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SAMMANFATTNING 

Borrelios är den vanligaste fästingburna infektionen på norra halvklotet, och orsakas av 

spiroketer tillhörande Borrelia burgdorferi sensu lato-komplexet. Dessa bakterier kan spridas 

till flera organ och ge upphov till olika symptom i bland annat hud, nervsystem, leder och 

hjärta. Omkring 15 % utvecklar neurologiska symptom, så kallad neuroborrelios. Den bästa 

indikatorn på aktiv neuroborrelios är framförallt karakteristiska neurologiska symptom samt 

tecken på en inflammatorisk förändring i cerebrospinalvätskan (CSV) i kombination med 

lokalt producerade antikroppar mot Borrelia burgdorferi s.l. i CSV. Nuvarande metod för 

diagnostik av neuroborrelios är en immunokemisk metod, en ELISA (enzyme-linked 

immunosorbent assay) som bygger på en jämförelse av Borrelia-antikroppsnivåer i CSV och i 

serum genom beräkning av antikroppsindex (AI). Beräkning av AI kompenserar för en 

eventuell ospecifik överföring av antikroppar från serum, till följd av en skada på blod-

hjärnbarriären. Det finns dock tecken på att den nuvarande analysmetoden har för låg 

sensitivitet med falskt negativa resultat, framförallt tidigt i infektionsförloppet. För diagnostik 

av andra former av borrelios än neuroborrelios används en typ av ELISA baserad på C6-

peptid. C6-peptid ELISA visar god känslighet för detektion av B. burgdorferi s.l.-specifika 

antikroppar i serum. C6-antigenet utgör en starkt immunogen och konserverad region av 

bakteriens VlsE-ytprotein. Syftet med den här studien var att undersöka om detektion av 

antikroppar mot C6-peptid i CSV kan komplettera den nuvarande använda metoden och 

därmed förbättra den totala sensitiviteten för diagnostik av neuroborrelios. I studien 

analyserades 169 patientprover från unga personer, samt 18 oklara patientfall som tidigare 

bedömts negativa med den nuvarande metoden. Antikroppar mot C6-peptid detekterades hos 

åtta unga patienter samt två oklara patientfall. Av dessa hade åtminstone tre unga patienter 

sannolikt neuroborrelios. Resultat från den här studien tyder på att C6-peptid-ELISA på CSV-

prover kan fungera som ett komplement till befintlig metod för diagnostik av neuroborrelios. 

En kombination av båda metoderna kan sannolikt ge en betydligt högre sensitivitet. Vid 

tolkning av resultat från C6-peptid-baserade analysmetoder på CSV ska hänsyn tas till 

eventuell ospecifik överföring av B. burgdorferi s.l.-specifika antikroppar genom blod-

hjärnbarriären. 

 

 
 



ABSTRACT 
 

 

Lyme Borreliosis, caused by spirochetes of the Borrelia burgdorferi sensu lato-

complex, is the most common tick-borne infection in the temperate regions of the 

northern hemisphere. The bacteria can infect many different organs, this can give rise 

to a variety of symptoms in skin, the nervous system, joints and heart. 

Approximately 15 % of the infected individuals show neurological symptoms 

referred to as neuroborreliosis. An active neuroborreliosis is indicated by 

inflammatory changes in the cerebrospinal fluid (CSF) and local synthesis of anti-

Borrelia antibodies in CSF. The current method to diagnose neuroborreliosis is an 

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) which compares levels of anti-

Borrelia antibodies in CSF and serum by calculating an antibody index (AI). 

Calculations of AI compensate for unspecific leakage of antibodies from serum to 

CSF following an injury of the blood-brain barrier. The drawback of the current 

method is a low sensitivity with a high rate of false negative results in samples 

collected early during an infection. Another type of ELISA, based on the use of a C6 

peptide, has earlier shown good sensitivity for detection of B. burgdorferi s.l.-

specific antibodies in serum. The C6 antigen corresponds to a highly immunogenic 

and conserved region of the bacterial surface protein VlsE. The aim of this study was 

to investigate whether a detection of antibodies against the C6 peptide in CSF could 

improve the total sensitivity for the diagnostics of neuroborreliosis. In the current 

study, 169 samples with negative AI from young patients and 18 samples from 

special cases were analyzed. Antibodies against the C6 peptide were found in 8 

young patients and in 2 samples from special cases. Out of these, 3 young patients 

were stated positive for neuroborreliosis. Results of this study show that the C6 

peptide ELISA on CSF samples could act as a complement to the current serological 

method for diagnosing neuroborreliosis. A combination of both methods could 

possibly increase the overall sensitivity. However, the blod-brain barrier injury issue 

is a problem in the analysis and interpretation of the results of the C6 peptide-based 

method on CSF should take into consideration a possible dysfunction of the blood-

brain barrier. In conclusion, a combination of both the current method and the C6 

peptide ELISA could give a markedly improved sensitivity in diagnostics of 

neuroborreliosis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



FÖRKORTNINGAR 
 

 

ACA acrodermatitis chronica atropicans 

AI antikroppsindex 

CNS centrala nervsystemet 

CSV cerebrospinalvätska 

ELISA enzyme-linked immunosorbent assay 

EM erythema migrans 

HIV human immunodeficiency virus 

IgG immunoglobulin G 

IgM immunoglobulin M 

IR 6 invariable region 6  

LPK leukocytpartikelkoncentration 

OD optisk densitet 

OspC outer surface protein C 

PCR polymerase chain reaction (polymeraskedjeraktion) 

s.l.  sensu lato 

VlsE variable major protein-like sequence expressed 
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INTRODUKTION 
 

 

Borrelios 

 

Borrelios är den vanligast förekommande vektorburna infektionen inom de 

tempererade klimatzonerna på norra halvklotet och förekommer framförallt i Europa 

och Nordamerika (1). Södra Sverige är ett högendemiskt område för borrelios och 

här har incidensen uppskattats till 69 fall per 100 000 invånare per år med den högsta 

incidensen i Kalmar och Blekinge län (133-160 fall per 100 000 invånare per år) (2). 

Infektionen orsakas av spiroketer tillhörande Borrelia burgdorferi sensu lato-

komplexet och överförs till människor via fästingar. Borrelios är en inflammatorisk, 

systemisk infektion som associeras med kliniska manifestationer i bland annat hud, 

nervsystem, leder och hjärta. Sjukdomsförloppet är i allmänhet godartat, men stora 

variationer mellan individer förekommer.  

 

 

Borrelios kan uppträda med många olika, ibland diffusa symptom som kan utvecklas 

på flera olika sätt. I vissa fall kan infektionen vara helt asymtomatisk, alternativt 

associerad med icke-specifika symptom (3). De sex mest karakteristiska kliniska 

manifestationerna delas upp i tre stadier baserat på när och var symptomen uppträder 

(se tabell I) (4). Det första stadiet av infektionen karakteriseras av ett lokalt cirkulärt 

hudutslag på platsen för fästingbettet, ett så kallat erythema migrans (EM). 

Hudutslaget visar sig oftast en till fyra veckor efter bettet och expanderar långsamt 

med en central uppklarning. Infektionen börjar med EM i 60-80 % av fallen, vilket 

gör det till den vanligaste kliniska manifestationen av borrelios (5). EM kan 

förekomma med lokala symptom såsom klåda, sveda och smärta, men även 

tillsammans med allmänpåverkan såsom huvudvärk, trötthet samt muskel- eller 

ledvärk, och ibland även låg feber (5).  

