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 Vi kommer alla av ett och samma ursprung, 
ifrån en liten region i Afrika.

 Forskning har påvisat att vi är avkomma efter 
600 individer från början. 

 Genom evolutionen har vi utvecklats och fått 
vissa olikheter, som hudfärg, blodgrupp och 
andra konstitutionsgrupper. 
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 Beroende på i vilken region vi utvecklats, har 
människan börjat förändra sin genetik (tidig 
epigenitik)

 Idag vet vi att arv och miljö, spelar en stor roll 
i hur vi utvecklar vårt immunförsvar och att vi 
kan reagera på olika miljöer och ämnen.

 Det som nu börjat visa sig är att vi påverkar 
våra gener för kommande generationer.
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 Vi vet idag att lymfsystemet till 80% omgärdar 
tarmen. I de celler som ingår i 
Immunförsvaret finns flera olika cellstrukturer 
som påverkar och verkar i systemet.

 Forskning på detta område är än så länge i 
ett tidigt stadium. Men mycket av det som 
det forskats på, påvisar signifikant att 
Probiotika och näring har effekt på det 
gastrointestinalasystemet vid nedsättning och 
sjukdom, samt att immunförsvar har en stark 
gemensam faktor, med tarmsystemet.
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 Den forskning som gjorts under 30 år på 
området har till viss del sammanställts och 
påvisar att de mikrober vi har/ska ha i 
kroppen/tarmen, samarbetar  med den mikro 
och makronäring vi äter.

 De formar och definierar vårt immunsystem 
från en tidig ålder.

 Det formas både av livsstil och av vad vi äter.

 Även signalsubstanser som kopplar till våra 
hormoner och hjärnans signalsubstanser.
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 Här har det även visat sig att vi påverkar våra 
antigener genom vår livsstil.

 Vi har olika grad av vad vi klarar för 
belastning på immunförsvar och avgiftning.

 Men bland det viktigaste av allt vad det gäller 
att läka ut infektioner och inflammationer, är 
att se till att tarmen och tarmfloran är i 
balans.

 Det som ofta glöms när vi tittar på tarmen är 
vikten av att vi har och kan ta upp fettlösliga 
vitaminer, ex. A-/ och D-vitamin
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 Lyme Syndrome/Kronisk Borrelia

 Co-infektioner
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Benämning: Lyme disease, borrelios
 Borreliainfektion, eller Lyme disease som sjukdomen ofta kallas i 

USA, är snarast ett sjukdomskomplex, där man kan se symtom 
från bl.a. hud, leder och centrala nervsystemet.

 Sjukdomen är framför allt beskriven från Europa och 
Nordamerika men förekommer sannolikt globalt. 

 I Sverige är den främst rapporterad i landets södra och mellersta 
delar och längs Östersjö- och Bottenhavskusten. 

 Sjukdomen är en vektorburen zoonos. Den sprids via fästingar 
och finns troligen på de flesta platser där dessa förekommer. 

 Smittreservoaren är huvudsakligen vilda små gnagare.

Källa: SMI
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 Borreliainfektion orsakas av en grupp borreliabakterier, Borrelia 
burgdorferi sensu lato (Bd), som är spiralvridna bakterier, s.k. 
spiroketer. Bakterierna kan infektera både däggdjur och fåglar.

 Sjukdomen sprids i naturen via fästingar av släktet Ixodes, i 
Sverige Ixodes ricinus. Denna bakterie finns i fästingens tarmar 
och för att kunna infektera hunden måste den i regel suga blod 
minst ett dygn. Fästingen har bakterierna i sin mag- och 
tarmkanal och kan "kräkas" upp smittan när den suger blod. 
Bakterierna tar sig sedan från huden till bindväv, inklusive leder 

 Tiden från att man smittats till dess att man får första symptom 
anges vara från tre dygn upp till en månad.

Källa: SMI
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 Fästingar kan även bära på ett antal olika co-
infektioner

 Oavsett kombination kopplas dessa 
infektioner till ”Lyme complex”, 
Borreliainfektion.

