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Anaplasmos
Bakgrund och relevans för fårnäringen
Fästngar kan överföra et fertal smitämnen då de suger blod på sit värddjur. Den mest utbredda
fästngburna smitan hos djur i Europa är Anaplasma phagocytophilum (Parola m f, 2004; Stuen m f,
2007). Även i Sverige anses A. phagocytophilum orsaka sjukdom och nedsat produkton av
betydande omfatning hos betesgående lamm. Sjukdomen benämns som betesfeber eller
anaplasmos, och hos får resulterar den i hög feber, ofa över 42° C, och nedsat
motståndskraf/immunitet mot diverse andra smitämnen. Den mest allvarliga konsekvensen av
sjukdomen är de sekundärinfektoner som uppstår tll följd av at immuniteten krafigt försvagas.
Ledinfammaton med åtöljande hälta ses ofa hos drabbade djur, men den kan även visa sig som t ex
plötsliga dödsfall eller nedsat tllväxt. Symtomens art och omfatning varierar mycket, både beroende
på individen som smitas och typen av bakterie (Granquist m f, 2010). Det fnns en rad genetskt olika
Anaplasma-bakterier - på et och samma bete har man i Norge påvisat så många som 24 varianter
(Stuen m f, 2002). Sjukdomsfall är som regel vanligare under maj/juni och september/oktober
(Ladbury m f, 2008).
Den dominerande och mest geografskt utbredda fästngen i landet, Ixodes ricinus, allmän fästng, har
et bret värdspektrum vilket gör den tll en efektv smitspridare för samtliga i landet förekommande
fästngburna smitor (Lindström m f, 2003; Estrada-Pena m f, 2009; Jaenson m f, 2009). På Gotland
och Öland har även arten Haemaphysalis punctata påvisats som möjlig smitöverförare, och i tdigare
studie på Gotland avseende drygt 6 000 insamlade fästngar från fårbeten var den dominerande i
antal (90 %) (Chirico m f, 2009).
Problem med anaplasmos hos betesgående lamm har rapporterats sedan början av 2000-talet
framför allt på Gotland, men även på fastlandet. Et två-årigt projekt på Gotland visade at de
tlltagande problemen inte berodde på resistens hos fästngarna mot de bekämpningsmedel och
läkemedel som används i förebyggande behandling mot fästngar (Eisler m f, 2003; Chirico m f,
2009).
At fastställa diagnos kan vara svårt. I tdig akutas kan man påvisa bakterien i blodceller (med hjälp av
blodprov i sk EDTA-rör). Vid obduktoner kan man se krafigt förstorad mjälte och påvisa bakterien i
organmaterial. Trots fortgående arbete med diagnostkutveckling och förebyggande åtgärder kvarstår
dock farhågor hos många lammproducenter om betydande förluster bland betesgående lamm tll
följd av anaplasmos.
Huvudsakligt syfe med projektet är at genomföra strikta förebyggande åtgärder på gårdar med
tdigare historik av anaplasmos, och följa upp efekterna av insatserna genom at följa lammen under
samma betessäsong. Lammen följs noga och vid fall av nedsat tllväxt, sjukdom eller dödsfall
intensiferas provtagningen för at fastställa om anaplasmos kan konstateras som orsak tll
produktonsförlusterna.

Resultaten kan bidra tll bätre kunskap och därmed förbätrad rådgivning tll lammproducenter för
at begränsa efekterna av fästngburen smita hos betesgående lamm. Det ger en ökad djurvälfärd
och et bätre ekonomiskt resultat vilket är tll gagn för hela lammnäringen.

Frågeställning
• Fungerar gängse förebyggande åtgärder avseende A phagocytophila?
• Blir lammen infekterade med A phagocytophila trots förebyggande åtgärder?
• Beror dödsfall, sjukdom och/eller nedsat tllväxt på bete hos lamm i dessa
besätningar på anaplasmos?

