
 
Systemisk Borreliose og 

langtidsplager 
 
 
 

Kurs for Leger i Nord  
14. og 15. januar 2016 



+ 
Tidlig borreliose 
3 - 30 dg 

Tidlig systemisk  
1 - 6 mnd 

Sen borreliose 
>6 mnd 

Erytema migrans  
Lymfocytom  

Nevroborreliose Sen nevroborreliose 

Artritt Kronisk artritt 

Hjerte affeksjon Acrodermatitis  
 
chronica 
 
atrophicans (ACA) 



Synsnervebetennelse 
Million M et al. Br J Ophthalmol 2011;95:1026 Rytmeforstyrrelse på  

Hjertet :AV-blokk 

Multiple Erytema Migrans 
www.internettmedicine.se 

Sjeldne varianter 

http://www.internettmedicine.se/


Akutt Lyme NevroBorreliose (LNB) 
Bannwarth syndrom 

Hjernehinnebetennelse    
Utstrålende smerter 
Lammelser og følelsesforstyrrelser 



Betennelse i andre deler av 
nervesystemet 

• Polynevropati 
• Nervepleksusbetennelse 
• Mononevritter 
• Hjernen og ryggmargen, sjeldent som 

myeloencephalitt, cerebral årebetennelse 



Borrelia-affeksjon av hjerne & ryggmarg 

• Dersom sentralnervesystemet affiseres får 
sykdommen oftest et mer langvarig forløp 

• Vanligst er ryggmargsbetennelse med spastisk, 
ataktisk gange og blærelammelse 

• 60 % med ryggmargsbetennelse har også 
hjernebetennelse, og 40 % hjernenervelammelse 

• Slagsykdom 
 



Bildediagnostikk  

• Av og til lesjoner med signaløkning i T2/FLAIR, 
kontrastladende inflammatoriske lesjoner,             
kan ligne på MS-plaques.  





Vaskulitt og slag 
• Region i Tyskland, 622100 innbyggere, høyendemisk 

(0,3%) 
• 15 år 
• 11 tilfeller 
• Ceftriaxon og platehemmer 
• 6 normalisering av NHISS 
• 1 død, en alvorlig handicap 

 
Tobias Back et al 2012 



Behandling sen LNB 

• Responsen kan være treg, og ikke alltid 
komplett 

• Endelig behandlingsrespons bør ikke vurderes 
før etter 3-6 mnd 

• Re-behandling etter nye objektive tegn/funn 
ev 2-4 uker 

Chronic Lyme; diagnostic and therapeutic challenges. Acta 
Neurol Scand Suppl. 2013 Ljøstad U, Mygland Å 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lj%C3%B8stad%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23190290


Nevroborreliose (LNB);  
begrepsavklaringer 

• Akutt nevroborreliose: typisk uker til måneder 
etter utslett/bitt 

• Kronisk nevroborreliose: Over 6 måneder 
etter utslett/bitt. Sjeldent 

• ”Post Lyme disease syndrome” persisterende 
symptomer etter behandlet nevroborreliose 
uten påvisning av aktiv infeksjon  



Hvor hyppig er ”kronisk” borreliose? 

• Ved bruk av av diagnostiske guidelines med 
krav om objektive organ- og infeksjonsfunn: 
Svært sjelden 

• Ved bruk av sjekkliste for uspesifikke objektive 
funn uten aktive infeksjonstegn, det vil si 
kroniske symptomer med mistenkt relasjon til 
flått: Ganske vanlig 
 

    Ljøstad, Mygland 2012  



 



 Langtidsprognose etter behandlet 
nevroborreliose (Eikeland 2012) 

 
Risikofaktorer 

 
Nevropsykologisk 

funksjon 

 
Livskvalitet og 

fatigue 



Pasientkarakteristika før behandling n=50 

Kliniske variabler Nevroborreliose 
behandlede pasienter   

Alder (range) 53 (18-77) 
Kjønn: Menn (%) 29 (58) 
Flåttbitt siste år ja (%) 30 (60) 
Erythema migrans siste år ja (%) 11 (22) 
Symptomvarighet før behandling 
(uker) 

9.2 

Klinisk bilde før behandling: 
Bannwart syndrom  (%)             
Sentral nerve system  (%)  
Plexus (%)  
Subjektive symptomer alene (%) 

 
40 (80) 
4 (8) 
1 (2) 
5 (10) 



Tidsakse  

Baseline og 
behandling 

Follow-up 4 

måneder 

Follow-up 
12 

måneder 

Follow–up 
30 

måneder 

SF-36: Short Form-36, FSS: Fatigue Severity Scale, MADRS: Montgomery  and Åsberg Depression 
Rating Scale, SAS: Starkstein Apathy Scale, MMS: Mini Mental State, NP: Nevropsykologisk 

Diagnose og 
behandling 

Intervju 

Nevrologisk 
undersøkelse 

Spinalpunksjon 
Blodprøver 

(n=50) 



Nevrologiske funn og subjektive plager 
Nevrologiske funn n=14 * 
Radikulopati (n=6) 

Lammelse arm/ben (n=4) 

