för 

Rickettsia spp. efter omkörning, dessa var Åfä 66, Åfä 293 m10 och Blefä 96 m1. I tabell 2 

redovisas det Ct-värde (medelvärde från dubbelprover) de positiva proverna erhöll, vilket var 

36,38 för Åfä 66, 36,32 för Åfä 293 m10 och 38,21 för Blefä 96 m1. Ct-värdet för Blefä 96 m1 

var det högsta värdet av de positiva proverna för Rickettsia spp, och Ct-värdena för Åfä 66 och 

Åfä 293 m10 var bland de fem högsta. 

 

Tabell 2. Sammanställning för prover positiva i realtids-PCR.  

Prov-id Ct-värde, 

realtids-

PCR1 

Fluidigm-

PCR (+/-) 

Livsstadium2 Blodsug-

ningstid 

(h) 

Rickettsia 

serologi 1 5 

Rickettsia 

serologi 2 6 

  IgG IgM IgG IgM 

Blefä 96 23,36 + N N/A3 256 <64 256 <64 

Hafä 171 25,18 + O N/A <12

8 

<64 - - 

Kfä 22 26,07 + N 71 256 <64 256 <64 

Lidfä 222 27,68 - AF 127 256 <64 256 <64 

Lidfä 352 27,19 - AF N/A <12

8 

<64 - - 

Vvfä 75 33,22 - N 28 <12

8 

<64 <128 <64 

Åfä 66 36,38 - N <24 512 <64 256 <64 

Blefä 96 m1 38,21 - AM N/A     

Blefä 96 m3 37,53 - N <24         

Blefä 96 m5 33,23 + N <24         

Hafä 196 m2 35,09 - AF <24         

Hafä 196 m3 30,90 - O N/A         

Hafä 196 m6 28,51 - O N/A         

Åfä 79 m6 26,53 + N <24         

Åfä 79 m15 25,82 + N <24         

Åfä 293 m10 36,32 - N <24         
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Åfä 293 m30 35,31 - N 25        

Xfä 1 m4 25,74 - N 40         

Xfä 1 m7 31,86 - N 32         

Blefä 18 m4 34,55 - AF N/A         

Blefä 23 m12 33,14 - N <24         

Blefä 115 m10 32,66 + N <24         

Falfä 177 m1 28,67 - AF <24         

Åfä 314 m5 34,99 - AM N/A         

Åfä 546 m8 36,55 - AF 30         

Åfä 832 m9 36,324 - N <24         

1Ct-värde erhållet vid detektion med realtids-PCR = medelvärde från dubbelprov 
2Livsstadium; N = nymf, AF = adult female (hona), AM = adult male (hane), O = okänt 
3N/A = ingen uppgift 
436,32 = flacka amplifieringskurvor 
5 Rickettsia serologi 1 = serologisk detektion av antikroppar i serumprov taget vid studiens start 
6 Rickettsia serologi 2 = serologisk detektion av antikroppar i serumprov taget vid uppföljningsbesöket 

 

Detektion av SGF, Rickettsia spp. samt R. helvetica med Fluidigm-PCR 

Samma provmaterial som användes i studien analyserades med Fluidigm-PCR i en tidigare 

studie. Tabell 3 visar samtliga positiva prover där 10 prover (1,3 %) visade ett positivt resultat 

för SGF, Rickettsia spp. och/eller R. helvetica med Fluidigm-PCR, av de 753 prover som 

analyserades. 

Tabell 3. Sammanställning över de positiva proverna för SFG, Rickettsia spp. samt R. helvetica 

analyserade med Fluidigm-PCR. 

Provid SFG Rickettsia spp. R. helvetica 

Inklusionsfästingar 

Hafä 171   + 

Kfä 22 + +  

Blefä 96 +  + 

Mellanfästingar 

Blefä 96 m21 +   

Blefä 96 m5   + 

Blefä 96 m6 +  + 

Åfä 79 m6   + 

Åfä 79 m7 + +  

Åfä 79 m15   + 

Blefä 115 m10 +  + 
1m = mellanfästing 
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Tabell 4. Antalet prover som fick positivt resultat med både realtids-PCR och Fluidigm-PCR, positivt 

resultat med realtids-PCR och negativt med Fluidigm-PCR samt positivt resultat med Fluidigm-PCR 

och negativt med realtids-PCR. 