My Dahling - VitalKunskap.se   
och  Fokuspahalsa.se 



 LYME/BORRELIA:
Hos cirka hälften av fallen utvecklas en ringformad rodnad på 
platsen för fästingbettet, som efterhand sprider sig cirkelformat 
(erythema migrans). Infektionen kan efter ett par veckor till 
månader sedan utvecklas vidare med symtom från centrala 
nervsystemet (hjärnhinneinflammation, utstrålande smärtor, 
förlamning (främst i ansiktet)) men man kan även få ledbesvär och i 
sällsynta fall även påverkan på hjärtat.

 Sjukdomen kan behandlas med antibiotika. En obehandlad sjukdom 
brukar i regel självläka, men hos en del kan bestående skador 
uppstå, bl.a. i huden och i centrala nervsystemet.

 Diagnosen ställs genom att man påvisar specifika antikroppar i 
patientens blod eller ryggmärgsvätska. Många har 
borreliaantikroppar i sitt blod efter en smitta tidigare i livet (utan att 
de behöver ha blivit sjuka av smittan), varför fyndet i sig inte talar 
för en aktuell borreliasjukdom. 

Källa: SMI
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 Tre huvudkategorier av borrelios Tester:
 1. Indirekt Tester (serum antikropp tester): PCR-Test ,- ELISA, 

Western Blot, IFA, Borreliacidal Antibody-analys (Gunderson test), 
T-cells aktivering Test 

 2. Direkt detektion tester:
PCR (DNA-amplifiering), Lyme Urin Antigen Test (LUAT) Antigen 
Capture Test, odling av hud, blod, CSF, urin eller vävnad, 
immunkomplex / antigen-antikroppstest 

 3. Vävnadsbiopsi och färgning:
Silver Stain, Guld Stain, Fluorescent taggade monoklonal 
antikropp s färgning, Acrodine Orange, gramfärgning, 
Muramidase osv 

 Test Tvister:
Problemet är hur testerna är trimmade för att känna igen 
laboratoriestammar av Bb, snarare än vilda typer. 

Lyme  kan gömma sig i den mänskliga kroppen och lura 
immunförsvaret att tro att det inte finns där. 
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 Reumatoid Artrit

 Fibromyalgi

 Kronisk 
trötthetssyndrom (ME)

 Lupus

 Ledinflammationer

 Vasculit 
(Kärlinflammation)

 Kronisk nacksmärta

 Kronisk ryggvärk

 MS

 ALS

 Alzheimers/ Demens

 Migrän

 IBS

 Ulcerös Colit

 Tarminflammation

 Kronisk 
Bihåleinflammation

 Astma

 Myrkrypningar

 Kronisk huvudvärk
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Diagnostiska analyser

Om Smittskyddsinstitutet

Smittskyddsinstitutet (SMI) är en 
nationell kunskapsmyndighet med 

ansvar för smittskyddsfrågor och med 
ett brett folkhälsoperspektiv. 

SMI följer och analyserar utvecklingen 
av smittsamma sjukdomar samt 

bygger upp och förmedlar kunskap till 
hälso- och sjukvården och andra 

aktörer inom smittskyddsområdet.

Här finner du flertalet av de 
diagnostiska analyser som SMI utför. 

Bakterier

Maskar (helminter)

Urdjur (protozoer)

Svampar (fungi)

Vatten och miljöprover

Virus
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http://www.smittskyddsinstitutet.se/diagnostik/bakterier/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/diagnostik/bakterier/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/diagnostik/maskar/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/diagnostik/urdjur/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/diagnostik/svampar/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/diagnostik/vatten-och-miljoprover/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/diagnostik/virus/


Fästingar brukar trivas i gräs- och buskvegetation, särskilt där det är fuktigt. 
När Du vistas i fästingmiljö kan du tänka på följande:

 Stövlar, långbyxor med byxbenen nedstoppade innanför 
stövelskaften samt en långärmad skjorta, nedstoppad innanför 
byxlinningen, ger gott skydd. 

