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ABSTRACT 

The climate in the north is changing over time, which affects the nature in many ways. For 

instance, some microorganisms that cause infections might become more common. This 

might have negative consequences for reindeer husbandry. In Sweden, this is an industry that 

is relatively large. However, even though the reindeer is common in the north the knowledge 

about its diseases is limited. 

In this study the prevalence of microorganisms that may cause infection in reindeer was 

investigated. Comparisons between different sami villages and previous studies were 

performed to detect differences that could occur due to climate changes. The diseases and 

microorganisms that were analyzed with PCR were malignant catarrhal fever, herpes 

infections, Chlamydia sp. and bovine viral diarrhea (BVD). The cause of eye problems in 

reindeer was also investigated. BVD and bovine leukemia virus where analyzed with ELISA. 

Next generation sequencing where used for broader screening of samples for microorganisms 

that might be of interest of future analysis in more detailed follow-up studies. 

Since not enough samples were available at the time of this study findings could not be 

linked to changing climate. In the reindeer with eye infection Chlamydia sp., Moraxella sp. 

and Neisseria sp. can probably be involved causing disease. This should be further 

investigated to be able to determine whether it is true or not by analyzing samples from 

individuals without changes in the eyes. The prevalence of reindeers with antibodies against 

BVD has increased in Sweden since 2012. There will be further studies in this field with 

reindeers from other northern countries. 
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FÖRKORTNINGAR 

 

ATM – amplikontagmenteringsmix 

BLV – Bovint leukemivirus 

EBL – Enzootisk bovin leukos 

BRSV – Bovint respiratoriskt syncytialt virus 

BVDV – Bovin virusdiarrévirus 

DMSO – Dimetylsulfoxid 

DTT – Ditiotreitol 

IBK – Infektiös bovin keratokonjunktivit 

IKC – Infektiös Keratokonjunktivit 

MCF – Elakartad katarralfeber 

NGS – “Next generation sequencing” 

NPM – Nextera PCR master mix 

NT – Neutraliseringsbuffert 

OvHV2 – Ovint herpesvirus 2 (Fårets herpesvirus) 

RSB – Resuspensionsbuffert 

TD – DNA-tagmenteringsbuffert 
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INTRODUKTION 

Klimatet i norr förändras år efter år på grund av att den arktiska isen smälter, vilket påverkar 

naturen på många olika sätt (Screen J A 2010). Bland annat leder tining av tjälen i marken, 

som har dolt vissa sjukdomar som i princip har försvunnit i stora delar av världen, till att 

dessa sjukdomar återigen förekommer. Mjältbrandsutbrott (orsakade av bakterien Bacillus 

anthracis) har inträffat i till exempel Ryssland till följd av bland annat temperaturökningar
1
. 

Denna bakterie bildar sporer när den befinner sig utanför en värd. Djur som dött av bakterien 

grävdes långt ner i marken så att levande människor och djur inte skulle komma i kontakt med 

bakterien. Bakteriesporer har dolts infrusna i marken och när tjälen började gå ur marken 

började också marken röra sig. På så sätt kommer bakteriesporer upp till markytan och gör att 

bland annat renar kommer i kontakt med dem och fortplantningsstadiet hos bakterien kommer 

igång. Om sjukdomar påverkas av klimatförändringar och blir vanligare kan rennäringen 

också påverkas väldigt mycket. I Sverige är rennäringen en relativt stor industri som omsätter 

miljonbelopp per år. År 2015/2016 räknades slaktvärdet och prisstödsersättningen till mer än 

116 miljoner kr, detta år hade man ca 247 000 renar i Sverige
2
. Även om renen är relativt 

vanlig i de nordliga delarna av världen så är kunskapen om dess sjukdomar begränsad.  