 

 

Hos obehandlade patienter kan Borrelia-spiroketer spridas via blodet och ge upphov 

till stadium II av sjukdomen, så kallad disseminerad sjukdom. I huden kan detta 

stadium uppträda som multipla hudutslag som liknar erythema migrans eller som 

lymfocytom, en några centimeter stor svullnad oftast lokaliserad på örsnibb eller 

bröstvårta. I 10-15 % av fallen av obehandlad borrelios karakteriseras en 

disseminerad infektion av neurologiska symptom och benämns neuroborrelios (6). I 

sällsynta fall kan en disseminerad infektion även ge upphov till rubbningar i hjärtats 

retledningssystem, oftast atrioventrikulärt block (AV-block).  

  

Det tredje, sena stadiumet av obehandlad borrelios uppträder oftast som en 

inflammatorisk ledpåverkan, så kallad borreliaartrit. Tillståndet karakteriseras av 

akuta, oregelbundet förekommande smärtsamma inflammationer i en eller flera leder. 

I första hand påverkas stora leder, framför allt knän. I sjukdomens sena stadium kan 

även akrodermatit (Acrodermatitis chronica atrophicans, ACA) förekomma. ACA är 
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en kronisk och långsamt fortlöpande hudmanifestation till följd av Borrelia-

infektion. 

Tabell I. Stadier av borrelios enligt Wilske 2005 (4). 

Stadium Typ av 

infektion 

Tid efter 

fästingbett 

Klinisk manifestation 

I Lokal Dagar-veckor EM 

II Disseminerad Veckor-månader Multipel EM 

Lymfocytom 

Borreliakardit 

Neuroborrelios 

III Kronisk Månader-år Borreliaartrit 

ACA 

Kronisk neuroborrelios 

 

 

Risken att drabbas av borrelios är beroende av flera faktorer såsom årstid, förekomst 

av fästingar inom det geografiska området samt förekomst av Borrelia-spiroketer i 

fästingarna (7-9). I en svensk studie där ett antal fästingar isolerades och undersöktes 

för borreliainfektion fann man att 19 % av fästingarna bar på någon variant av B. 

burgdorferi s.l. (9). B. afzelii samt B. garinii visade högst prevalens (61 % respektive 

23 %) och dessa två arter svarar för de flesta borreliosfall i Europa. Flera studier har 

visat att de olika arterna är associerade med olika kliniska manifestationer av 

sjukdomen. B. garinii är starkt associerad med neuroborrelios, B. afzelii med ACA, 

medan B. burgdorferi sensu stricto associeras med artrit och neuroborrelios (10). 

Dock har alla tre arterna isolerats från patienter med neuroborrelios (11). De kliniska 

manifestationerna är också beroende av var patienten har blivit fästingbiten. Patienter 

som har blivit bitna i huvud- och nackområdet har visat sig löpa större risk för att 

utveckla neurologiska symptom (2).  

 

 

Diagnos av borrelios baseras på den kliniska bilden i kombination med 

laboratorietester. Ett undantag är den tidiga hudmanifestationen EM där diagnosen 

ställs endast kliniskt (12). Indirekta metoder i form av serologi för att detektera 

immunoglobuliner (antikroppar) mot B. burgdorferi s.l. är de mest använda 

metoderna vid diagnostik av borrelios. Prognosen för patienter med alla typer av 

borrelios är oftast god. De flesta symptomen försvinner spontant utan behandling. 

Antibiotikabehandling är dock effektiv och verkar genom att påskynda 

tillbakagången av symptomen samt förebygga sena komplikationer (1). För 

förebyggande av borrelios rekommenderas framför allt att undvika fästingbett genom 

användning av lämplig klädsel och genom att undvika områden med hög 

fästingförekomst. Undersökning av kroppen efter utevistelse samt omedelbart 

avlägsnande av fästingen efter bett är viktiga förebyggande åtgärder. Risken för 

överföring av Borrelia-spiroketerna minskar ju kortare tid fästingen sitter på huden 

(1). 
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Neuroborrelios 

 

Neuroborrelios är den näst vanligaste manifestationen av borrelios i Sverige (2). 

Neurologiska symptom förekommer vanligtvis från 1-12 (oftast 4-6) veckor efter 

fästingbettet, oftast mellan juli och december (13). Mer än 95 % klassificeras som 

tidig neuroborrelios (stadium II) med symptom under kortare tid än 6 månader. 

Mindre än 5 % av patienterna utvecklar kronisk neuroborrelios (stadium III) med 

symptomduration mellan 6 månader till flera år (14). I Sverige behandlas 

neuroborrelios effektivt med peroralt doxycyklin i 10-14 dagar (15). 

 

 

Neuroborrelios ger karakteriska neurologiska sjukdomsbilder men tillståndet är starkt 

omdebatterat då även diffusa kognitiva och ospecifika besvär har associerats med 

neuroborrelios (16). Orsaken till debatten är bristande kunskap om sjukdomens 

kliniska bild och otillräckliga beskrivningar av symptomen (17). Dessutom finns 

inget optimalt diagnostiskt test för att fullständigt bekräfta sjukdomen. 

 

 

En vanlig manifestation av neuroborrelios är radikulitsmärtor, som upplevs mest 

besvärande nattetid. En tidig neuroborrelios kan också uppträda i form av meningit 

men även perifera pareser kan förekomma, framför allt genom påverkan på 

ansiktsnerven. Detta ger upphov till en tillfällig, ofta asymmetrisk ansiktsförlamning 

(facialispares). I sällsynta fall förekommer även en annan typ av påverkan på centrala 

nervsystemet (CNS) i form av myelit eller encefalit (6).  

 

 

Enligt europeiska riktlinjer är den bästa indikatorn på aktiv neuroborrelios framför 

allt symptom talande för neuroborrelios (exempelvis huvudvärk, facialispares eller 

nackstelhet) samt tecken på en inflammatorisk förändring i cerebrospinalvätskan 

(CSV), särskilt en ökning av mononukleära celler (framför allt lymfocyter), så kallad 

mononukleär pleocytos, i kombination med förekomsten av lokalt producerade 

antikroppar mot Borrelia burgdorferi s.l. i CSV (13). Ökad leukocytkoncentration i 

CSV är dock inte en specifik markör för neuroborrelios då pleocytos i CSV även kan 

förekomma vid andra typer av meningiter och encefaliter. En lätt mononukleär 

cellökning ses exempelvis vid tuberkulos, HIV-encefalit, svampinfektioner samt 

virusmeningiter eller vid inflammatoriska sjukdomar, exempelvis multipel skleros 

(18).  

 
 

Borrelia burgdorferi sensu lato 

 

Borrelia burgdorferi sensu lato-komplexet tillhör genuset Borrelia som ingår i 

ordningen Spirochaetales och familjen Spirochaetaceae. Komplexet innefattar 

åtminstone 18 olika arter varav fem har visat sig patogena för människan (5). 