 Kontrollera kläderna regelbundet och borsta bort eventuella 
fästingar, som lättast syns på ljusa kläder. 

 Då dessa åtgärder inte utesluter att fästingar kommit innanför 
kläderna kan det rekommenderas att man efter vistelse i 
fästingområde inspekterar hela sin kropp, speciellt mjuka och 
behårade kroppsytor det kan också vara klokt att duscha (eller 
bada) och kamma håret. Hos barn sitter fästingarna ofta på 
huvudet, speciellt vid öronen och i hårfästet. Eftersom fästingarna 
ofta tar ganska lång tid på sig att välja ett lämpligt bettställe har 
man på detta sätt god chans att få bort dem innan de hunnit bita. 

Källa:SMI
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Fästingen bör tas bort så snart som möjligt, helst med en 
finspetsig pincett eller en fästingborttagare.

 Fatta tag om fästingen så nära huden Du kan och dra rakt 
ut. Du ska inte vrida, detta kan göra att mundelar bryts 
loss och fastnar i huden, och Du ska inte smörja på fett 
eller nagellack, detta kan få fästingen att "kräkas". 

 Tvätta såret med desinfektionsmedel och tvätta händerna 
med tvål och vatten. 

 Om du inte fick bort hela fästingen, vänta några dagar. I 
regel uppstår en liten inflammation och då är det ofta 
enkelt att med pincett eller nål få bort kvarvarande delar. 

 Kontrollera huden där du blev biten. Om en påtaglig 
rodnad uppträder inom några veckor eller om du t.ex. får 
feber, huvudvärk eller känner dig sjuk på annat sätt, bör 
du söka läkare.

Källa:SMI
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 Forskning pågår för att ta fram ett vaccin mot 
borreliainfektion, men ännu finns inget 
fungerande vaccin. Vanliga råd om hur man 
ska skydda sig mot fästingbett och om hur 
man ska ta bort fästingar bör följas.

 Myggmedel ger inget tillförlitligt skydd mot 
fästingbett.

Källa:SMI
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 Genetisk orsak till nedsatt 
avgiftningsfunktion

 Tungmetall och toxisk överbelastning

 Redox obalans

 Nedsatt immunförsvar

 Närvaro av envis fästingburen 
infektionssjukdom:

- Strep, Mycoplasma, Chlamydia, Salmonella, 
Legionella, Giardia, E. Histolytica, andra 
parasiter, EBV, HSV I & II, HHV6, etc. 

Länk till PDF-filer finns på www.fokuspahalsa.se
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 Lyme är en klinisk diagnos
 Tester görs bara som komplement, för att 

bekräfta diagnosen 
 Negativa testresultat utesluter inte Lyme: 
 Vid Lymesyndrom kan testresultaten vara 

negativa. 
 Det finns inga fullständiga tester som kan 

säkerställa eller utesluta diagnosen Lyme.
 Det finns ingen test för att säkerställa att 

behandling fungerar
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 Antibiotikabehandling är sjukvårdens enda 
behandlingsalternativ.

 Om en antibiotikabehandling ska vara 
behjälplig vid Borrelia, bör läkaren vara väl 
medveten om att en långvarig behandling 
med antibiotika bör genomföras. 

 Läkaren bör även vara insatt i att patienten 
ofta har samtidiga infektioner av andra virus, 
bakterier eller svamp, som behöver 
parallellbehandlas. 
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Rodnad
 Påvisar en cytokinstorm
 Ofta kallad för ”Herxing”
 Visas som tecken på Borrelia
 Det är en cykel på 4 veckor, där den 4.e veckan är värst

Stegvis förbättring över månader eller år
Fortsätt kontinuerlig antibiotikabehandling på (minst) 6 

veckor eller(att föredra) 3 eller flera månaders behandling, 
i cykler

Fortsätt behandling tills symtomfrihet varat i 6 veckor

Avsluta behandlingen om förvärring av symtomen uppstå 
eller inga framsteg görs.
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Infektionen kan kvarstå trots antibiotikabehandling