Elakartad katarralfeber (MCF) är en sjukdom som orsakas av ett gammaherpesvirus som 

analyserats i detta projekt. En av de vanligaste formerna av MCF orsakas av fårets herpesvirus 

(OvHV2), som kan orsaka svår sjukdom hos bland annat nötkreatur
3
 (Das Neves C G et al 

2013). Fåren är latenta bärare av detta virus och det syns därför inte kliniskt att fåret bär på 

sjukdomen. Att låta kor och får beta tillsammans innebär därför en risk. En frågeställning i 

detta projekt var att se om renen kan vara en latent bärare av sjukdomen och hur vanligt det i 

sådant fall är. Sjukdomen är inte speciellt vanlig bland nötkreatur i Sverige då antalet fall 

                                                 
1
 https://www.svd.se/mjaltbrandsutbrott-i-ryssland (2017-04-06) 

2
 www.sametinget.se/statistik (2017-03-14) 

3
 Sjukdomsrapportering 2011, SVA 
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under 2001 till 2015 räknades till endast 1-8 fall per år
4
. I Norge gjordes det år 2013 en studie 

om hur vanlig MCF var bland symtomfria renar. Den övergripande antikroppsprevalensen låg 

på 3,5 % men den varierade mellan olika distrikt. Det ansågs dock osäkert om antikropparna 

verkligen hörde till MCF eller om renarna hade blivit smittade av ett liknande 

gammaherpesvirus (Das Neves C G et al 2013). Viruset angriper T-cellerna och analyseras, på 

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, med hjälp av realtids-PCR.  

Infektiös Keratokonjunktivit (IKC) är en symtomdiagnos med kliniska infektionssymtom 

som variga, rinniga ögon och vit- eller blåaktig hornhinna (Smits S L et al 2013). Hos renen är 

det ett problem där den orsakande faktorn till viss del är osäker. Om IKC får fortgå 

obehandlad kan den i värsta fall leda till döden. IKC orsakad av klamydiabakterier har 

tidigare setts hos tjockhornsfår (ovis canadensis) och har rapporterats som en indirekt 

dödsorsak (Meagher M J et al 1992).  

Klamydiainfektioner orsakas av bakteriearten Chlamydia spp., som i huvudsak är en 

intracellulär bakterie. En klamydiainfektion hos djur kan orsaka både ögoninfektion och 

ibland även infektion i vagina och ändtarm
5
 (Taylor S K et al 1996). IKC kan även orsakas av 

bakterierna Moraxella bovoculi sp., Listeria spp. och Neisseria spp. (Taylor S K et al 1996; 

Smits S L et al 2013). Moraxella bovoculi är en gramnegativ kock som man även har sett 

orsakar infektiös bovin keratokonjunktivit (IBK) (även kallad ”pink eye”) vilket är IKC men 

specifikt för nötkreatur (Angelos J A 2010). Neisseria spp. är gramnegativa bakterier vars 

arter, utöver ögoninfektion, kan orsaka bland annat meningit och gonorré
6
. I tidigare 

undersökningar har herpesvirus varit en bidragande orsak till IKC och undersöktes därför i 

detta projekt (Smits S L et al 2013). För att hitta herpesvirus utan att leta efter ett specifikt 

herpesvirus kan man använda sig av en nestad PCR som kallas panherpes då den sägs hitta 

                                                 
4
 SVA.se - Elakartad katarrhalfeber hos nötkreatur (2017-04-06) 

5
 SVA.se Klamydia hos katt (2017-04-06) 

6
 http://referensmetodik.folkhalsomyndigheten.se/w/Neisseria_gonorrhoeae_(ögon) (2017-04-06) 
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alla typer. Nestad panherpes PCR hittar dock inte MCF utan specifik PCR behövs vid 

misstanke om MCF.  

Bovin virusdiarrévirus (BVDV) är ett pestivirus som främst orsakar reproduktionsproblem 

hos nötkreatur men som även kan ge kraftiga diarréer, förlorad aptit och feber hos persistent 

infekterade djur. BVDV drabbar främst nötkreatur men sjukdomen finns även hos renar
7
. Hos 

renar är effekten av viruset dock oklar (Curry P S et al 2014). BVDV i Sverige hos nötkreatur 

anses vara utrotad vilket gör det intressant att undersöka hur prevalensen har utvecklats hos 

renar
7
. Om BVDV orsakar liknande symptom hos renar finns risken att rennäringen kan 

påverkas negativt om prevalensen ökar. Då renar inte hålls inhägnande finns det en risk att de 

kommer i kontakt med fjällnära kor och på så sätt finns även en risk att prevalensen hos 