Borrelia-spiroketerna är spiralformade, extracellulära patogener som mäter 10-30 μm 

i längd och 0,2-0,5 μm i bredd (19). Borrelia-spiroketens cellvägg består av ett 

dubbelt membran och mellan det inre och yttre membranet finns 7-11 endogena 
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flageller som är förankrade i cytoplasmamembranet (se figur 1). Flagellerna ger 

spiroketen rörlighet och möjliggör penetration av vävnader vilket anses vara en 

viktig virulensfaktor (19). Det yttre membranet innehåller en rad viktiga 

lipoproteiner, bl.a. outer surface proteins (Osp) och variable major protein-like 

sequence expressed (VlsE). Dessa lipoproteiner spelar en viktig roll i B. burgdorferi’ 

livscykel och uttrycks olika beroende på om bakterien befinner sig i kultur, i 

fästingen eller i värdorganismen (3). OspC är till exempel viktig för överföring av 

spiroketen från fästingen till värdorganismen och krävs tidigt i en infektion medan 

VlsE deltar fortlöpande senare i infektionsprocessen. VlsE är även starkt immunogen 

och spelar en viktig roll för bildning av ett immunologiskt svar mot den infekterande 

mikroorganismen (3). Genomet hos Borrelia-spiroketen består av en linjär 

kromosom och ett antal linjära samt cirkulära plasmider. 

 

 

 
 

Figur 1. Schematisk bild av Borrelia burgdorferi s.l. spiroket (a) samt uppbyggnaden av 

dess cellvägg (b) enligt Rosa et al. 2005 (20).  

 

 

Smittspridning 

 

Borrelia burgdorferi s.l. överförs till människor via hårda fästingar av släktet Ixodes, 

i Europa via Ixodes ricinus. Fästingarna visar en uttalad årstidsvariation med 

avseende på aktivitet, då de blir aktiva vid lufttemperaturer över 4-5
o
C (15). De flesta 

patienter som utvecklar EM infekteras mellan maj och september, vilket 

sammanfaller med fästingarnas ökade aktivitet (1). Längden på fästingens livscykel 

varierar mellan 2 och 6 år, beroende på klimat och tillgänglighet på värdorganismer 

(1).  
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Fästingens livscykel involverar fyra olika utvecklingsstadier: ägg, larv, nymf och 

vuxen fästing (se figur 2) (1). Fästingen livnär sig på sin värds blod under varje 

aktivt utvecklingsstadium. Fästinghonan lägger upp till 2000 ägg på våren och larver 

utvecklas under sensommaren. Larverna parasiterar på smådjur (oftast möss, men 

även småfåglar) och kan smittas med B. burgdorferi s.l. redan i detta stadium (3). 

Larven mognar och blir en nymf som söker sin värd under efterföljande vår och 

sommar. Nymfen utvecklas sedan till vuxen fästing. Främst är det fästingar i 

nymfstadiet som överför spiroketerna till människa, men även den adulta fästingen 

kan orsaka infektion (15). Fästingnymfen är dock aktiv något tidigare på våren än 

den vuxna fästingen.  

 

 

 
Figur 2. Livscykel av fästingen Ixodes ricinus (använd och modifierad med tillåtelse från 

Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA). 

 

 

Borrelia-spiroketer lever i fästingens mag- och tarmkanal. Under fästingens 

blodmåltid ökar spiroketerna i mängd och genomgår fenotypiska förändringar, bland 

annat uttryck av Osp-proteiner vilket möjliggör migration av spiroketer till fästingens 

spottkörtlar (1). Då denna process tar ca 24-48 timmar minimeras risken för infektion 

vid tidigt avlägsnande av fästingen (21). Överföring av spiroketerna till 
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värdorganismens hud sker sedan genom injektion av fästingens saliv under dess 

måltid.  
 
 

Immunrespons mot Borrelia burgdorferi s.l. 

 

Borrelia-infektion hos människor utlöser en rad medfödda och förvärvade 

immunsvar, vilka resulterar i cell- samt antikroppsmedierad eliminering av spiroketer 

(1). De flesta vävnadsskador orsakas inte av själva spiroketerna utan av 

värdorganismens kraftiga inflammatoriska reaktioner. Trots en kraftig humoral och 

cellulär immunrespons kan infektionen pågå under lång tid. De virulensfaktorer som 

gör att infektionen kvarstår är huvudsakligen bakteriens förmåga att nedreglera 

uttrycket av specifika immunogena ytproteiner samt att förändra egenskaperna på 

lipoproteinet VlsE.  

 

 

Den antikroppsmedierade responsen varierar med avseende på sjukdomsstadium och 

symptomens varaktighet. I den tidiga responsen dominerar IgM-antikroppar men 

även IgG-antikroppar har rapporterats (12). I det första stadiet är dock endast 20-    

50 % av patienterna seropositiva (4). Vid en disseminerad sjukdom är 70-90 % av 

patienterna seropositiva och immunresponsen domineras av IgM-antikroppar vid kort 

symptomduration och IgG vid längre symptomduration. I det senaste stadiet av 

sjukdomen är alla patienter IgG-positiva (12). 

 

 

Närvaro av B. burgdorferi s.l. i CNS triggar en lokal immunrespons som är 

oberoende av responsen i perifert blod. Som vid andra inflammatoriska tillstånd i 

CNS sker en infiltration av B-lymfocyter som prolifererar och mognar lokalt, vilket 

resulterar i syntes av B. burgdorferi s.l.-specifika antikroppar inom CSV (intratekalt). 

Antikroppar i CSV av både IgM- och IgG-typ kan kvarstå under flera månader (22). 

 

 

Serologiska metoder 

 

Till skillnad från många andra infektionssjukdomar är diagnostik av borrelios 

beroende av indirekta metoder i form av serologi. Direkta metoder som mikroskopi 

(se figur 3) och polymeraskedjereaktion (PCR) har låg sensitivitet och kan därmed 

inte användas i rutindiagnostik (12). Anledningen är att Borrelia-spiroketen växer 

mycket långsamt vid odling (generationstid på 7-20 timmar) och mängden bakterier i 

kliniska prover är mycket låg.  
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Figur 3. Fluorescein-inmärkta Borrelia burgdorferi-spiroketer i NikonEclipse E600 

fluorescensmikroskop (60 x förstoring) (bilden tagen av Per Nilsson, Linnéuniversitet, 

Kalmar). 

 

 

Den mest använda metoden för laboratoriediagnostik av borrelios är en Enzyme-

linked immunosorbent assay (ELISA) för detektion av IgG- och IgM-antikroppar 

mot Borrelia burgdorferi s.l. Enligt internationella rekommendationer för diagnostik 

av borrelios ska en serologisk analys utföras i två steg där första steget är en sensitiv 

ELISA-antikroppsscreentest följt av en konfirmerande western blot eller immunoblot 

på serum från positiva fall och gränsfall (12). Serologiska metoder har dock en hel 

del begränsningar. Dessa är framför allt otillräcklig metodstandardisering samt en 

förhållandevis låg specificitet då både IgG- och IgM-antikroppar kvarstår under lång 

tid även efter en behandlad eller utläkt borrelios (12). Detta gör det omöjligt att skilja 

en aktuell och eventuell tidigare infektion och serologin kan därför inte heller 

användas för behandlingsuppföljning eller vid diagnostik av reinfektioner. På grund 

av tidigare kliniska eller subkliniska infektioner är seroprevalensen bland 

befolkningen i endemiska områden hög, vilket kan leda till falsk positivitet. En viss 

korsreaktivitet har observerats då IgM-respons initierats av andra infektioner och 

vissa autoimmuna sjukdomar (23). Falskt negativ serologi förekommer vid tidiga och 

lokala manifestationer, då antikropparna ej hunnit utvecklas.  

