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Neuroborrelios i vanrykte
Detta är ingen mystisk, svårbehandlad infektion!
symtom efter standardbehandling beror
på att infektionen är defektläkt och kräkare lars.hagberg@medfak.gu.se
ver långvarig, gärna intravenös antibiotikabehandling. Dessutom hävdas från
en del håll att man kan ha »kronisk Borreliainfektion« utan tecken till specifik
LEIF DOTEVALL, med dr, leg läkare;
antikroppsproduktion.
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problem efter behandling och att långvarig antibiotikabehandling skulle vara till
nytta för patienten med restsymtom.
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drabbas av neuroborrelios i Sverige, men
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sällsynt i Sverige, eftersom infektionen
Om infektionen pågått minst 6–8
oftast diagnostiseras i ett tidigare skede
veckor finns alltid specifik antikroppsoch effektiv behandling därmed sätts in.
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Vissa hävdar dock att kvarvarande
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Borrelia burgdorferi (här en hel klunga av de
spiralformade spiroketerna) orsakar den
omdebatterade sjukdomen neuroborrelios.

Behandling av neuroborrelios i Sverige ges med peroralt doxycyklin 200–
400 mg/dag i 10–14 dagar. Den högre dosen bör användas om man föredrar den
kortare behandlingstiden inom intervallet.
I flera andra länder används oftast intravenöst ceftriaxon [6].
I översiktsartikeln [1] föreslås att patienter som tror sig vara drabbade av
»post Lyme disease« bör genomgå en
noggrann klinisk undersökning, att man
förklarar risker med långvarig antibiotikabehandling, att man redovisar det vetenskapliga underlaget och att man ger
övrigt stöd.
Om man är osäker på behandlingseffekt vid restsymtom efter konstaterad
neuroborrelios föreslår vi ny lumbalpunktion för att bedöma celltal och inflammationsbild i likvor. Likvor är en

sammanfattat
Borreliaexperter i USA har i New England Journal of Medicine granskat den
omdebatterade diagnosen »kronisk
Borreliainfektion«.
Vissa hävdar att kvarvarande symtom
efter standardbehandling beror på defektläkt infektion, som kräver långvarig
antibiotikabehandling. Emellertid
finns inga vetenskapliga belägg för
detta.
All erfarenhet i Sverige visar att även
borrelios med engagemang av nervsystemet (neuroborrelios) effektivt läker
på 10–14 dagars antibiotikabehandling.
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värdefull markör för infektionsaktivitet.

(punkt 1–3), dels våra egna studier och
erfarenheter (punkt 4–5).

Effekt av antibiotika verifierad i likvor
Vi har studerat likvor före och efter oral
doxycyklinbehandling hos ett stort antal
patienter med likvorverifierad neuroborrelios. I samtliga fall har vi sett en
markant klinisk effekt och förbättring av
inflammationsaktivitet i likvor efter oral
doxycyklinbehandling. Ingen statistisk
skillnad i läkning noterades om oralt
doxycyklin eller intravenöst ceftriaxon
användes [7].
Sammanfattningsvis håller vi med författarna i översiktsartikeln [1] om att det
inte finns vetenskapliga belägg eller beprövad erfarenhet av långvarig antibiotikabehandling vid postneuroborreliossymtom som ibland felaktigt benämns
»kronisk borrelios«.
Neuroborrelios är ingen svårbehandlad, mystisk infektion!

1. Neuroborrelios är ingen mystisk
sjukdom med diffusa kognitiva och
ospecifika besvär, utan ger oftast distinkta fokala, neurologiska symtom
och/eller radikulitsmärtor.
2. Eventuellt kvarvarande symtom efter behandling orsakas inte av kvarvarande infektion utan beror antingen på neurologiska kvarstående sequelae eller på andra faktorer.
3. Det finns varken vetenskapligt underlag för eller beprövad erfarenhet
av att långvarig antibiotikabehandling är till nytta efter genomförd standardbehandling.
4. Positiv Borreliaserologi i serum är
vanlig även bland i övrigt friska individer. Ett positivt serologisvar kan
användas endast till att stärka en redan stark klinisk misstanke om Borreliainfektion.
5. Neuroborrelios, inklusive kronisk
neuroborrelios (obehandlad infektion med duration mer än 6 måna-

Råd om handläggningen
Vi vill här sprida råd med stöd av dels
den refererade översiktsartikeln [1]

der), behandlas i Sverige effektivt
med peroralt doxycyklin 200–400
mg/dag i 10–14 dagar.
■ Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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