nötkreatur påverkas. År 2012 var prevalensen för antikroppar mot BVDV i Sverige ca 35,2 % 

bland renar, detta undersöktes då serologiskt med hjälp av ELISA. Det skiljde sig mycket 

mellan vuxna renar och kalvar då de vuxna djuren hade en seropositivitet som låg på 50 % 

medan kalvarna låg på 18 % (Kautto A H et al 2012). Intrauterint smittade nötkreatur och 

persistent infekterade djur får inte några antikroppar så för att utesluta att djuret är smittat på 

ett sådant sätt utförs en BVDV PCR på antikroppsnegativa djur. 

Bovint respiratoriskt syncytialt virus (BRSV) är ett RNA-virus som orsakar infektion i 

luftvägsepitel hos främst nötkreatur. Sjukdomen yttrar sig med luftvägssymtom och feber och 

kan i svåra fall orsaka dödsfall. Både vuxna djur och kalvar drabbas men förekomsten hos 

kalvar är större. BRSV kan även bana väg för sekundära bakterieinfektioner som kan försvåra 

sjukdomstillståndet. Effekter hos renar infekterade med BRSV är dock oklara (Curry P S et al 

2014). 

Bovint leukemivirus (BLV) är ett deltaretrovirus som drabbar nötkreatur och orsakar 

sjukdomen Enzootisk bovin leukos (EBL). Sverige anses vara ett av de 22 europeiska länder 

                                                 
7
 SVA.se BVD – bovin virusdiarré (2017-04-05) 
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där EBL är utrotad på nötkreatur och prevalensen hos andra djur är okänd. I Sverige finns det 

kontrollprogram för att se till att BLV inte kommer tillbaka
8
. Prevalensen i USA ligger mellan 

32,5 % och 54,3 %. Analys av viruset görs med hjälp av ELISA (Bauermann F V et al 2017). 

I detta projekt ska förekomsten och prevalensen av infektionssjukdomar hos renar 

undersökas. Jämförelser mellan samebyar och djurhållning ska göras för att se om skillnad 

finns och om klimatet ka tänkas vara en del av detta.  

För att se om renarna bär på något som man vill undersöka vidare utförs en 

djupsekvensering även kallad ”next generation sequencing” (NGS). Den metod inom NGS 

som används i detta projekt kallas syntessekvensering och principen för metoden går ut på att 

extraherat DNA eller cDNA delas upp i kortare fragment. Dessa fragment märks upp med 

hjälp av speciella nukleinsyrasekvenser som binder till fragmenten. Nukleinsyrasekvenserna 

fungerar som både identifikation av fragmenten och som adaptrar för att fästa fragmenten till 

flödescellen. Fragmenten amplifieras med hjälp av så kallad ”bridge amplification” så att 

kopior av fragmentet genererar kluster. Fluorofor-inmärkta nukleotider sätts till och binder in 

till fragmenten. Fluoroscensen emitteras och detekteras och den fluorescens som motsvarar 

nukleotiden registreras. Detta repeteras tills hela fragmenten är sekvenserade. För att veta 

vilket DNA som finns i provet behövs ytterligare dataanalyser för att foga ihop fragmenten till 

den troliga ursprungliga DNA-sekvensen och även matcha sekvensen mot kända sekvenser
9
.  

Syftet med studien är att undersöka prevalens av tänkbara sjukdomar hos renar i Sverige och 

se om skillnader finns i olika delar av landet och mellan olika klimat. 

  

                                                 
8
 Sva.se – djurhälsa, Nötkreatur (2017-05-10) 

9
 Illumina sequencing introduction – produktblad utgivet 25 maj 2016 av Illumina, Inc. 
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MATERIAL OCH METOD 

Studiematerial 

Materialet i studien var insamlat från renar från tre samebyar i Sverige. Samebyarna var 

utvalda för att få en nord- sydlig gradient där sameby 3 var belägen nordligast och sameby 1 

är belägen sydligast. Materialet bestod av rektalsvabbar, ögonsvabbar, serum, plasma, 

buffycoat, nossvabbar och trachealsvabbar. Proverna kom från vajor, handjur och kalvar som 

var godkända för slakt. De 12 ögonsvabbarna som var med i studien var tagna på djur som 

uppvisade symtom på ögoninfektion. 