 

 

Det viktigaste problemet med serologisk diagnostik av neuroborrelios är framför allt 

över- och underdiagnostik. En försenad eller svag antikroppsrespons till B. 

burgdorferi s.l. antigen samt diversitet bland Borrelia-arter kan leda till 

underdiagnostik, medan diagnostiska antigen som är gemensamma för Borrelia-

spiroketer och andra bakterier, samt hög seroprevalens i endemiska områden är 

viktiga faktorer som leder till överdiagnostik.  
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Intratekal antikroppsrespons 

 

Vid neuroborrelios påvisas infektion av CNS genom detektion av intratekal 

produktion av Borrelia-specifika antikroppar. Detektionen av en specifik intratekal 

immunrespons är diagnostiskt mer signifikant än detektion av antikroppar i serum. 

Dessutom detekteras specifik antikroppssyntes ofta tidigare i CSV än i serum vid 

neuroborrelios (12). Metoden används idag inom rutindiagnostik av neuroborrelios i 

Europa (1).  

 

 

Påvisande av intratekal antikroppsproduktion kräver en mätning av antikroppar i 

både CSV- och serumprov, tagna vid samma tillfälle. Resultaten jämförs därefter 

genom beräkning av CSV-serum-antikroppsindex (AI). Det är ytterst viktigt att 

relatera halten antikroppar i CSV till antikroppsnivåer i serum, för att säkerställa att 

detekterade antikroppar inte härstammar från serum. Läckage kan ske genom 

diffusion av antikroppar genom blod-hjärnbarriären eller på grund av en barriärskada 

(som exempelvis vid multipel skleros, huvudskador eller stroke) (16). Ett mått på 

blod-hjärnbarriärens funktion erhålls genom att jämföra koncentrationer av albumin i 

CSV och i serum och genom beräkning av albuminkvot (18). Ökade nivåer albumin i 

CSV är en utmärkt indikator på en barriärskada eftersom albumin inte syntetiseras i 

CNS och allt albumin i CSV har därför diffunderat över blod-hjärnbarriären (22). 

Vid bestämning av AI behöver albuminkvot inte beräknas eftersom AI-positivitet 

innebär påvisande av proportionellt mer specifika antikroppar i CSV än i serum, och 

inte baseras på jämförelse med normalvärden. 

 

 

Den mest använda metoden för antikroppsbestämning vid beräkning av AI är en 

capture ELISA. Metoden bygger på principen att vid intratekal antikroppsproduktion 

utgör mängden Borrelia-specifika antikroppar i CSV en större andel av den totala 

halten antikroppar än i serum. Diagnostisk sensitivitet för metoden har bedömts till 

cirka 70-80 % vid tidig neuroborrelios, och upp till 100 % vid sen neuroborrelios 

(13).  

 

 

Eftersom ett positivt AI förekommer även många år efter en behandlad 

neuroborrelios är bedömning av behandlingsresultat lämpligast i kombination med 

mätning av ospecifika inflammationsmarkörer (exempelvis leukocytkoncentration i 

CSV), då dessa normalt snabbt normaliseras efter en lyckad behandling (16). För 

tolkning av resultat vid misstanke om neuroborrelios är patientens anamnes och 

kännedom av övriga parametrar i CSV essentiella för en korrekt diagnos. 
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Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) 

 

ELISA är en immunkemisk metod för kvalitativ detektion och kvantitativ mätning av 

antikroppar eller antigen i en lösning. Den kvantitativa mätningen möjliggör 

bestämning av koncentration av antikroppar/antigen i en lösning och kan uppnås med 

hjälp av en standardkurva konstruerad med prov med känd koncentration.  Det finns 

olika typer av ELISA, exempelvis indirekt ELISA och capture-ELISA. 

Grundprincipen för dessa är dock gemensam. Mikrotiterbrunnar på en 

mikrotiterplatta beläggs med ett antigen eller antikropp som är specifik för 

antikroppen/antigenet som ska detekteras. Provet tillsätts och antikroppar/antigen 

binder till antigenet/antikropparna på botten av mikrotiterbrunnen. Obundna 

antikroppar/antigen tvättas bort. De bundna antikropparna/antigenen detekteras 

genom tillsats av en enzymkonjugerad sekundär antikropp riktad mot de 

antikroppar/antigen som ska detekteras. Den enzymmärkta antikroppen kan endast 

binda in om en antikropp mot antigenet fanns i provet. Efter avlägsnandet av de 

obundna sekundära antikropparna tillsätts substrat. Enzymet omvandlar substratet till 

en kromogen produkt i de brunnarna där antikropp-antigenkomplex bildats. Slutligen 

mäts vid en bestämd våglängd den optiska absorbansen, som är proportionell mot 

mängden inbunden antikropp/antigen i provet. 

 

 

Med en indirekt ELISA påvisas antikroppar i ett prov med hjälp av antigenbelagda 

mikrotiterbrunnar och detektionen av de inbundna antikropparna sker genom tillsats 

av en enzymkonjugerad sekundär antikropp (se figur 4). Absorbansen blir 

proportionell mot mängden inbundna antikroppar i provet. Med en capture ELISA 

kan däremot andelen specifika antikroppar/antigen av alla antikroppar/antigen i ett 

prov som bundit in till brunnarna mätas. Brunnarna är belagda med capture-

antikroppar som fångar in alla antikroppar/antigen tills capture-antikroppar blir 

mättade med sina antigener. Detektionen sker genom tillsats av ett enzymkonjugerat 

antigen/antikropp som binder endast in till de specifika antikroppar/antigen som 

fångats in.   
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Figur 4. Princip för en indirekt ELISA. Till en antigenbelagd mikrotiterbrunn tillsätts ett 

prov och antikropparna i provet binder till antigenen. En sekundär enzymkonjugerad 

antikropp tillsätts och obundet konjugat tvättas bort. Tillsats av ett substrat ger upphov till en 

färgad produkt i brunnen och absorbansen mäts spektrofotometriskt. 

 
 
 

Detektion av Borrelia-specifika antikroppar 

 

Inom Kalmar län screenas idag alla misstänkta fall av borrelios med en C6-peptid-

baserad ELISA på serum. Analysen har visat sig ha hög specificitet och sensitivitet 

för detektion och kvantifiering av humana antikroppar av både IgG- och IgM-typ 

riktade mot B. burgdorferi s.l. (24). C6-peptid är en syntetisk peptid bestående av 26 

aminosyror och baserad på en starkt immunogen och konserverad invariabel region, 

invariable region 6 (IR6) av B. burgdorferi s.l. VlsE-membranprotein (25). Flera 

studier har visat att C6-peptid-baserade metoder har en hög sensitivitet i alla stadier 

av borrelios, något mindre vid tidig infektion (26-28). C6-antikroppsrespons mot alla 

europeiska arter av Borrelia-spiroketer har visat sig vara stark (25). C6-ELISA är 

dock endast validerad för serumprov och inte för CSV, men några studier har visat 

att C6-peptid ELISA möjligen kan användas även för analys av cerebrospinalvätska 

för att diagnostisera neuroborrelios (29-31).  
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Bakgrund till studien 

 

Eftersom neuroborrelios är ett allvarligt men relativt lättbehandlat tillstånd, är det 

viktigt att utveckla tillförlitliga diagnostiska verktyg som komplement till den ofta 

svåra kliniska bedömningen. Vid Kliniskt Mikrobiologiska Laboratoriet på 

Länssjukhuset i Kalmar används för närvarande Oxoids IDEIA™ Lyme 

Neuroborreliosis capture ELISA som ett diagnostiskt verktyg vid neuroborrelios. I 

analysen används renad B. afzelii-flagell som testantigen. Andelen Borrelia 

burgdorferi s.l. specifika antikroppar av IgG- samt IgM-typ i CSV och serum 

jämförs genom beräkning av antikroppsindex (AI). Det finns dock tecken på att den 

befintliga metoden framförallt tidigt i infektionsförloppet har för låg sensitivitet och 

ger falskt negativa resultat. Metodens sensitivitet har rapporterats att variera mellan 

50 % - 95 % (32). I bedömningen vid misstänkt neuroborrelios läggs därför också 

stor vikt vid eventuell förekomst av pleocytos i CSV, vilket dock också kan 

förekomma vid många andra tillstånd.  