Material och Metoder
Urvalskriterier
I et första steg söks kontakt med två tll tre besätningar med lämpliga förutsätningar för
at ingå i studien.
•

Tidigare dokumenterat problem med infektonen

•

Minst 100 betesgående lamm

•

God tllsyn med möjlighet at upptäcka och provta djur med nedsat hälsa/tllväxt

•

Möjlighet at väga djuren regelbundet

För at uppnå got resultat krävs at djurägaren har möjlighet at följa lammen under
betesgången och kan samla in djuren för vägning, provtagning etc.
Förebyggande åtgärder
Besätningarna behandlar samtliga årslamm med en syntetsk pyretroid (fumetrin,
Batytcol®) i samband med betessläpp och sedan var tredje vecka fram tll slutet av juni.
Behandling sker vid besök av fårhälsoveterinär och dosen beräknas efer vägning av
lammen.
Blodprov och obdukton
Blodprov tas vid tre tllfällen, vid betessläpp och 3 respektve 5 veckor efer betessläpp från
fem slumpmässigt utvalda lamm. Dessa analyseras avseende förekomst av smitämnet.

Vid nedsat tllväxt (< 150 g/d) provtas 5 lamm ur nedre kvartlen med lägst tllväxt och 5
lamm från den övre kvartlen med högst tllväxt.
Blodprov samlas även från djur som uppvisar symtom på betesfeber vilka på motsvarande sät
undersöks avseende smitämnet. Vid sådan provtagning av sjukt/sjuka lamm provtas även friska
lamm i samma ålder i besätningen för at se om smitämnet kan påvisas hos samtliga djur eller om
det fnns skillnader mellan frisk och sjuka djur.
Vid dödsfall obduceras lammen och mjälten analyseras för påvisande av A. phagocytophilum.
Påvisade anaplasma-bakterier typas vidare för klassifcering avseende sjukdomsframkallande
egenskaper.
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Tidsplan
Vid betessläpp (ca början av maj):

Förebyggande behandling 1 med pour-on preparat

Blodprov 1 för påvisande av smitämnet
Vägning
Tre veckor efer betessläpp: Förebyggande behandling 2 med pour-on preparat
Blodprov 2 för påvisande av smitämnet (PCR)
Vägning
Sex veckor efer betessläpp: Förebyggande behandling 3 med pour-on preparat
Blodprov 3 för påvisande av smitämnet (PCR)
Vägning
Vid tecken på infekton på bete:

Utökad provtagning (blodprov och/eller obdukton) och
vägning

Oktober – december 2013: Analys av insamlat material
Januari – februari 2014:
Mars – april:

Bearbetning av resultat
Resultatörmedling

Budget
Kostnader
Lönekostnader
Veterinärbesök 4 ggr/gård, 2 gårdar
Bearbetning och presentation av material
Administration och redovisning

Övriga kostnader
Resekostnader besök
Medicinkostnad, provtagningsmaterial mm
(djurägaren betalar halva medicinkostnaden)
Analyser (Blodprov, PCR-analyser,
Anaplasma genotypning samt obduktioner)

