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Bakgrunn 
Skogflåtten, Ixodes ricinus, finnes langs kysten av Sør-Norge nord til Helgeland. Imidlertid er 
den i senere tid observert utenfor sitt normalområde flere steder både i innlandet og i Nord-
Norge. Flåtten suger blod av vertsdyr, men den direkte skaden av blodsugingen er relativt 
liten her i landet. Imidlertid overfører skogflåtten flere mikroorganismer som kan føre til 
sykdom, hvorav den viktigste på sau er bakterien Anaplasma phagocytophilum som kan 
forårsake sykdommen sjodogg. Sjodogg har i mange år vært en av svøpene i saueholdet langs 
kysten av Sør-Norge.. Drektige søyer kan abortere som følge av sjodogg, og værlam eller 
værer innkjøpt fra flåttfrie områder og satt på flåttbeite, kan bli forbigående sterile og dermed 
ubrukelige i den påfølgende paringssesongen. Hovedproblemet ved sykdommen er imidlertid 
at den medfører svekket immunforsvar og dermed fare for sekundærinfeksjoner, slik som 
blodforgiftninger (septikemier, pyemier) og leddbetennelser. I tillegg til direkte tap, kan en 
også ha et betydelig indirekte tap på grunn av nedsatt produksjon.  
Det er flåttbeiter hvor det har vært uråd å holde sau på grunn av stort tap. Det er 
estimert at rundt 300.000 lam blir smittet med A.phagocytophilum hvert år her i landet.   
Bekjempelse av sjodogg og dens skadevirkninger skjer for tiden ved hjelp av forebyggende 
tiltak (Tabell 1).      
 

Tabell 1. Tiltak for å redusere lammetapene som følge av sjodogg 

* Smitte lammene så tidlig som mulig, mindre enn 2 uker gamle 
* Undersøke lammene daglig den første måneden på flåttbeite eller når det er stor risiko for 
flåttbåren sykdom  
* Behandle syke lam og holde dem under oppsikt i noen uker 
* Bruke flåttmiddel ved behov når lammene går på flåttbeite 
* Rydde beite, drenere, beiteskifte der det er mulig 
 
Ingen vaksine er tilgjengelig mot denne sykdommen. I denne pilot-studien ble det undersøkt 
om en vaksine basert på hele bakterien kunne beskytte lam mot infeksjonen.  
 

Utførelse 
Tolv kopplam, 9 måneder gamle, ble brukt. Lammene tilhørte Norges veterinærhøgskole 
(NVH) i Sandnes. Ingen av lammene hadde vært ute på beite. Lammene ble delt i to grupper, 
hvorav en gruppe ble vaksinert og den andre var kontroll. En vaksine ble laget, basert på en 
stamme av A. phagocytophilum som tidligere hadde vært mye brukt i forsøk. I den 
forbindelse ble 300 ml blod tatt fra et lam som var smittet med A. phagocytophilum. De hvite 
blodcellene ble isolert ved sentrifugering, vasket og nedfrosset (-70C) i 10 ml doser. 
Vaksinen ble inaktivert med 0.3 % formaldehyd i 48 timer. Den endelige vaksinen ble laget 
ved å mikse 1 ml inaktivert buffy coat med 1ml adjuvants (Montanide ISA 61 VG). 

Vaksinedosen inneholdt rundt 1x10
8 

inaktiverte A. phagocytophilum.   
Seks lam ble vaksinert subkutant to ganger, med en måneds mellomrom. En måned etter siste 
immunisering ble alle lammene (inklusive kontrollene) smittet med levende A. 

phagocytophilum (samme stamme som var blitt brukt i vaksinen). 
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Lammene ble observert daglig i hele forsøksperioden på tre måneder og blodprøver ble uttatt 
regelmessig. Blodprøvene ble analysert med hensyn på infeksjon (blodutstryk og PCR) og 
antistoffer mot A. phagocytophilum (IFA-test). 
      