 

 

För diagnostik av andra former av borrelios än neuroborrelios används på 

laboratoriet en C6-peptid-baserad ELISA-test på serum. C6-antigenet har visat sig 

vara konserverat hos alla europeiska arter av B. burgdorferi s.l. (25). Idag används 

dock C6-peptid-baserade metoder endast på serum.  

 
 

Syfte med studien 

 

 

Syftet med den här studien var att undersöka om en komplettering av diagnostiken 

med detektion av C6-antikroppar i CSV kan förbättra sensitiviteten vid diagnostik av 

neuroborrelios utan att allvarligt försämra specificiteten.  
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MATERIAL OCH METODER 
 
 

Patienter och prover 

 

Tretton CSV-prover från patienter med neuroborreliosdiagnos enligt laboratoriets 

rutindiagnostik analyserades initialt med C6-ELISA med syfte att optimera 

spädningsgrad på CSV-proverna. Fyra av dessa tretton prover var tidigare AI-

positiva för IgG, fem var AI-positiva för IgM och fyra var positiva i AI för både IgG 

och IgM. Spädning 1:5 valdes som standardspädning för fortsatta försök. Positiva 

prover analyserades även i spädning 1:20. Som negativt kontrollmaterial användes 

CSV-prover från 22 avidentifierade patienter utan pleocytos i CSV (för att utesluta 

en aktuell bakteriell infektion).  

 

 

I studien användes CSV-prover tagna mellan juni och oktober 2009, 2010 samt 2011 

från 169 olika konsekutiva patienter mellan 0-30 år från Kalmar län med misstänkt 

neuroborrelios. Äldre patienter uteslöts för att minska andelen störande 

bakomliggande sjukdomar i materialet. Samtliga prover var negativa i CSV-serum-

antikroppsindex (AI) enligt laboratoriets rutindiagnostik Oxoids IDEIA™ Lyme 

Neuroborreliosis ELISA (Oxoid, Hampshire, Storbritannien).  

 

 

Därefter analyserades dessutom 18 selekterade CSV-prover från oklara patientfall av 

olika åldrar, tagna mellan åren 2009-2012. Även dessa patienter var AI-negativa.  

 

 

Serumprover från samtliga patienter hade även tidigare analyserats med C6-peptid 

ELISA (Immunetics, Boston, USA). Analys av AI med Oxoids metod samt C6-

ELISA på serumprover har utförts inom rutindiagnostiken vid klinisk mikrobiologi 

och vårdhygien vid Länssjukhuset i Kalmar.  
 
 

C6-peptid ELISA  

 

Samtliga CSV-prover analyserades med C6 Lyme ELISA™ kit (Immunetics, 

Boston, USA). Vid varje analysomgång användes kontrollprover, bestående av 

tillverkarens positiva och negativa kontroll samt kalibrator. CSV-prover förvarades i 

-20
o
C före analys. Patientproverna späddes 1:5 innan analys. Samtliga positiva 

prover och gränsfall analyserades även med 1:20-spädning. C6-ELISA utfördes 

enligt tillverkarens instruktioner. Alla reagenser rumstemperades före användning. 

Tvättlösningskoncentrat (10x fosfatbuffrad saltlösning och Tween-20 och 

konserveringsmedel ProClin) späddes 10 ggr med destillerat vatten. Tvättlösningen 

förvarades därefter i rumstemperatur under högst en månad. Positiv och negativ 

kontroll samt kalibrator (material av humant ursprung) analyserades i 1:20-spädning 

enligt tillverkarens anvisningar.  
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Samtliga prover och kontroller späddes med spädningslösning i glasrör (Kimble). För 

att reducera skillnader i inkubationstider mellan mikrotiterbrunnarna analyserades 

maximalt sex mikrotiterstrips vid varje tillfälle. 

 

 

Spädda prover blandades noggrant före applicering i mikrotiterbrunnarna. En volym 

på 100 µl av positiv kontroll sattes till första mikrotiterbrunnen vid varje 

analysomgång, negativ kontroll till andra brunnen och kalibrator till tredje brunnen. 

Därefter tillsattes 100 µl av respektive prov till varsin C6-coatad mikrotiterbrunn och 

mikrotiterplattan inkuberades i rumstemperatur i 30 minuter. Plattan tvättades fyra 

gånger med 300 μl tvättlösning i tvättinstrumentet Wellwash (Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA, USA). Därefter sattes 100 μl konjugatlösning (antihumant 

IgG/IgM-pepparrotsperoxidkonjugat från get) till varje brunn och plattan 

inkuberades i rumstemperatur i 20 minuter. Efter inkubationen tvättades brunnarna 

enligt ovan. Därefter sattes 100 μl substrat (vätesuperoxid och tetrametylbenzidin) 

till varje brunn och plattan inkuberades i rumstemperatur i 4 minuter. Slutligen sattes 

100 μl stopplösning (svavelsyralösning) till varje brunn och absorbansen avlästes vid 

450 nm, korrigerad genom 590-650 nm bakgrundssubstraktion, med en ELISA-

avläsare för mikrotiterplattor Multiscan FC (Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

MA, USA). Avläsning skedde inom 5 minuter från att reaktionen inhiberats. 

 

 

Enligt tillverkarens instruktioner krävdes för en godkänd analysomgång OD (optisk 

densitet) på negativ kontroll ≤0,18; OD för positiva kontrollen >1,2 och kalibratorn 

<0,18. Analysens cut-off värde beräknades genom att addera 0,3 till kalibratorns OD-

värde. För att eliminera variationer mellan analystillfällen räknades varje 

patientprovvärde om till s/co-värde (sample/cut-off), vilket representeras av provets 

OD-värde dividerat med cut-off-värde. Enligt tillverkarens instruktioner bedömdes 

prover med s/co-värde ≤0,90 som negativa; s/co-värde mellan 0,91–1,09 bedömdes 

som gränsfall. Prover med s/co-värde ≥1,10 bedömdes som positiva.  

 

 

Övriga laboratorieanalyser 

 

Vid positiva resultat bestämdes även patienternas albuminkoncentration samt 

leukocytkoncentration i CSV. Referensintervall för albumin i CSV är <0,15 g/L (till 

och med 5 års ålder), <0,24 g/L (upp till 14 års ålder) och <0,40 g/L för patienter 

över 14 år (avdelning för klinisk kemi, Länssjukhuset i Kalmar). Referensintervall 

för leukocytpartikelkoncentration (LPK) i CSV ligger på <5 x10
6
/L varav 

polynukleära celler <1 x 10
6
/L och mononukleära celler <5 x 10

6
/L (18). Cellräkning 

samt mätning av koncentration albumin i CSV utfördes av avdelningen för klinisk 

kemi vid Länssjukhuset i Kalmar. Statistisk bearbetning av data utfördes i GraphPad 

Prism 5. 
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RESULTAT 
 
 

Primära spädningsförsök 

 

För att bestämma lämplig spädning på CSV-proverna i studien analyserades sex 

patientprover (tidigare AI-positiva) med C6-ELISA på ospädd CSV samt i spädning 

1:2, 1:5, 1:10. 1:15 och 1:20. Av dessa prov var tre negativa samt tre positiva (i 

spädning upp till 1:10-1:20, se tabell II). Därefter analyserades ytterligare sju 

patientprov i spädning 1:2 och i tvåfaldiga spädningssteg upp till 1:64. Av dessa blev 

ett prov negativt och sex prover positiva i samtliga spädningar (se tabell III). 