 Återfall sker

 Fler behandlingar kan vara nödvändiga

 Upprepad eller förlängd antibiotikabehandling 
kan vara nödvändig

Tecken på motståndskraftig infektion inkluderar: 

 Ihållande feber och ledinflammation

 Påtagliga neurologiska tecken

 Uttalad trötthet

 4-veckors cykler på symtom

 Vandrande symtom
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 Patienter med samtida infektioner är mer 
sjuka och har mer komplexa symtom 

 Antibiotikabehandling för Borrelia behandlar 
oftast inte samtida infektioner

My Dahling - VitalKunskap.se   
och  Fokuspahalsa.se 



My Dahling - VitalKunskap.se   och  Fokuspahalsa.se 



Fästingburna sjukdomar samtidiga infektioner

 Lyme/Borrelia

 Bartonella

 Babesiia

 Anaplasmos (Ehrlichia)

 TBE

 Mycoplasma

 Chlamydia

 Återkommande oförklarlig feber (andra 

virus/bakterier)
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 Ger påverkan på praktiskt taget alla organ. Det 
finns en mängd olika symptom i samband med 
Bartonella, inklusive men inte begränsat till, 
svullna lymfkörtlar, feber, trötthet, huvudvärk, 
ledvärk, encefalopati, inflammation i näthinnan 
och synnerven, rastlöshet, myalgi, lever-/och / 
eller mjält engagemang , buksmärtor, infektiös 
mononukleos- liknande syndrom och 
granulomatös hepatit. 

 Diagnosen bygger på en kombination av kliniska 
tecken och symtom och bekräftande lab. 

 Behandlas med Antibiotika
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 Babesios kan börja med gradvis debut av sjukdomskänsla och trötthet 
samt influensaliknande symtom som feber och frossa. Flera dagar 
senare hög feber, svettningar genomdränkt, muskelvärk och huvudvärk 
kan följa. Som malaria, kan dessa symtom fortsätter under en längre 
period eller kan minska, sedan återkommer. Om ineffektivt behandlas 
kan infektionen bli kronisk. Kroniska symptom kan inkludera allmän 
svaghet, trötthet, depression, gastrointestinala symtom, viktminskning, 
huvudvärk, ljuskänslighet, nackstelhet, ändras förnimmelser, hosta, 
andnöd, muskel-/och ledvärk, mörk urin, gulsot, och svullna mjälte. 
Denna kroniska fas är löst bara med ihållande behandling.

 Eftersom tidiga symtom är till stor del icke-specifika, är diagnosen svår. 
Ändå läkare möter en patient från ett endemiskt område som 
presenterar med feber och en viral-liknande sjukdom, särskilt under 
sommarmånaderna, bör vara uppmärksamma på möjligheten att 
babesios kan vara ansvarig för patientens symtom. Enligt 
svårighetsgraden av enskilda fall, varierar behandlingstiden. Behandling 
av personer med svår infektion bör fortsätta tills symptomen har 
försvunnit och tester är negativa under minst två veckor. 
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 Anaplasmos orsakas också av en bakterie, 
Anaplasma phagocytophilum. Fästingen måste även i 
detta fall ha sugit blod minst ett dygn för att kunna 
överföra smittan. Anaplasma infekterar neutrofiler, 
en sorts vit blodkropp. Exakt hur de orsakar 
sjukdomssymtom är ännu okänt. Det tar ungefär 1-2 
veckor från det att hunden blivit biten tills den 
uppvisar symptom.

 De symtom man ser är ospecifika. Akut feber (som 
kan komma och gå), slöhet, dålig eller ingen aptit 
samt tecken på smärta, stelhet, ömhet som leder till 
en ovilja att röra sig är vanliga symtom.
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 Man kan ibland se förändringar i blodbilden och då ofta 
för låga värden av blodplättar samt lymfocyter. Lindrig 
blodbrist och mag-tarmstörningar kan också förekomma. 