Ansiktslammelse (n=3) 

Nedsatt følelse ansikt (n=3)  

Skjelving (tremor) (n=2)  

Nedsatt koordinasjon (ataksi) (n=2)  

Ufrivillige bevegelser øye (nystagmus) (n=2) 

 Nedsatt hørsel (n=1) 

Ulike pupillestørrelser (anisokori) (n=1)  

 

*ti mer enn ett funn 

Kun subjektive symptom 

n= 19** 
Utmattelse (fatigue) (n=15) 

Hukommelsesproblemer (n=13)  

Konsentrasjonsproblemer (n=9) 

Smerte (n=7) 

Parestesier (n=7) 

Lett sykdomsfølelse (malaise) (n=5) 

 

 

** fjorten mer enn ett symptom 



Resultat, livskvalitet SF-36 
Test (mulig skåre)          Pasienter n=50  

Mean (SD) 
Kontroller n=50 
Mean (SD) 

P-verdi 

Livskvalitet  fysisk 
komponent PCS (0-100) 

44 (9) 52 (6) <0.001 

Livskvalitet mental 
komponent MCS (0-100) 

49(11) 54 (6) 0.010 

Student t-test 

Nevroborreliose reduserer fysisk og mental livskvalitet 
etter 30 måneder, også når anbefalt behandling er gitt. 



 
 

 
 

Fatigue Severity Scale (FSS, 0-7) skårer 
 

                 Pasient                            Kontroll 

FS
S 

sk
år

e 

5 

4 

Student t-test 

Alvorlig 
Fatigue 

Signifikant 
Fatigue 



 
 
 
 

Normal 

Svikt 
Lav 

n=38   n=4    n=8                                              n=45     n=4   n=1 

Pasient Kontroll 

Global nevropsykologisk skår  



Spinalvæskefunn 30 måneder 

• Forhøyet celletall 0% 
• Forhøyet protein 28% 
• Borrelia antistoffproduksjon 61% 
• Oligoklonale bånd 43 % 
• Ingen tegn til forsatt infeksjon 

 
• CXCL-13 ikke forhøyet (n=10 pasienter) 

 
 

Ingen tegn til fortsatt infeksjon 



Nevroborreliose langtidsprognose-studien 
30 mnd etter behandling 

 

• 28 ble helt friske, 22 ikke 
• 11 sykemeldt i 6 mnd eller mer 
• Dårligere livskvalitet enn kontrollgruppe 
• Signifikant mer fatigue plager enn kontrollgruppe 
• Mer alvorlige kognitive plager enn kontrollgruppe 
• Ikke mer deprimerte enn kontrollgruppe 

Laste ned avhandling på 
http://hdl.handle.net/1956/5870 
 

http://hdl.handle.net/1956/5870
http://hdl.handle.net/1956/5870


Hva er årsaken til        langtidsplagene? 

Årsaks-
hypoteser 

Vevs- 
skade 

sekvele? 

Auto-
immunitet? 

Immunologisk 
dysregulering? 

Psykiske 
problemer? 

Co-
infeksjon? 

Naturlig 
forløp? 

Permanent 
infeksjon? 



Balanse Th1/Th2 celler. Th 17 
autoimmunitet 

Anna Henningsson 



Behandling nå 
• Akutt nevroborreliose og kronisk borreliose (aktiv 

infeksjon): Behandles av primærlege (EM), hos 
pediater, nevrolog, revmatolog, infeksjonsmedisiner, 
dermatolog, hjertelege, øylege 
 

• ”Post Lyme disease syndrome”, persisterende 
symptomer etter behandlet nevroborreliose uten 
påvisning av aktiv infeksjon? 
 

• Kronisk tretthetssyndrom (ME): infeksjonsmedisinere, 
barneavdeling, nevrologisk avdeling, reumatologisk 
avdeling, ME senteret UiO, allmennpraktikere 



 
Infecious diseases 2014 Oct  

Persistent Lyme Empiric Antibiotic Study Europe 
(PLEASE)--design of a randomized controlled trial of 

prolonged antibiotic treatment in patients with 
persistent symptoms attributed to Lyme borreliosis. 

Berende A…….., Kullberg BJ 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berende%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25318999
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kullberg%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25318999


The phenomenon of chronic Lyme 
A OBSERVATIONAL STUDY 

(Ljøstad, Mygland 2012) 

• 29 personer med egen mistanke om kronisk borreliose 
• 28 % andre sykdommer 
• 72 % symptomer av ukjent årsak 
• Ingen kronisk betennelse i nervesystemet 
• Ikke mer depressive, hypokondriske eller engstelige 
• Negative forventninger 



INFECTIOUS DISEASES 
Ticking the right boxes: classification of patients suspected of 

Lyme borreliosis  
at an academic referral center in the Netherlands 

J. Coumou1, ............W. R. Hovius 

 • 200 patients 
• 60 % did not have LB  
• 16 % had a form of localized or disseminated LNB 
• 17 % were diagnosed with probable/questionable PTLBS 
• 8 % were diagnosed with probable/questionable 

continuing Borrelia infection 
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