 

 
Tabell II. S/co-värden för sex patientprover (samtliga positiva i AI) analyserade på ospädd 

CSV samt i spädning 1:2, 1:5, 1:10. 1:15 och 1:20 med C6-peptid ELISA. Referensintervall: 

s/co-värde ≤0,90 negativt; 0,91–1,09 gränsfall; ≥1,10 positivt. Positiva resultat är markerade 

i rött, gränsvärden i blått.  

 

Prov AI-

positivitet 

Ospädd 1:2 1:5 1:10 1:15 1:20 

06-595 IgM 0,151 0,028 0,032 0,019 0,531 0,045 

06-615 IgM 8,557 2,792 3,558 0,655 0,920 1,159 

06-194 IgM 1,086 0,135 0,180 0,071 0,091 0,063 

06-681 IgG 7,594 3,644 2,883 1,514 1,060 0,551 

06-646 IgG 0,043 0,022 0,019 0,018 0,023 0,020 

06-281 IgG 9,385 9,190 5,207 1,952 1,338 0,438 

 
 
 
Tabell III. S/co-värden för sju patientprover (samtliga positiva i AI) analyserade på ospädd 

CSV samt i spädning 1:2, 1:4, 1:8. 1:16 och 1:32 och 1:64 med C6-peptid ELISA. 

Referensintervall: s/co-värde ≤0,90 negativt; 0,91–1,09 gränsfall; ≥1,10 positivt. Positiva 

resultat är markerade i rött, gränsvärden i blått. 

 

Prov AI-

positivitet 

1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 

07-926 IgM >10 9,887 9,119 6,347 4,604 7,422 

07-231 IgM + IgG >10 >10 >10 >10 >10 <10 

07-260 IgG 0,476 0,296 0,944 0,667 0,159 0,194 

07-288 IgM + IgG 10,041 8,981 6,273 3,717 2,260 1,097 

07-300 IgM + IgG 10,219 >10 >10 9,090 7,946 6,759 

07-328 IgM + IgG >10 >10 9,792 7,866 6,203 4,037 

07-754 IgM 10,115 9,317 6,806 4,226 2,675 1,211 
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Barn och unga vuxna med negativt AI  

 

Av totalt 169 patienter mellan 0-30 år detekterades antikroppar mot C6-peptid i 

CSV-prov spädda 1:5 hos åtta patienter. Av dessa var två patienter positiva även i 

CSV spädd 1:20 (se figur 5).  S/co-värden för positiva prover redovisas i tabell IV.   
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Figur 5. Antal negativa och positiva prover samt gränsfall vid analys med Immunetics C6-

peptid ELISA på CSV prover.  
 
 
 

Samtliga positiva patienter var barn mellan 2-9 år med typiska symptom för 

neuroborrelios: facialispares (3 patienter), huvudvärk (4 patienter) och nackstelhet (1 

patient), se tabell III. En patient med huvudvärk uppvisade även erythema migrans 

som är ett mycket typiskt tecken på borrelios. Samtliga patienter uppvisade pleocytos 

i CSV (LPK > 5 x 10
6
/L) med dominans av mononukleära celler. Tre av patienterna 

hade lätt förhöjda albuminnivåer i CSV.  
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Tabell IV. Resultat av C6-positiva CSV-prov spädda 1:5, från barn och unga vuxna mellan 0-30 år. Referensintervall för C6-ELISA: s/co-värde ≤0,90 

negativt; 0,91–1,09 gränsfall; ≥1,10 positivt. Positiva resultat är markerade i rött. Normalvärden för CSV-albumin: <0,15 g/L (till och med 5 års ålder), 

<0,24 g/L (upp till 14 års ålder) och <0,40 g/L för patienter över 14 år. Referensintervall för leukocytpartikelkoncentration (CSV-LPK): <5 x10
6
/L 

varav polynukleära celler <1 x 10
6
/L och mononukleära celler <5 x 10

6
/L. Patientanamnes: (hv=huvudvärk, beh=behandlad för borrelios, EM=erythema 

migrans) överensstämmer med typiska neuroborrelios-symptom.   

 

Prov Patientens ålder 

(år) 

C6 s/co 

(CSV)  

1:5 

C6 s/co 

(CSV)  

1:20 

C6 s/co 

(serum) 1:20 

CSV-LPK 

(poly/mono) 

(10
6
/L) 

CSV-Albumin 

(g/L) 

Anamnes 

09-422 8 1,098 - 1,1 144 (26/118) - nackstel 

09-094 8 2,044 0,379 6,4 66 (0/66) 0,22 facialispares 

10-380 9 7,655 2,198 7,6 19 (3/16) 0,37 fästingbiten, hv  

10-400 6 2,513 0,384 8,1 96 (0/96) 0,12 facialispares 

10-475 7 1,358 0,258 2,3 68 (4/64) 0,23 facialispares 

10-851 4 9,800 4,640 10,3 188 (40/148) 0,29 hv 

10-151 7 1,494 0,230 1,3 512 (28/484) - hv 

10-277 2 1,847 0,367 0,8 224 (14/210) 0,36 hv, EM 

- Ej analyserat.
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Oklara fall och fall med andra sjukdomar, AI-negativa  

 

Av totalt 18 oklara patientfall var två patienter positiva och två patienter låg nära 

gränsvärde i C6-peptid ELISA på CSV spädd 1:5. Av dessa hade endast en patient 

(11-850) detekterbara antikroppar mot C6-peptid även i CSV spätt 1:20 (se figur 6). 

S/CO-värden redovisas för samtliga prov i tabell V.  
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Figur 6. Antal negativa och positiva prov, samt gränsfall vid analys med Immunetics C6-

peptid ELISA på CSV-prover. Av 18 patienter med misstanke om neuroborrelios var två 

patienter positiva i C6-ELISA på CSV-prover spädda 1:5, och två patienter låg inom 

gränsområdet. I 1:20-spädning av CSV-prover var endast en patient positiv. 

 

 

 

En C6-positiv patient (11-850) uppvisade en klar pleocytos i CSV (LPK > 5 x 10
6
/L) 

med mononukleär dominans. Den andra C6-positiva patienten (10-061) uppvisade 

ingen pleocytos i CSV. Hos båda patienterna sågs dock förhöjda albuminnivåer i 

CSV (>0,40 g/L) och C6-positivitet i serum. Ett prov uppvisade en viss reaktivitet 

mot C6-antigen i CSV samt serum (11-344) men med normal albuminnivå i CSV. 

Patienten hade symptom typiska för neuroborrelios (facialispares) och uppvisade en 

monocytär pleocytos i CSV (LPK > 5 x 10
6
/L). En patient (11-941) med en svag 

reaktivitet mot C6-peptid samt en monocytär pleocytos CSV uppvisade en förhöjd 

albuminkoncentration i CSV.  
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Tabell V. Resultat för C6-ELISA-analys av oklara patientfall. Referensintervall för C6-ELISA: s/co-värde ≤0,90 negativt; 0,91–1,09 gränsfall; ≥1,10 positivt. 

