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Lymen borrelioosi on systeeminen, monioireinen, puutiaisen v¿ilityksellä levi¿ivåi infektiotauti.

Sen aiheuttaa spirokeett a Borrelia burgdorferi sensu lato ja infektio valittyy påüiosin lxodid -
puutiaislajin valityksellåi. Spirokeetan tiedetään disseminoituvan veren välityksellä.

Tavallisimpia oireita ovat taudin varhaisvaiheessa erythema migrans -ihottuma ia
disseminoituneessa infektiossa niveloireet, sekä keskus- ja ãiäreishermoston oireet. LB:a on

raportoitu pääosin pohjoiselta pallonpuoliskolta ja se on nykyäËin yleisin puutiaisvälitteinen

infektio Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Suomessa Lymen borrelioosia esiintyy suhteellisesti

eniten Ahvenanmaallq sekä Lounais- j a Etelä- Suomen rannikkoalueilla.

Tässä tutkimuksessa on selvitetty veriryhmän vaikutusta sairastuvuuteen LB:n varhais- ja

myöhÈiismuotoihin ahvenanmaalaisessa aineistossa. Myös itin ja sukupuolen vaikutusta on

tarkasteltu molempien ryhmien sairastuvuuden suhteen. Lisäksi tutkimuksen yhteydessä on

kartoitettu veriryhmien yleinen jakauma Ahvenanmaalla. Tutkimuksessa tarkasteltiin Lymen

borrelioosin myöhäisvaiheeseen sairastuneiden potilaiden pÊiäoireita. Tutkimusmetodina

kaytettiin epidemiologista tapaus-verrokki-menetelmää.

Veriryhmän vaikutusta sairastuwuteen ei ole tutkittu aikaisemmin Suomessa, eik¿i muualla

ma¿ilmassa. Verrokkþhm¿in¿i käytettiin tutkimuksen yhteydessä kartoitettua Ahvenanma¿n

veriryhmäjakaumaa, joka eroaa Suomen yleisestä veriryhmäjakaumasta. Tutkimusaineiston

perusteella veriryhmällä ei ole vaikutusta sairastuvuuteen Lymen borrelioosissa. Taudin

varhais- ja myöhäisvaiheiden veriryhmäjakaumia vertailtaessa, ei havaittu eroja näiden kahden

ryhmän veriryhmäj akaumien v¿lilla.

Iän ja sukupuolen vaikutusta sairastuvuuteen tarkasteltiin sekä varhais- ettti myöhäisvaiheeseen

sairastuneiden potilaiden keskuudessa. Naisilla varhaisvaiheen tautia esiintyi eniten 41-60-

wotiailla ja myohaisvaiheen Lymen borrelioosia 61-80'vuotiaiden ikäryhmässä. Miehillä sekâ

varhais- että myöhäisvaiheen Lymen borrelioosia esiintyi eniten 6l-80-vuotiaiden ikäluokissa.

Sukupuolten välillä sek¿i varhais- että myöhäisvaiheen Lymen borrelioosin esiintyvyys

predominoi naissukupuolta.

Lymen borrelioosin myöhäisvaiheen oireita tarkasteltaessa suurin oireryhmä oli neurologiset

oireet. Toiseksi eniten ilrneni artriittia ja lihaksiston oireet olivat kolmanneksi suurin

oireryhmä. Ihon ja silmän manifestaatioita esiintyi myös tutkimusalueella. Tutkimusaineiston

perusteella on todennäköistä, ettåi tutkimusalueella esiintyy jokaista kolmea varmuudella

taudinaiheuttajaksi todettua alalaja, B. hurgdorferi sensu strictoa, B. gariniita ja B.afzeliita.
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