Timmar

Kronor
48
120
10

750
750
450

Totalt
36 000
90 000
4 500
130 500
Totalt
4 000
10 000
40 000
54 000

Projektkostnad

184 500

Basresurser och kvalifkatoner
Vid SVAs enhet för virologi, immunbiologi och parasitologi, sektonen för FoU pågår
målinriktad forskning kring parasitära kvalster. Sektonen med Jan Chirico som chef har
därmed byggt upp en betydande erfarenhet och kompetens inom dessa ämnesområden.
Under 2006 tlldelades avdelningen medel från SLF för et projekt rörande
resistensproblematk och smitspridning av fästngburna infektonsämnen tll får på
Gotland i samarbete med Svenska djurhälsovården (SvDHV). Vid SVA fnns väl lämpade
laboratorier där bland annat molekylär forskning kan utöras. Internatonella kontakter har
knutts med VMD Stuen vid Veterinärinsttutet i Sandnes, Norge som har mångårig
dokumenterad erfarenhet inom ämnesområdet. Dessutom har vi kontakt med Professor
Richard Wall, University of Bristol, England, forskare i parasitologi och entomologi med
mångårig erfarenhet av veterinärmedicinsk problematk kring fårsjukdomar.
Projektgruppens kvalifkatoner
Jan Chirico, biolog/entomolog (fl.kand., 1980), doktor i veterinärmedicinsk parasitologi
(1994), docent med inriktning på veterinärmedicinsk entomologi (1997). Är sedan 25 år
verksam på SVA som forskare vid Enhet för virologi, immunbiologi och parasitologi (VIP)
inom forskningsområden som parasitologi och veterinärmedicinsk entomologi, såväl
natonellt som internatonellt. Har under dessa år även arbetat internatonellt i Afrika,
Centralamerika USA, Asien och Europa. På senare år har min forskning varit inriktad på
vektorekologi och vektorburna smitor som påverkar såväl djur som människa samt från
och med i år modellering för deskriptv epidemiologi utfrån klimat och miljöfaktorer. Jag
har varit projektledare i et stort antal egna forskningsprojekt och aktvt medverkat andras
projekt där en entomologisk komponent funnits. Jag har 40-tal vetenskapliga publikatoner
såväl i svenska som i internatonella tdskrifer, och har varit ansvarig för et stort antal
forskningsrapporter och populärvetenskapliga artklar och informatonsskrifer inom
framförallt medicinsk och veterinärmedicinsk entomologi. Har vidare fungerat som
handledare tll doktorander och Masterstudenter inom verksamhetsområdet entomologi
och vektorekologi.
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Katarina Gustafsson, biolog med biokemisk inriktning (MSc) och veterinär (VMD), är sedan
2004 anställd som Fårhälsoveterinär vid Svenska Djurhälsovården, SvDHV. Arbetar idag
mycket med besätningsutredningar och rådgivning tll i första hand lantbrukare men även
veterinärer, studenter, blå stjärnor med fera. Deltar vidare aktvt i olika forskningsprojekt i
samarbete med SVA och SLU. Katarina blev biolog 1984 och veterinär 1992.
Under åren 1992-1998 arbetade Katarina som doktorand, forskningsassistent,
laboratorieveterinär och adjunkt motsvarande cirka halvtd vid avdelning för parasitologi,
SLU, och på SVA. Den andra halvtden var hon distrikts- och privatpraktserande veterinär
Veterinärmedicine doktorsexamen (Studies of Toxoplasmosis in Hares and Capercaillie),
avdelningen för parasitologi, SLU, 1997. Efer 1998 tog hon anställning som
laboratorieveterinär vid avdelningen för patologi, SVA med övergripande ansvar för
djurslaget häst. Under denna td var hon vidare verksam som veterinärmedicinsk konsult vid
Vidilab, parasitologiskt laboratorium.
Katarina har publicerat 7 vetenskapliga artklar, 14 kongressrapporter och mer än 60
populärvetenskapliga artklar. Har vidare hållit et större antal föredrag och kurser.

Fredrik Engström, veterinär, anställd sedan 2003 som djurhälsoveterinär vid Svenska
Djurhälsovården. Arbetar med hälsokontroll, villkorad läkemedelsanvändning, rådgivning
samt besätningsutredningar inom gris- och fårprodukton. Har dansk svinspecialistutbildning
(Fagdyrlaege vedrörende svineprodukton og svinesygdomme) sedan 2009.
Fredrik har publicerat et fertal populärvetenskapliga artklar, en kongressartkel och håller
regelbundet föredrag och kurser.

Andra medel
Länsstyrelsen på Gotland ger inte ekonomiskt stöd tll forskningsprojekt, men är positvt
inställda tll medfnansiering avseende informaton som resultat av projektet.
.