Diagnos ställs på samma sätt som vid borrelios, en 
kombination av kliniska symtom och blodprov. I akut 
skede kan förekomst av anaplasmabakterier konstateras 
med hjälp av PCR-teknik, medan djur som haft symtom i 
flera veckor får en mätbar stegring av antikroppar i 
blodet. Antikropparna kan finnas kvar i månader efter att 
man stött på smittan. Precis som med Borrelios så klarar 
de flesta smittade hundar sig utan att bli sjuka. Efter 
genomgången infektion kan man bli smittad på nytt. 

 Antibiotika fungerar även här i de allra flesta fall men 
sjukdomen kan vara svårbehandlad och kan bli kronisk. 
Då kan långa antibiotikakurer krävas. 
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 TBE (Tick Borne Encephalitis) är en allvarlig, men tack och lov ovanlig 
sjukdom (150-200 fall/år) som kan överföras från fästingar och orsaka 
hjärninflammation. Sjukdomen orsakas av ett virus och det finns ingen 
specifik behandling. Den behandling man kan ge är understödjande 
t.ex. vätsketerapi och febernedsättande. 

Symtom på TBE
Om du smittats av TBE-virus kan du en till två veckor efter fästingbettet 

insjukna med: feber, trötthet, huvudvärk och muskelvärk. 
Dessa besvär försvinner efter några dagar. Man känner sig kortvarigt 

återställd för att sedan insjukna igen med feber, huvudvärk och andra 
symtom på hjärnhinneinflammation och hjärninflammation. 

Symtomen är illamående, yrsel, ljuskänslighet och ibland nackstelhet. 
Man kan även få svårt att gå, talrubbningar och koncentrations- eller 

minnesstörningar. Var tionde drabbad får dessutom olika 
förlamningssymtom.
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 Mycoplasma är ett släkte bakterier som saknar fast 
cellvägg och kan vara trådlika eller ha annan form. De är 
de minsta fritt levande organismer som identifierats med 
en diameter på cirka 300 nm. Ett hundratal 
mycoplasmaarter har identifierats. Mycoplasma kan smitta 
cellodlingar på laboratorier. Detta problem löser man 
genom att ta reda på vilka kulturer som är smittade och 
sedan kasta dessa. För att förebygga kontamination av 
mycoplasma är det viktigt att nya celler som kommer till 
laboratoriet kontrolleras.

 Hos människa associeras mycoplasmaorganismer med 
bland annat lunginflammation (Mycoplasma pneumoniae) 
och äggledarinflammation (Mycoplasma genitalium) 
medan andra orsakar mastit och ledinflammation hos 
husdjur.
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 Mycoplasma kan påvisas med odling (vissa arter är dock 
svårodlade) eller PCR. Organismerna kan också påvisas 
mikroskopiskt direkt i prov från infektionshärden med 
exempelvis fluorkromfärgning. Mikrobiologisk diagnostik 
av lunginflammation som orsakas av Mycoplasma 
pneumoniae sker genom påvisande av antikroppar i 
blodet och påvisande av organismen i svalgsekret med 
PCR. Mycoplasma genitalium påvisas med PCR i prov från 
urin och könsorgan.

 Mycoplasmainfektioner kan behandlas med antibiotika, i 
första hand tetracyklin och erytromycin, som hämmar 
bakteriernas syntes av proteiner. Eftersom organismerna 
saknar cellvägg påverkas de inte av penicillin.
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 Chlamydophila psittaci är en livsfarlig 
intracellulär bakterie art som orsakar 
endemiska aviär chlamydiosis, epizootiska 
utbrott i däggdjur, och respiratoriska 
papegojsjukan i människa.

 Chlamydophila psittaci överförs genom 
inandning, kontakt eller förtäring bland fåglar 
och däggdjur. 

