
Et morfologisk og molekylært studie av 

flåttbitt fra lam smittet med Anaplasma 

phagocytophilum 
ERIK G. GRANQUIST

1
*, MONA ALEKSANDERSEN

2
, KARIN 

BERGSTRÖM
3
, J. STEPHEN DUMLER

4
, WENCHE O. TORSTEINBØ

1
 OG 

SNORRE STUEN
1
 

Norges veterinærhøgskole, institutt for produksjonsdyrmedisin, seksjon for 

småfeforskning, Sandnes, Norge
1
.  Norges veterinærhøgskole, institutt for basalfag 

og akvamedisin, Oslo, Norge
2
. Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala, 

Sverige
3
. Department of Pathology, Division of Medical Microbiology, The Johns 

Hopkins Hospital, Baltimore, USA
4
.  

 

 

Anaplasma phagocytophilum er en intracellulær bakterie som overføres med flått, 

hovedsakelig Ixodes ricinus i Europa. Bakterien forårsaker blant annet 

sykdommen sjodogg (TBF) på sau og human granulocytær anaplasmose (HGA) på 

menneske. Bakterien infiserer normalt nøytrofile granulocytter hos sine vertsdyr, 

men i laboratorium kan bakterien infisere og formere seg i mange ulike 

cellekulturer, blant annet endotelceller. Vår hypotese var at A. phagocytophilum 

kan finnes i endotelceller i små blodkar som ledd i patogenese og overføring til 

granulocytter ved naturlig smitte. I dette studiet så vi på hudbiopsier av flåttbitt fra 

38 lam som har gått på flåttbefengte beiter. De patologiske forandringene som var 

assosiert med flåttbitt ble beskrevet ved histologi og biopsiene ble undersøkt med 

immunhistokjemi for å lokalisere organismen i vevsprøvene. I tillegg ble 

Anaplasma påvist i blod, hud og flått fra lammene med PCR. Varianter av 

bakterien ble sammenlignet i de ulike prøvene med sekvensering av16S rRNA 

genet til bakterien.  

 

Ved klinisk undersøkelse viste ni av 38 lam typiske tegn på akutt sjodogg med 

både feber og nøytropeni. Antallet fullsugde flått som ble registrert på lam varierte 

fra én til mer en 30. Biopsier av flåttbitt ble hovedsakelig tatt fra bog og svange, da 

disse var de mest vanlige bittstedene. Ved PCR analyse, hadde 33 lam bakteriemi 

med A. phagocytophilum og 37 lam hadde smittestoffet i en eller flere hudbiopsier. 

I tillegg viste PCR undersøkelse at 58 av 68 undersøkte flått hadde smittestoffet i 

seg. To av disse positive flåttene var festet til et PCR negativt bittsted. Fem 

forskjellige 16S varianter av bakterien ble påvist ved sekvensering. Halvparten av 

variantene som ble påvist i hudbiopsiene samsvarte med varianter funnet i de 

respektive flåttene som var festet til huden. Bakterievarianter som ble funnet i PCR 

positive kontrollbiopsier (ikke flåttbitt) samsvarte alltid med varianten som ble 



påvist i blodet. Histologiske undersøkelser viste at 35 lam hadde 

betennelseslesjoner i huden under flåttbittet. A. phagocytophilum ble påvist i 

hudbiopsier fra 17 lam med immunhistokjemi og bakterien var hovedsakelig 

assosiert med nøytrofile granulocytter og makrofager i områder med betennelse. 

Bakterien ble av og til observert i veggen av små blodkar, men aldri i 

endotelceller. PCR og genotyping av organismene fra blod, hud og flått tyder på 

både hematogen og lokal spredning av bakterien i huden under flåttbittet.  

 

Dette studiet beskriver forskjellige aspekter ved hudinfeksjon med A. 

phagocytophilum og indikerer at bakterien sjelden eller aldri finnes i endotel i den 

tidlige fase av infeksjonen. Studien kan tyde på at langvarig overlevelse av 

Anaplasma i huden kan være et reservoar for overføring til flått i persistent 

infeksjon, selv om ikke dyret har en pågående bakteriemi.  

  