 

 

Realtids- 

  PCR 

               Fluidigm-PCR 
 

 + - Totalt  

antal 

+ 7 19 26 

- 3 724 727 

Totalt 

antal 

10 743 753 

 

I tabell 4 visas en korstabell över hur de positiva samt negativa resultaten för Rickettsia spp. 

korrelerar mellan de olika diagnostiska metoderna realtids-PCR och Fluidigm-PCR. Av de 753 

analyserade proverna blev 10 prover positiva med Fluidigm-PCR, varav 3 av dessa var negativa 

vid analys med realtids-PCR. 26 prover blev positiva med realtids-PCR och 7 av dem blev även 

positiva med Fluidigm-PCR. 19 prover som blev positiva med realtids-PCR blev negativa för 

Rickettsia spp. med Fluidigm-PCR. Antalet prover som visade negativt resultat med både 

realtids-PCR och Fluidigm-PCR var 724 stycken. Med realtids-PCR blev totalt blev 727 prover 

negativa och 26 prover positiva för Rickettsia spp., medan 743 prover blev negativa och 10 

prover blev positiva för Rickettia spp. med Fluidigm-PCR. 

Nedan följer beräkningar av specificiteten och sensitiviteten för Fluidigm-PCR då metoden 

realtids-PCR används som referens. De prover som är positiva respektive negativa med realtids-

PCR benämns som sant positiva respektive sant negativa. Med falsk positiva prover menas de 

prover som blev positiva med Fluidigm-PCR men inte med realtids-PCR. Falskt negativa 

prover är de som blev negativa med Fluidigm-PCR men positiva med realtids-PCR. Metodens 

specificitet beräknas vara 99,6 % och metodens sensitivitet beräknas vara 26,9 %. 

Beräkning av metodens specificitet: 
sant negativa prover

(falskt positiva prover + sant negativa prover)
 = 

724

(3+724)
 

= 0,996 = 99,6 %  
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Beräkning av metodens sensitivitet: 
sant positiva prover

(sant positiva prover + falskt negativa prover)
 = 

7

(7 +19)
 

= 0,269 = 26,9 % 

 

Serologiska resultat 

Serologiska prover fanns för 89 deltagare (86 %) och hade analyserats med indirekt 

immunofluorescens. 28 deltagare (31 %) hade IgG >128 vid första provtagningstillfället och 

förblev oförändrat eller minskade fram till andra provtillfället. 5 prover (6 %) visade signifikant 

ökning av IgG mellan första och andra provtagningstillfället, vilket redovisas i tabell 5. 

 

Tabell 5. Deltagare som visade ökning av IgG mellan första och andra provtagningstillfället.  

 Serologi1  

Prov-id Livsstadie Blodsugn

ingstid 

(h) 

Rickettsia 

serologi 12 

Rickettsia 

serologi 23 

Realtids

-PCR 

(+/-) 

Fluidigm-

PCR (+/-) 

   IgG IgM IgG IgM   

Hafä 2 N 37 <128 <64 256 <64 - - 

Kafä 291 AF >72 <128 <64 128 <64 - - 

Lafä 1 AF 51 <128 <64 512 <64 - - 

Åfä 661 N >60 <128 <64 256 <64 - - 

Åfå 774 N/A4 N/A <128 <64 1024 <64 - - 

1Serologi = IgM <64 och/eller IgG <128 = negativt. IgM ≥64 och/eller IgG >128 = tidigare 

infektion/tidigt svar på infektion. IgG ≥256 = pågående/nyligen infektion 
2Rickettsia 1 = första provtagningstillfället 
3Rickettsia 2 = andra provtagningstillfället 
4N/A = ingen uppgift 
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Diskussion 

Syftet med studien var att utföra en metodjämförelse av Fluidigm-PCR och realtids-PCR vid 

detektion av Rickettsia spp. samt att undersöka risken att som människa serokonverterar efter 

att ha blivit biten av en fästing infekterad med bakterien Rickettsia spp. Detta kunde 

åstadkommas genom att analysera cDNA och DNA med realtids-PCR och jämföra med och 

studera tidigare resultat från STING-studien erhållna från Fluidigm-PCR och serologiska 

analyser. 