 

Tabell 1 Visar fördelningen av kalvar, vajor och hanar som analyserades i projektet. De djur 

vars kön och ålder är okända anges som Okända. Tabellen visar även fördelningen inom 

varje sameby. 

 Totalt Sameby 1 Sameby 2 Sameby 3 

Vajor 28 10 8 10 

Kalvar 33 10 14 9 

Handjur 2 1 1 0 

Okända 9 0 9 0 

 

 

Etik 

Renarna som ingick i detta projekt var slaktdjur och provtagning skedde direkt efter slakt så 

ingen etikprövning behövdes.  

 

Extraktion på Arrow (NorDiag) med Viral NA extraction kit (DiaSorin) 

Prover från poolade rektalsvabbar och 12 ögonsvabbar filtrerades med 0,45 µm filter (Millex-

HV 0,45 µm filter unit, Merck Millipore Ltd.) för att få proverna rena från annat än 
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mikroorganismer som kan störa analysen. Poolade buffycoat (n = 6), tracheasvabbar (n = 4) 

och nossvabbar (n = 15) extraherades utan filtrering. Ögonsvabbarna extraherades även en 

gång utan filtrering men då poolade (n = 3). Serumprover (n = 20) extraherades.  

Till eppendorf rör tillsattes 10 µl proteinas K (20 mg/mL)  och 10 µl RNA carrier (1 µg/µL). 

Därefter tillsattes 200 µL prov till rören och inkuberades medan körning på Arrow 

extraktionsrobot förbereddes. Proverna extraherades på Arrow extraktionsrobot med Viral NA 

extraction kit (DiaSorin) och viral NA v3 program enligt instruktioner från tillverkare.  

 

Pan Herpes nested PCR 

PCR-mix 1 och 2 tillreddes för 15 prover i ett renrumslaboratorium enligt följande PCR-mix 

1: 91,65 µL av ddH2O, 37,5 µL av 10xPCR buffert II, 7,5 µL av dNTPmix (10 mM av varje 

nukleotid), 18,75 µL av Dimetylsulfoxid (DMSO) (100 %), 30 µL av MgCl2 (25mM), 18,75 

µL av varje sorts primer (PanH 1, PanH 2, PanH 3, PanH 4, PanH 7, PanH 8) (20 µM) och 2,1 

µL av AmpliTaq Gold (5U/µL). PCR-mix 2: 189,15 µL av ddH2O, 37,5 µL av 10xPCR 

buffert II, 7,5 µL av dNTPmix (10 mM av varje nukleotid), 18,75 µL av DMSO (100 %) och 

18,75 µL av varje sorts primer (PanH 5, PanH 6, PanH 9, PanH 10) (20 µM). PCR-mix 1 

fördelades i eppendorfrör (20 µL/rör) och 1 droppe mineralolja placerades ovanpå vätskan i 

varje rör. Rören förflyttades till ett preparationslaboratorium där 5 µL eluat sattes till. En 

positiv kontroll (EHV-1) sattes också till ett eget rör. Programmet för PCR 1 startade med en 

cykel i 95°C i 3 min för att denaturera. Sedan kördes 55 cykler med denaturering 95°C i 20 s, 

hybridisering 46°C i 30 s och elongering 72°C i 30 s. Därefter avslutades körningen med en 

cykel i 72°C i 10 min och sedan kyldes proverna till 10°C. Proverna flyttades därefter till ett 

PCR2-laboratorium och 30 µL MgCl2 (25mM) och 2,1 µL AmpliTaq Gold (5U/µL) tillsattes 

till PCR-mix 2 och fördelades på 13 nya rör och en droppe mineralolja placerades ovanpå 

vätskan. PCR-produkten tillsattes till motsvarande rör på PCR2-laboratoriet. Programmet för 
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PCR 2 startades som PCR 1 men i hybridiserings- och elongeringsstegen användes 

temperaturerna i 20 s istället för 30 s. Två 2 % agarosgeler med etidiumbromid sattes för att 

se om proven var positiva. Till elforesen användes E-Gel® Agarose Gels från Invitrogen. Till 