 Papegojsjuka hos fåglar och människor börjar 
ofta med influensaliknande symtom och blir 
en livshotande lunginflammation. 
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 Kontrollera/ behandla svampöverväxt

 Påtala vikten av vila

 Avstå kaffe, läsk, alkohol

 Modifiera kosten, uteslut gluten, kasein och 
ägg

 Inför rehabiliteringsprogram med stegrande 
motion

 Optimera tarmhälsan

 Optimera mitokondriernas funktion
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 Optimera vätskeintag

 Maximera antioxidantintag

 Optimera endokrina systemet inklusive 
binjurar, sköldkörtel

 Homeopatisk och avgiftande behandling

 Kolloidalt silver

 Minimera exponering för gifter

 Detoxa
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Biokemisk support

 Näring

 Hormonbalans

Homeostas

 Undvik exponering

av toxiner

 Ät föda av god 
kvalité 
(biodynamisk)

 Motionera
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 Högkvalitativa 
multivitaminer 

och mineraler
 B-vitaminkomplex, 

speciellt extra 
B-12 och folsyra

 Vitamin D3  
2400 – 5000 iu/dag

 Buffrat C-vitamin 
2000 – 8000 mg/dag

 Magnesium 
600 – 1200 mg/dag

 Zink 35 – 60 mg/dag
 Selen 200 – 400 

mcg/dag
 Q-10 300 – 600 

mg/dag
 Jod 1-3 droppar
 Omega 3
 Grapekärneextrakt 

200 mg/dag
 L-carnitiine
 ALA
 NAC
Källa: Leila H. Zackrison MD, FACR, 

FACP
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1. Nedsatt immunförsvar

2. Ned reglerade kroppsfunktioner

3. Neurologisk försvagning

4. Nedsättning av de endokrina organens 
funktioner 

5. Skada i mag-/tarmkanalen och rubbning av 
tarmfloran

6. Toxin medierad påverkan

7. Organ skada (njure, hjärta, lever och hjärna)

8. Neuropsykologisk påverkan
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I allmänhet kan du tänka på LB ha tre 
kategorier: 

akuta, tidig spridning, och kronisk
 Ju tidigare behandlingen påbörjas vid infektion, desto 

högre andel slipper långvariga sviter. Eftersom det är 
lättast att bota tidig sjukdom, måste denna kategori av LB 
tas på största allvar. 

 Underbehandlad infektioner kommer oundvikligen att dyka 
upp igen, oftast som kronisk Lyme, med dess enorma 
problem med sjuklighet och svårigheter med diagnos och 
behandling och höga kostnader i alla bemärkelser. 

 Så, medan huvuddelen av detta dokument fokuserar på 
mer problematiskt kroniska patienter, betonas starkt 
också på tidigare stadier av denna sjukdom, där största 
uppmärksamhet och omsorg måste göras.
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Örter vid fästingburen infektion

Det finns många örter att 
arbeta med beroende på 
symtom.

Stöd alltid avgiftningen extra 
mycket vid användandet av 
örter.

Tänk på att de med multipla 
infektioner har ett påslag på 
avgiftningssystemet och kan 
ha svårt att ta 
rekommenderade doser, då 
toxiner från avdödande av 
virus, bakterier mm. Ger ett 
ökat avgiftningsbehov.

Testa även om du hittar 
någon med adaptogen effekt 
i samverkan med övrig 
behandling. 

 Herbal Antibiotika
 Andrographis paniculata 
 Resveratrol (japanska 

knotweed) 
 Uncaria tomentosa (Cats 

claw)
 Artemisea annua
 ImmuPlex
 ParaPlex 

Artrit Support
 Curcumin / bromelain 

kombination 
 Nässla 
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 www.nleducation.co.uk

 www.treatlyme.com

 www.lymediseaseassociation.org

 www.biotoxin.info

 www.chronicneurotoxins.org

 www.survivingmold.com

 http://www.lfs-web.se/mogel-glukaner.htm

 http://www.smittskyddsinstitutet.se/
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