 

Korrelationen mellan blodsugningstid och serokonversion 

Uträkning av fästingarnas blodsugningstid har utförts för provmaterialet i tidigare studier och i 

denna studie studerades tiderna för att hitta eventuella skillnader. Ingen signifikant skillnad i 

hur länge adulta honor respektive nymfer sugit blod innan de avlägsnades kunde observeras. 

Anledningen till att adulta honfästingar och nymfer jämfördes var för att scutalindex och 

coxalindex endast är utvärderat och framtaget för adulta honor och nymfer av fästingarten I. 

ricinus. Det är även vanligast att bli biten av adulta honor och nymfer, vilket gör dem intressanta 

att studera och jämföra. Gällande det insamlade provmaterialet verkar detta påstående stämma 

för nymfer, som utgjorde majoriteten av det insamlade provmaterialet. De adulta honorna var 

däremot färre än larverna, dock kunde livsstadie inte bestämmas för 7 % av alla fästingar 

eftersom dessa var så demolerade, så andelen adulta honor utav dessa kan ej säkerställas. En 

möjlig anledning till att majoriteten av både nymfer och adulta honor hade en blodsugningstid 

på mindre än 24 timmar kan bero på att deltagarna kontinuerligt letade efter nya fästingbett då 

de deltog i studien. Därmed kan fästingarna ha upptäckts tidigare än vad de annars hade gjort, 

om de inte hade deltagit i studien.  

 

De positiva proverna med realtids-PCR tillhörde 18 deltagare, därmed har 5 deltagare lämnat 

in mer än en fästing som är positiv för Rickettsia spp. Den vanligaste blodsugningstiden för de 

rickettsiapositiva fästingarna var <24 timmar och majoriteten av de positiva proverna var 

nymfer. Ingen av dessa deltagare hade dock utvecklat antikroppar mot bakterien under de tre 

månader som studien pågick. Sju deltagare hade IgG-antikroppar redan vid första tillfället och 

förblev oförändrat, vilket tyder på att de troligtvis har blivit infekterade innan studien 

påbörjades. Prevalensen av människor med antikroppar mot Rickettsia spp. var i denna studie 

37 %. Denna prevalens är större än prevalensen av antikroppar mot R. helvetica (1,9–12,5 %) 
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hos populationen i bland annat Sverige (14). Anledningen kan vara att prevalensen är från en 

studie utförd 2006, och därmed är det möjligt att den verkliga prevalensen numera är högre till 

följd av den ökande fästingpopulationen. 

 

Inga rickettsiapositiva fästingar detekterades med realtids-PCR från de patienter som hade en 

ökning av IgG mellan första och andra tillfället. Patienter som hade serokonverterat, men som 

ej hade rickettsiapositiva fästingar, har troligtvis blivit infekterade och utvecklat antikroppar 

mot bakterien vid något tidigare tillfälle. De kan nyligen ha blivit bitna av en rickettsiapositiv 

fästing, eftersom detta är tecken på en pågående infektion. Dock blir många fästingar aldrig 

upptäckta och har kanske därför inte lämnats in till studien. Det finns därmed en möjlighet att 

den rickettsiapositiva fästing som orsakat antikroppsbildning kan ha missats av deltagaren och 

inte lämnats in till studien för analys. Fästingarna från dessa patienter som hade bildat 

antikroppar mellan första och andra tillfället hade sugit blod under längre tid än medianvärdet 

(<24 timmar) för samtliga prover. Fyra fästingar hade sugit blod från 37 timmar och mer, och 

en fästing saknar uppgifter om blodsugningstid. Det är möjligt att den något längre 

blodsugningstiden kan ha främjat överföringen av rickettsiabakterien och därmed bidragit till 

antikroppsbildning. Dock kan inte de inlämnade fästingarna kopplas till infektionen då de ej 

visade positivt resultat för Rickettsia spp. vid analysering med realtids-PCR. För 

borreliabakterien har det upptäckts att mängden bakterier i fästingen blir färre ju längre 

fästingen suger blod. Det är även möjligt att de negativa fynden beror på att den längre 

blodsugningstiden bidragit till att fästingen har tömt sig på rickettsiabakterier (27). 