Positiva resultat är markerade i rött, gränsvärden i blått. Normalvärden för CSV-albumin: <0,40 g/L. Referensintervall för leukocytpartikelkoncentration (CSV-

LPK): <5 x10
6
/L varav polynukleära celler <1 x 10

6
/L och mononukleära celler <5 x 10

6
/L. Anamneser (hv=huvudvärk, beh=behandlad för borrelios) fanns 

tillgängligt endast för en del av materialet. 

 

Prov C6 s/co (CSV)  

1:5 

C6 s/co (serum)  CSV-LPK (poly/mono) 

(10
6
/L) 

CSV-Albumin 

(g/L) 

Anamnes 

 

Patienter utan pleocytos (osannolikt neuroborrelios) 

 

10-338 0,104 5,7 negativt 0,28  

10-693 0,247 8,6 negativt 0,18  

11-537 0,018 0,2 negativt -  

11-660 0,020 0,3 negativt -  

10-061 1,350 8,4 negativt 0,88  

12-209 0,023 0,0 negativt -  

11-068 0,029 0,2 negativt  -  

 

Patienter med pleocytos men annan diagnos* (osannolikt neuroborrelios) 

 

11-147 0,030 0,2 10 (0/10) - annan diagnos* 

11-501 0,070 0,2 320 (0/320) - annan diagnos* 

11-709 0,064 0,2 140 (20/120) - annan diagnos* 

11-861 0,024 0,6 25 (4/21) - annan diagnos* 

11-162 0,052 0,2 130 (14/116) - annan diagnos* 

 

Patienter med pleocytos utan annan orsak (möjlig neuoroborrelios) 

 

11-480 0,058 0,2 40 (9/31) - fästingbiten, hv, beh 

11-521 0,024 0,2 104 (18/86) - hv, beh 

11-850 9,018 5,8 410 (37/373) 1,18 beh, ischalgi 

11-941 1,045 6,5 122 (18/104) 0,46 parestesier arm, beh 

11-344 0,932 9,2 28 (2/26) 0,14 facialispares 

11-470 0,024 0,2 80 (26/54) - hv, beh 

      

 *t.ex. sarkoidos, optikusneurit, myelit, varicella, herpes simplex, demyeliniserande sjukdom, Guillain-Barrés syndrom. 

- Ej analyserat
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Kontrollmaterial 

 

Ett provmaterial från 22 avidentifierade patienter utan pleocytos i CSV utgjorde 

negativ kontroll i studien. Samtliga 22 patienter inom referensgruppen var negativa i 

C6-ELISA på CSV spädd 1:5. Motsvarande resultat för barn och unga vuxna i 

försöksgruppen var 8 av 169 positiva och för oklara fall 2 av 18 positiva. Fördelning 

av resultatvärden redovisas i figur 7.  
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Figur 7. Fördelning av sample/cut-off-värden på CSV-prover från barn och unga vuxna, 

oklara patientfall samt negativt kontrollmaterial från patienter utan pleocytos i CSV.  Data är 

angivet som medelvärde +/- standardavvikelse. Gränsen för positivitet går vid s/co-värde 

1,09 (röd streckad linje). 

 

 
Medelvärdet för OD på den positiva kontrollen var 2,01, negativa kontrollen 0,06 

och kalibratorn 0,09. 
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DISKUSSION 
 

 

Diagnostik av neuroborrelios är förhållandevis svår. Serologiska analyser är de 

dominerande, men de har begränsningar, främst på grund av en låg specificitet. 

Därför eftersträvas nya mer tillförlitliga analysmetoder. Ett stort problem vid 

utvärderandet av nya analysmetoder är att en bra ”golden standard” för diagnostiken 

saknas. Man är därför hänvisad till att utvärdera diagnostiken i förhållande till klinisk 

bild, behandlingsresultat och ospecifika markörer som exempelvis pleocytos i CSV. 

 

 

Denna studie initierades då misstanke fanns att neuroborrelios underdiagnostiseras. I 

flera fall har patienter med typiska neuroborrelios-symptom uppvisat en negativ AI-

kvot. Underdiagnostik kan bero på att patienter sökt vård i sjukdomens tidiga skede 

då antikroppar ej hunnit utvecklas vilket leder till falskt negativ serologi. Ytterligare 

anledning skulle kunna vara att nuvarande använd metod för detektion av intratekal 

antikroppsproduktion inte täcker alla patogena Borrelia-arter. Metoden kan också ha 

andra brister. Syftet med beräkning av AI är att korrigera för en eventuell överföring 

av Borrelia-specifika antikroppar från serum till CSV. Normalvärden för 

antikroppsnivåer i CSV bestäms av antikroppskoncentrationen i serum. Vid höga 

antikroppsnivåer i serum finns möjligen en risk att AI-kvoten är falskt negativ, trots 

att antikroppar produceras även intratekalt. En känd risk för falskt negativ AI är 

barriärskada med läckage av stora mängder antikroppar till CSV. Andelen Borrelia-

specifika detekterade antikroppar i CSV kan då sjunka trots intratekal 

antikroppsproduktion. 

 

 

För att påvisa neuroborrelios har C6-peptid-baserad serologi på serum tidigare 

utvärderats. C6-peptid-ELISA har uppvisat god sensitivitet vid analys av serum hos 

neuroborrelios-patienter (27, 29, 31). Dock har känsligheten rapporterats låg hos 

patienter med tidig neuroborrelios (symptomduration < 8 dagar). Antikropps-

responsen i serum uppträder dock ofta senare än intratekalt och därmed skulle C6-

ELISA på CSV-prover kunna vara känsligare vid tidig neuroborrelios än analys av 

serum.  Antalet studier som stöder användning av C6-ELISA på CSV-prover är dock 

begränsat, och resultaten till viss del motstridiga med avseende på sensitivitet. 

Nyligen visade Tjernberg et al. att C6-ELISA har en hög sensitivitet (99 %) såväl 

som hög specificitet (88 %) på CSV-prover från patienter med neuroborrelios (30). 

Även van Burgel et al. fann en hög sensitivitet (95 %) (31). Detta har även tidigare 

visats av Skarpaas et al. som fann en sensitivitet och specificitet i samma 

storleksordning (29). Dock rapporterade Vermeersch et al. 2009 en signifikant lägre 

sensitivitet på samma test (61-68 %) (33). Den låga sensitiviteten i Vermeersch’ 

studie skulle dock kunna bero på dåligt definierat patientmaterial då även icke-

konstaterade neuroborrelios-patienter inkluderades i studien.  

 

 

Syftet med den aktuella studien var att undersöka om detektion av C6-antikroppar i 

CSV kan användas som komplement vid diagnostik av neuroborrelios. I denna studie 

detekterades antikroppar mot C6-peptid hos åtta av 169 patienter som tidigare varit 
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negativa i laboratoriets rutinmetod för detektion av neuroborrelios. De positiva 

patienterna var barn mellan 2-9 år med typiska neuroborreliossymptom och 

pleocytos i CSV med dominans av mononukleära celler. Tre av dessa C6-positiva 

patienter uppvisade dock lätt förhöjda nivåer av albumin i CSV vilket tyder på blod-

hjärnbarriärskada. Vid blod-hjärnbarriärskada föreligger risk för läckage av 

antikroppar från serum till CSV vilket kan orsaka falskt positiva resultat på C6-

peptid ELISA på CSV. Tre av patienterna hade dock en normal albuminnivå i CSV, 

vilket tyder på att patienterna var neuroborrelios-patienter, trots ett negativt AI. I 

rutindiagnostiken blir cirka 7 % av alla prover som inkommer till laboratoriet med 

frågeställning neuroborrelios AI-positiva. I denna studie har ytterligare 2 % av 

inkomna patientprov blivit positiva för intratekal antikroppssyntes. Sammanlagt 

utgör patienter med neuroborrelios 9 % av samtliga som testas för neuroborrelios. De 

2 % som rapporterats i denna studie utgör alltså en femtedel av samtliga patienter 

med neuroborrelios, vilket tyder på att åtminstone var femte neuroborrelios-patient 

under 30 år har inte fått rätt diagnos. Andelen kan dock vara ännu högre då patienter 

med tecken på barriärskada uteslöts som sanna neuroborrelios-patienter i aktuell 

studie. Vid neuroborrelios kan dock en viss blod-hjärnbarriärskada förekomma, 

vilket kan ses som en lätt albuminförhöjning i CSV.  