Enkelte resultater 
Ingen klinisk reaksjon ble observert i forbindelse med vaksinering, bortsett fra at en hevelse 
under huden ble observert på vaksinestedet hos alle lam, med en størrelse på opptil 2x6 cm. 
Hevelsen ble borte av seg selv innen noen uker. 
Ingen antistoff-respons ble observert etter vaksinering. Alle lammene reagerte etter smitte 
med feber, bakteriemi, nøytropeni (Tabell 1) og produksjon av spesifikke antistoffer (Figur 
1). Det var en signifikant forskjell i graden av bakteriemi og antistoffrespons hos vaksinerte 
og uvaksinerte lam (Tabell 2, Figur 1). 
 
  
 

Tabell 1  

Klinisk respons hos A. phagocytophilum-vaksinerte lam (dag 0 og 28) og kontrollgruppe 
smittet med levende bakterier på dag 56  Seks lam i hver gruppe. 
 
 Inkub. 

periode 

(dager) 

Max  temp. 

(C) 

Varighet av 

feber (dager) 

Størrelse på 

feber (mm2) 

Max 

neutropeni 

((x109)/l) 

Varighet av 

neutropeni 

(dager) 

Vaksinerte 4.2 ± 1.46 41.4 ± 0.32 5.3 ± 3.09 716 ± 104 0.27 ± 0.12 7.3 ± 5.12 

Kontroller 3.2 ± 0.37 41.8 ± 0.14 8.7 ± 3.15 829 ± 87 0.18 ± 0.10 10.7 ± 4.85 

 

 

 

Tabell 2  

Infeksjonsgrad  (% infiserte nøytrofile celler) i A. phagocytophilum-vaksinerte lam og 
kontroller etter smitte med levende bakterier (dag 0). Seks lam i hver gruppe. 
 
Dager 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vaksinerte 4.8 ± 

3.12 

36.8 ± 

9.00 

34.4 ± 

3.44 

27.6 ± 

4.96 

18.4 ± 

4.27 

11.2 ± 

6.40 

4.8 ± 

3.25 

2.2 ± 

1.97 
Kontroller 8.4 ± 

4.63 

55.2 ± 

3.71  

47.2 ± 

4.49 

39.6 ± 

4.45 

30.4 ± 

6.38 

23.8 ± 

7.39 

10.4 ± 

3.44 

3.0 ± 

2.76 
P-verdi > 0.05 < 0.01 <0.01 <0.01 <0.05 <0.05 <0.05 >0.05 
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Fig. 1. Antistofftiter hos A. phagocytophilum-vaksinerte lam (dag 0 og 28) (hvit pil) og 
kontroll-lam. Alle lam ble smittet med levende bakterier på dag 56 (svart pil). En titerverdi 
mindre enn1.6 (< 1/40) er negativt, ## p<0.01    

 
Diskusjon 
Ingen serologisk respons ble observert etter vaksinering. Årsakene kan skyldes brukt 
adjuvants og suboptimal dose av antigenet. Imidlertid er tilsvarende antigendose og adjuvants 
brukt i vaksinesammenheng. Lav immunitet til antigenet kan også være en medvirkende 
årsak, imidlertid har både den serologiske testen og stammen av A.phagocytophilum tidligere 
gitt høye antistoff-titer. Manglende serologisk respons på vaksineringen kan også skyldes at 
vaksinen inneholdt rikelig med blodlegemer fra sau, som kan ha hemmet immunresponsen 
mot antigener fra bakterien. Dette kan unngås ved å bruke «rene» stammer av Anaplasma som 
er dyrket i cellekultur.  
Smitte med levende bakterier ga ingen forskjell i klinisk respons mellom vaksinerte og 
uvaksinerte dyr, men det var en signifikant forskjell i infeksjonsgrad og antistoff respons.  
Resultatet indikerer en anamnestisk respons, selv om den var for liten til å gi beskyttende 
immunitet.  
 
Konklusjon   
Vaksinen som ble benyttet, fremstilt av hele bakterien, ga ingen beskyttelse mot senere smitte 
med A. phagocytophilum, selv om vaksinerte lam hadde en redusert grad av bakteriemi og 
kraftigere antistoff-respons. En renset og forbedret vaksine er nødvendig for beskytte lam mot 
sjodogg og dens komplikasjoner.   
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