 

Det lägsta Ct-värdet för en rickettsiapositiv fästing erhållet vid realtids-PCR var 23,36 (se prov 

Blefä 96). Det motsvarande serumprovet från den fästingbitne deltagaren analyserades även 

med indirekt immunofluorescens. Både vid det första och andra provtillfället observerades 

antikroppsbildning men värdet var oförändrat, IgG var >128 vilket tyder på att en tidigare 

infektion ägt rum eller ett tidigt svar på infektion. Dock skedde ingen serokonversion mellan 

det första och andra provtillfället och det är därmed mest troligt att antikroppsbildningen var ett 

resultat på en tidigare infektion av rickettsiabakterien som skedde innan deltagandet i studien, 

och inte av den inlämnade fästingen. Troligtvis har inte den rickettsiainfekterade fästingen som 

bitit deltagaren lyckats överföra några eller tillräckligt med rickettsiabakterier för att orsaka en 

infektion hos människan. 
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Jämförelse av Fluidigm-PCR och realtids-PCR 

Detektion av Rickettsia spp. med PCR används främst inom forskning och metoden är inte 

validerad som referens- eller rutinmetod. I Sverige sker vanligtvis laboratoriediagnostiken med 

indirekt mikroimmunofluorescens (29). Eftersom antikroppar mot Rickettsia spp. inte kan 

detekteras förrän 7–10 dagar efter infektion och antalet bakteriekopior som cirkulerar i blodet 

är lågt krävs mer sensitiva analysmetoder för snabbare diagnos, varpå PCR kan vara lämpligt 

som komplement. Syftet med denna studie var därmed att undersöka vilken PCR-metod som är 

mest sensitiv och specifik vid detektion av Rickettsia spp. i fästingar. 

 

Samma provmaterial analyserades med Fluidigms BioMarkTM HD-instrument i en tidigare 

studie och med realtids-PCR i denna studie. Fler prover detekterades som positiva med realtids-

PCR jämfört mot Fluidigm-PCR. Fluidigm-PCR har utifrån resultaten i den här studien en 

specificitet på 99,6 % och en sensitivitet på 26,9 %, då realtids-PCR används som referens. 

Realtids-PCR är en bra utvecklad metod för detektion av målgenen gltA för rickettsiabakterien 

(19). Metoden användes som referens i den här studien eftersom det är en väletablerad metod, 

men det finns ingen så kallad ”golden standard” för att undersöka om fästingar bär på 

rickettsiabakterier. Realtids-PCR kan detektera genen med hög sensitivitet och specificitet och 

det är därmed mer troligt att åtminstone 17 prover har fått ett falskt negativt resultat med 

Fluidigm-PCR. Utifrån detta kan det konstateras att metoden Fluidigm-PCR har en hög 

specificitet, vilket är en stor fördel vid artbestämning, men sensitiviteten är mycket låg. 

Ytterligare studier om artbestämning av rickettsiabakterierna i de positiva proverna kan vara 

intressanta att utföra för att exempelvis undersöka vilka rickettsiaarter som förekommer bland 

fästingar i Sverige, då en tidigare studie från 2010 endast kunnat hitta R. helvetica i Sverige 

(15). Det är därmed möjligt att detta ej stämmer längre, vilket kan vara av vikt att ta reda på. 

 

Tre av de elva prover som analyserades om med realtids-PCR blev positiva för Rickettsia spp. 

i dubbelprov. Proverna som blev positiva hade höga Ct-värden jämfört med de andra 26 

proverna som blev positiva. Resterande åtta av elva prover blev negativa i enkelprov då de 

analyserades om. Det finns en möjlighet att dessa prover innehöll mycket få kopior och då 

spelar slumpen stor roll i om dessa detekteras i analysen eller om kopiorna överhuvudtaget 

lyckas överföras då provmaterialet pipetteras till brunnarna i PCR-plattan. 