 

 

I denna studie valdes spädning av CSV-proverna till 1:5, eftersom primära 

spädningsförsök på AI-positiva prover visade goda resultat med en spädningsfaktor i 

denna storleksordning. Dessutom har 1:5-spädning på CSV-prov i C6-ELISA visat 

på hög sensitivitet i tidigare publicerad studie (31). Samtliga positiva prov i spädning 

1:5 analyserades även i spädning 1:20 eftersom denna spädningsfaktor skulle 

betydligt underlätta arbetsflödet på laboratoriet (serumprov och CSV-prov skulle 

kunna analyseras automatiserat i samma analysomgång). På prover spädda 1:20 faller 

dock flera positiva prov bort med aktuell cut-off. C6-ELISA på CSV-prover spädda 

1:20 (med cut-off för serum) har dock tidigare visat en hög känslighet för patienter 

med neuroborrelios (30).   

 

 

Då antikroppsnivåer i CSV är relativt låga skulle eventuellt ospädda CSV-prov 

kunna användas i analysen. Dock finns risk att högre koncentration av andra protein i 

ospädda prover orsakar interferens och ospecifika interaktioner. En bättre strategi 

skulle kunna vara att använda en relativt hög spädning och att sänka cut-off-värdet. I 

aktuell studie sattes gränsen för positivitet på s/co 1,09, dock visar högsta 

kontrollprov, av 22 negativa, ett s/co-värde på 0,31. Detta indikerar att det finns 

marginal att sänka cut-off för att öka sensitiviteten i analysen. Dock var 22 negativa 

kontrollprov i denna studie ett alltför litet material för att motivera en sänkning av 

cut-off i studien.   

 

 

Vid analys av 18 oklara patientfall detekterades antikroppar mot C6-peptid i två 

prov. Ett av dessa uppvisade en klar monocytär pleocytos i CSV och patienten har 

senare behandlats för borrelios, trots ett negativt AI. Patienten uppvisade dock en 

förhöjd albuminnivå i CSV vilket tyder på en barriärskada och därmed kunde 

läckage av antikroppar från serum inte uteslutas. För den andra patienten var 
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anamnesen okänd och ingen pleocytos i CSV har rapporterats, vilket talar emot en 

aktuell neuroborrelios. Patienten uppvisade också tecken på barriärskada med en 

kraftigt förhöjd albuminnivå i CSV. Det är alltså tveksamt om patienten verkligen 

hade neuroborrelios. De detekterade antikropparna antas härstamma från serum där 

de sannolikt fanns kvar efter en tidigare genomgången borrelios.  

 

 

Bland de oklara patientfallen har två prov bedömts som gränsfall med viss reaktivitet 

men inte tillräckligt för att betraktas som positiva. En av dessa patienter hade tecken 

på en barriärskada. Patienten utan barriärskada uppvisade monocytär pleocytos i 

CSV och typiska neuroborrelios-symptom (facialispares). Den låga halten av 

antikroppar mot C6-peptid skulle kunna indikera att provet har tagits i sjukdomens 

tidiga skede då antikroppsproduktionen intratekalt nyligen har påbörjats och därför 

bör ett uppföljningsprov tas.   

 

 

Det negativa patientmaterialet som användes i studien visade ingen reaktivitet mot 

C6-peptid men kännedom om övriga CSV-parametrar (framför allt albumin), resultat 

på C6-ELISA på serum samt patienternas ålder och anamnes saknades. Därmed var 

grunden för bedömning av specificiteten på metoden och uteslutande av falsk 

reaktivitet otillräcklig. 

 

 

För att eliminera de potentiella felkällorna vid serologiska Borrelia-analyser är det 

viktigt att standardiserade protokoll följs. Användning av hemoglobinhaltiga och 

kontaminerade prover eller prover som upprepade gånger frysts och tinats upp kan ge 

upphov till falska resultat. Ju äldre prover som analyseras desto större risk att 

antikroppar har degraderats. Prover som användes i denna studie förvarades i -20
o
C 

upp till 3 år, vilket skulle kunna bidra till svagare reaktioner vid analysen av de 

äldsta proven. Tvättsteg mellan tillsats av reagenser är kritiska moment i alla ELISA-

analyser. Förorenade eller för små volymer av tvättbuffert kan leda till falskt 

förhöjda resultat. Efter varje tvättomgång måste all vätska avlägsnas ur brunnarna, 

eftersom kvarvarande vätska kan interferera med substratet och ge falskt låga 

resultat. Vid användning av kommersiella kit bör uppmärksammas att det föreligger 

stora variationer mellan kit från olika tillverkningsomgångar.  För att kompensera för 

detta samt variationer som kan uppstå mellan analystillfällen användes en kalibrator 

och ett s/co-värde beräknades för varje prov.  

 

 

Beräkning av AI med C6-ELISA är inte möjlig eftersom metoden inte validerats för 

analys av andelen Borrelia-specifika antikroppar i serum och CSV, och ingen 

jämförelse utförs.  Eftersom ingen AI kan uträknas så är specificiteten på metoden 

hos patienter med detekterbara C6-antikroppar förhållandevis suboptimal, då 

korrigering för ospecifik överföring av antikroppar från serum till CSV saknas. C6-

ELISA på CSV-prover bör alltid relateras till albuminkvot för att kunna utesluta att 

antikroppar mot C6-peptid härstammar från serum.  
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Utifrån denna studie är det svårt att definitivt avgöra metodens användbarhet.  

Resultaten antyder dock att C6-ELISA på CSV som komplement till AI-beräkning 

leder till upptäckt av fler fall av neuroborrelios. Dock behöver ett större och bredare 

patientmaterial analyseras för att avgöra om metoden skulle kunna införas i 

rutindiagnostik. Framförallt bör en större mängd konsekutivt utvalt patientmaterial 

analyseras och relateras till albuminkvot. Ytterligare undersökning av känsligheten 

bör också utföras genom analys av väldefinierat material från patienter med 

säkerställd neuroborrelios-diagnos och känt positivt AI.  Om C6-peptid-ELISA på 

CSV skulle visa en hög sensitivitet, skulle den möjligtvis kunna ersätta AI-beräkning 

i framtiden.  

 

 

Sammanfattningsvis så har den här studien visat att C6-peptid-ELISA på CSV-

prover kan fungera som ett komplement till nuvarande använd metod för diagnostik 

av neuroborrelios. En kombination av båda metoderna kan sannolikt ge en betydligt 

ökad sensitivitet. I det fortsatta arbetet kommer resultat från C6-ELISA på CSV-prov 

att relateras till albuminkvot i ett konsekutivt patientmaterial. 
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