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Introduktion

• Bakgrund

• Nya fästingarter i Sverige?

• Har förekomsten av fästingar ökat?

• Fästingburna sjukdomar – något nytt?

• Fästingprofylax



Bakgrund

• Klass Arachnida (spindeldjur): Underklass Acari: Ordning Metastigmata (Ixodida)

• Obligatoriska parasiter, blodsugande på däggdjur och fåglar

• Hemimetabol utveckling

• Skador/betydelse:

1. VEKTORER: överföring av flera mikrorganismer

2. Mundelar orsakade hudskador (chelicera): infart till bakterier eller myasis-skapande 
insekter

3. Blodsugande parasiter (ffa ♀), blodbrist vid massförekomst
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Familj ARGASIDAE Familj IXODIDAE

Mjuka fästingar, fåglar

A. reflexus, duvfästing, 

orsak till allergier

hos människor

Flera korta måltider
 Argas

 Ornithodoros

 Otobius

Hårda fästingar pga

det finns en sköld i

ryggen (över hela övre

ytan hos ♂ och bara en

del av övre ytan hos ♀

1 måltid/stadie
 Ixodes

 Rhipicephalus

 Dermacentor

 Amblyomma

 Haemaphysalis

MJUKA OCH HÅRDA FÄSTINGAR

Släkte (t ex)



Mjuka fästingar

Argas vespertilionis hos 

fladdermöss i Sverige

Kan bita människor!

• Varma klimatzoner

• Korta måltider (30’)

• Argas reflexus, A. persicus (duvor, kyckling)



Fästingar (hårda) – extern morfologi

• Gnatosom → Capitulum



Inre strukturer



Livscykel



Livscykel



Vektorkapacitet

• Permanent fastsittande hos alla typer av ryggradsdjur, inklusive 
flyttfåglar

• Lång livscykel

– Blodmål som tar flera dagar (ökar chansen att få in/ut mikrorganismer)

– Alternerar mellan olika värddjur (individer/arter)

• Två typer av överföring av mikrorganismer:

– TRANSSTADIELL, TS (larvnymf ♂♀)

– TRANSOVARIELL, TO (♀ äggstockarägg larv)

• Hög reproduktionsförmåga (flera tusen ägg/hona)

• Hög överlevnad även utan värddjur

• Amplificeringsroll: piroplasmer (Babesia/Theileria)  några få 
gamonter  5-10000 sporozoiter



FÄSTINGAR – svenska arter

”trubbnosfästing””allmän/vanlig fästing”



Allmän/vanlig fästing ♀



Allmän/vanlig fästing ♂



Trubbnosfästing

♀ ♂



FÄSTINGAR – nya arter?

Ixodes persulcatus

Dermacentor reticulatus

”brokig hundfästing”

taigafästing”



Brokig hundfästing

♀ ♂



Brokig hundfästing 

• Enstaka fall i Sverige, de flesta på resande hundar

• Men D. reticulatus…

• Tål frysning (-10ºC 150d)

• Överlever under vatten

• Vektor för Anaplasma marginale

Klitgaard et al, Emerging Infectious Diseases, 2017



Brokig hundfästing 



Taigafästing

♀ ♂



Taigafästing

• Vektor av Eastern TBEV
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Fästingar i Sverige

• Ökning: nya område och högre abundans?

• Rådjur?

• Förekomst av betesdjur?

• Pågående klimatförändringar?

1990s 2008Jaenson et al., 2012



Alkishe et al., 2017

RCP: representative 

concentration

pathway scenarios for 

greenhouse gases

BLÅ: nuvarande 

utbredningsområde

RÖD: nya område

ROSA: potentiella 

nya område

ÅR ÅR



Fästingburna sjukdomar

Mikrorganism TS/TO Vektor i 

Sverige

Diagnos Djurslag

Borrelia sp. (B. afzelii, B. 

garinii…)

TS I. ricinus Ak, PCR Homo, Hd, Hst, 

Anaplasma phagocytophilum TS I. ricinus Ak, PCR Flera (nöt, får, hd, kt, hst, 

homo)

TBEV (också i mjölk!) TS/TO? I. ricinus Ak, PCR Homo, Hd, Hst, flera 

Babesia divergens TS/TO I. ricinus Ak Nötkreatur, homo

B. venatorum, B. capreoli TS/TO I. ricinus ? Rådjur, homo

B. motasi TS/TO H. punctata Ak Får

Rickettsia helvetica (R. sibirica) TS/TO I. ricinus Ak, PCR Bara homo

Neoehrlichia mikurensis TS? I. ricinus ? Homo, gnagare?



Babesia divergens (sommarsjuka)

• Intracellulära protozoer besläktade med koccidier och Toxoplasma

• Transovariell och transstadiell överföring

• Enzootisk stabilitet: kalvar <1år gamla resistenta (”omvänd åldersresistens”), 

utvecklingen av immunförsvaret (vuxna djur är skyddade).

• Enzootisk instabilitet: lågt smittryck kopplad till en plötslig ökning av fästingpopulation

• Persistent smitta

• B. capreoli och B. venatorum hos hjortdjur

• Zoonos (enstaka fall)

Kliniska symtom:

Feber

Anemi

Hemoglobinuri



Babesia divergens (sommarsjuka)



Babesia divergens (sommarsjuka)

• Behandling: imidocarb dipropionat, Imizol®: licenspreparat

• Omvänd åldersresistens: fortfarande otydligt fenomen

• Har minskat under sista åren?

Emerging infectious diseases, 2010



A. phagocytophilum - betesfeber

• Intracellulära bakterier besläktade med rickettsier

• Transstadiell överföring (transovariell: undantag)

• Persistent smitta hos idisslare

• ”Antigen variation”

Kliniska symtom:

Feber

Hosta/respiratoriska problem

Abort

Nedsatt mjölkproduktion



A. phagocytophilum - betesfeber

• Zoonos?

• Europa



A. phagocytophilum - betesfeber

• Zoonos?

• Europa



A. phagocytophilum - betesfeber

• Zoonos?

• USA Ap-V1

Ap-ha



B. divergens + A. phagocytophilum

• 11 gårdar i södra Sverige (enstaka djur/gårdn tot n=30)

• 1 gård med misstanke av piroplasmos (n=41)

• 18% av Babesia positiva prover positiva för Anaplasma

• 23% av Anaplasma positiva prover positiva för Babesia

• Ingen symtom av saminfektion

• Timing?

• Immunitet?

• Antal mikrorganismer?

41

4 1417

Bd Ap



Fästingburna sjukdomar: Profylax

• Permethrin, Bayticol®, godkänt i Sverige 

• Fästingprofylax används inte i endemiska område

• Behandla nyintroducerade djur



Vad vi behöver veta

• Har förekomsten av piroplasmos (B. divergens) förändrats i Sverige under senaste 30 

åren?

• Vad betyder att ett nötkreatur är smittad med både B. divergens och A. 

phagocytophylum?

• Framtida aktiviteter:

• Nya studier om ekologi av I. ricinus i Sverige (pågående inom olika forskningsprojekt)

• Enkätstudie till olika målgrupper (t ex veterinärer/djurägare) om piroplasmos

Hittar ni någon fästing som ser annorlunda ut? Kontakta giulio.grandi@slu.se för att 

skicka fästingen!

mailto:giulio.grandi@slu.se


Tack för 

uppmärksamheten!

Frågor?