 

12 prover som visade negativt resultat med Fluidigm-PCR hade ett Ct-värde >30. Då 

majoriteten (58 %) av de positiva proverna med realtids-PCR hade ett Ct-värde >30 kan detta 
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tyda på att Fluidigm-PCR är en mindre sensitiv metod än realtids-PCR, speciellt när 

provmaterialet innehåller få kopior. De största fördelarna med Fluidigm-PCR har tidigare visat 

sig vara att det är en tidseffektiv metod som kan analysera små provmängder. Den här studien 

visar att sensitiviteten är alldeles för låg för att metoden ska vara pålitlig vid detektion av 

Rickettsia spp. i den här typen av material. 

 

Prevalensen av rickettsiabakterien hos fästingarna erhållen från realtids-PCR stämmer överens 

med tidigare studier utförda i samma geografiska område som denna studie. Prevalensen för 

Rickettsia spp. i fästingar som har bitit människor resulterade i 1,3 % med Fluidigm-PCR och 

3,5 % med realtids-PCR. En tidigare studie, där realtids-PCR användes, visar att prevalensen 

av R. helvetica är 1,7 – 22% i olika delar av Sverige och Åland (11). Prevalensen hos fästingarna 

analyserade med realtids-PCR verkar stämma överens med fästingpopulationen i Sverige och 

på Åland. Prevalensen baserad på Fluidigm-PCR bedöms inte representera fästingpopulationen 

i Sverige och på Åland, då den är lägre än vad tidigare studier kommit fram till. Då 

fästingpopulationen och de vektorburna infektionerna ökar är det därmed inte troligt att 

prevalensen av Rickettsia spp. minskat sedan tidigare studier utfördes.  

 

Den positiva och negativa kontrollen blev positiv respektive negativ i samtliga körningar. Den 

negativa kontrollen försäkrar oss om att ingen kontaminering har skett och en godkänd positiv 

kontroll innebär att det inte har skett någon inhibering av amplifieringen, att mastermixen 

tillretts rätt och att resultaten går att lita på. Eftersom provmaterialet som analyserades i studien 

har preparerats vid ett tidigare tillfälle och analyserats flera gånger finns alltid en risk för 

felkällor och kontamination som inte kunde påverkas i den här studien. Eventuella felkällor 

bedöms dock som minimala och bör inte ha påverkat resultatet.  
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Slutsatser 

Förekomsten av rickettsiabakterien hos fästingar som bitit människor, vilka under studietiden 

uppsökt vårdcentral, kunde bestämmas med hjälp av realtids-PCR. Prevalensen visade sig vara 

3,5 % hos det insamlade studiematerialet från Sverige och på Åland (Finland), vilket stämmer 

överens med tidigare studier. 

 

Genom att jämföra resultatet från när studiematerialet analyserades i en tidigare studie med 

Fluidigms BioMarkTM HD-instrument med resultatet från denna studie kan slutsatsen dras att 

realtids-PCR verkar ha en något högre specificitet och mycket högre sensitivitet än Fluidigm-

PCR vid detektion av Rickettsia spp. hos fästingar som bitit människor. För att säkerställa 

metodernas sensitivitet och specificitet och kunna dra slutsatser med säkerhet bör dock 

ytterligare studier göras där olika typer av provmaterial med olika kopietal analyseras. 

 

Några slutsatser om korrelationen mellan den rickettsiainfekterade fästingens blodsugningstid 

och risken att orsaka infektion kan inte dras då ingen fästing var positiv för Rickettsia spp. hos 

de personer som serokonverterat. Därmed kan inte heller några slutsatser dras gällande risken 

att en människa utvecklar sjukdom efter bett av rickettsiainfekterad fästing. För att kunna dra 

slutsatser bör ytterligare studier utföras där nytt provmaterial analyseras, då det är av stor vikt 

att veta hur stor risken är att utveckla infektion av Rickettsia spp. eftersom fästingpopulationen 

och de vektorburna sjukdomarna ökar, vilka kan orsaka allvarliga komplikationer hos den 

fästingbitna personen.  
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