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Innledning 
Flått er en av de viktigste vektorene for overføring av smittestoff til dyr og 
mennesker og spres på naturlig måte med vertsdyr, for eksempel med fugl og 
hjortevilt. I Norge er det påvist 12 ulike arter av flått, hvorav skogflåtten Ixodes 
ricinus er den viktigste vektoren for overførbare smittestoff hos mennesker og dyr. 
Skogflåtten lever hovedsakelig i kystområder av Sør-Norge, men 
utbredelsesområdet endrer seg stadig. Økt tetthet og utbredelse av flått er blitt 
observert i sentrale og nordlige deler av Sverige i løpet av de siste ti årene. Det er 
antydet at dette skyldes mildere vintrer med lengre høst og tidligere vår, og 
dermed større sjanse for økt overlevelse i vinterhalvåret. Tilsvarende 
undersøkelser er ikke gjort i Norge. Samtidlig som hjorteviltbestanden øker her i 
landet gror beitene igjen på grunn av redusert beitebruk. Dette medfører økt tetthet 
av flått og økt risiko for smitte med flåttbårne infeksjoner. Det er imidlertid ikke 
alltid en direkte sammenheng mellom tetthet av flått og forekomst av flåttbårne 
sykdommer.  
 
Skogflåtten kan overføre flere smittestoff. I Norge er de mest aktuelle: Anaplasma 
phagocytophilum, Borrelia burgdorferi sensu lato, Babesia divergens/microti, 
Francisella tularensis og tick-borne encefalitt (inklusive Louping-ill)-virus. I. 
ricinus kan forøvrig bære flere agens samtidlig. 
 
Bakterien A. phagocytophilum er det mest utbredte vektoroverførte smittestoffet 
hos dyr her i landet. Infeksjon med denne bakterien forårsaker sykdommen 
sjodogg. Sykdommen har vært kjent hos drøvtyggere i flere hundre år og er en av 
svøpene i saueholdet. Sjodogg kan medføre betydelige tap og forårsake store 
dyrevelferdsmessige utfordringer på enkelte beiter. Bakterien kan også forårsake 
sykdom hos andre arter, bl. a. hos hest, hund, katt og menneske.  
 
A. phagocytophilum gir en persisterende infeksjon hos en rekke arter, inklusive 
sau, hjort og rådyr. Basert på sekvensering av 16S rRNA-genet hos bakterien er 
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det funnet flere genetiske varianter som kan gi ulik grad av kliniske symptomer 
hos smittede dyr.  
Serologisk undersøkelse på sau og hjortevilt her i landet indikerer at infeksjonen 
er svært utbredt i flåttområder. En serologisk undersøkelse viste at 94 % av 
saueflokkene i flåttområder var smittet med A. phagocytophilum, mens en 
tilsvarende studie på elg, hjort og rådyr viste en prevalens på henholdsvis 43 %, 55 
% og 96 %. På enkelte beiter kan 100 % av lammene være smittet om høsten. 
Økt forekomst av hjortevilt kan gi økt risiko for smitte med A. phagocytophilum til 
husdyr og dette har vakt bekymring hos sauebøndene. 
 
A. phagocytophilum hos sau og hjort 

NVH, Sandnes ble sommeren 2007 kontaktet av en sauebonde i Vindafjord 
kommune i Rogaland, med spørsmål om hjortetrekket gjennom beite kunne ha 
betydning for den høye forekomsten av sjodogg i hans besetning. Denne 
forespørselen ble utgangspunktet for dette prosjektet der det ble tatt ut prøver fra 
lam hos denne gårdbrukeren og hjort i nærområdet. Eventuelle isolater av A. 
phagocytophilum ble deretter typet med hensyn på genene 16S rRNA og ” major 
surface protein 4” (msp4). Påvisning av genotypisk variasjon i disse genene vil 
bidra til økt kunnskap om hjorten kan være reservoar for de variantene av A. 
phagocytophilum som forårsaker sykdom hos sau. 
 

Materiale og metoder 
I 2007 ble det tatt ut blodprøver fra lam som gikk på beite. I tillegg ble det i 
forbindelse med jakta, tatt vevsprøver og blod av hjort fra samme geografiske 
område. Konvensjonell PCR for amplifisering av 16S rRNA-genet hos A. 
phagocytophilum ble utført og de PCR-positive prøvene ble sekvensert. 1 tillegg 
ble positive prøver også analysert for variasjon i msp4-genet ved hjelp av real-
time PCR og gensekvensering. 
 

Resultater 
Blod fra 32 årslam, samt vevsprøver fra milt, nyre, lever og lunge fra åtte hjort ble 
undersøkt. Det ble påvist A. phagocytophilum–DNA fra syv hjort og 17 lam. 
Positive gensekvenser fra 11 lam og seks hjort ble identifisert. Det ble til sammen 
funnet 5 ulike 16S rRNA varianter (Figur 1). 
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Figur 1. 16S rRNA genvarianter av A. phagocytophilum hos hjort og lam. Hos et lam ble to 
varianter påvist. 

 
Analyser av msp4-genet for A. phagocytophilum viste 11 varianter, men ingen 
varianter hos sau og hjort var identiske (data ikke vist). 
 

Diskusjon/konklusjon 

Det ble påvist A. phagocytophilum-DNA fra syv av åtte hjort (88 %) og fra 17 av 
32 lam (53 %). Selv om undersøkelsen omfatter et begrenset materiale viser den at 
hjort blir eksponert for smitte. Analyse av 16S rRNA-genet hos A. 
phagocytophilum viste at variantene var jevnt fordelt mellom lam og hjort. Dette 
gir en sterk indikasjon på at hjorten er av stor betydning som reservoar for A. 
phagocytophilum hos sau og at det sannsynligvis forkommer en dynamisk 
utveksling av genvarianter mellom disse to artene. Studiet kunne ikke verifisere 
like msp4-varianter hos hjort og sau, men på grunn av den store diversiteten som 
hittil er dokumentert i msp4-genet for A. phagocytophilum, samt det begrensede 
utvalget i denne undersøkelsen, er det nærliggende å tro at like varianter 
forkommer hos disse artene.  
 
Ettersom denne bakterien finnes i blodet hos hjort i lengre tid, vil flått som suger 
blod fra hjort lett ta opp smitte og overføre dette til et vertsdyr ved neste 
blodsuging. Økt forekomst av hjort på sauebeiter vil derfor kunne medføre økt 
smittepress og større risiko for sjodogg på sau. 
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