10 µL prov/spädd storleksmarkör tillsattes 2 µL laddningsbuffert (0,25 % bromfenolblått, 30 

% glycerol samt superQ-H2O) och 8 µL SuperQ-H2O. Storleksmarkören (”100 base pair 

ladder”) späddes 1:10 till slutvolymen 10 µL. Provblandningarna (20 µL) och 

storleksmarkören (10 µL) sattes till varsina brunnar i den färdiga gelen. Till de tomma 

brunnarna och till brunnen med storleksmarkör tillsattes superQ-H2O så att den totala 

volymen i brunnen var 20 µL. Gelkassetten placerades i det tillhörande aggregatet (E-Gel® 

PowerBase
TM

 v.4, Invitrogen) och startades. 

 

MCF realtids-PCR 

Mix för analys av MCF på realtids-PCR gjordes i ordning genom att tillsätta 2x realtids-PCR 

buffert (7,5 µL/prov), Probe/primer mix för MCF (0,6 µL/prov Forward primer (10 µM), 0,6 

µL/prov Reverse primer (10 µM) och 0,2 µL/prov Probe (10µM)), H2O (3,5 µL/prov) och 25 

x realtids-PCR enzym mix (0,6 µL/prov) till ett eppendorfrör. Mastermix (13 µL) pipetterades 

till varje brunn som skulle användas och 2 µL eluat från varje prov pipetterades i respektive 

brunn. En positiv kontroll och en negativ kontroll sattes och en PCR-plastfilm klistrades på 

plattan så att alla hål täcktes. Realtids-PCR startades. 

 

Klamydia realtids-PCR 

Mastermix för Klamydia realtids-PCR pipetterades till brunnar på en 96-håls PCR-platta på 

samma sätt som för MCF realtids-PCR. Prov pipetterades till respektive brunn och positiv 

kontroll sattes också. En PCR-plastfilm klistrades på plattan så att alla hål täcktes och realtids-

PCR startades. 
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Blocking-ELISA BLV 

Alla serumprover som användes i projektet analyserades för påvisande av antikroppar mot 

BLV med SVANOVIR® BLV gp51-Ab (Svanova). Prov (50 µL) pipetterades till varsin 

brunn inklusive två positiva och två negativa kontroller. Tvättlösning (50 µL)(x10) tillsattes 

till brunnarna och plattan skakades. Plattan inkuberades i ca 30 min och tvättades sedan tre 

gånger. Konjugat (100 µL) (x100) tillsattes och plattan inkuberades i ca 1 tim. Plattan 

tvättades tre gånger och 100 µL substrat tillsattes. Plattan inkuberades i ca 20 min i mörker 

och 100 µL stopplösning tillsattes. Plattan lästes av i spektrometer vid 450 nm inom 15 min. 

 

Blocking-ELISA BVDV 

Alla serumprover som tagits till projektet analyserades för påvisande av antikroppar mot 

BVDV med SVANOVIR® BVDV p80-Ab (Svanova). Proverna analyserades i både 1:10 och 

1:5 spädningar med 100 µL färdigspädda prover i varje brunn. Två positiva och två negativa 

kontroller sattes. Plattan inkuberades över natt (ca 17 timmar) i kylskåp (+2 - +8°C). Plattan 

tvättades med tvättlösning (x10) fyra gånger för att tvätta bort obundna antikroppar och 100 

µL konjugat (x10) tillsattes. Plattan inkuberades i ca 1 tim och tvättades fyra gånger med 

tvättlösning. Substrat (100 µL) tillsattes och inkuberades i ca 1 tim i mörker. Stopplösning (50 

µL) tillsattes och plattan avlästes med spektrometer vid 450 nm. 

 

Djupsekvensering (Illumina MiSeq) 

Rektalsvabbar, ”buffy coat” och nos- och trachealsvabbar poolades fem prov i varje pool och 

uppdelade i material, ålderskategori och sameby så långt det gick. Ögonsvabbarna som var 

filtrerade kördes var för sig. Ögonsvabbarna analyserades även ofiltrerade i pooler. De 
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poolade proverna från ”buffycoat” och rektalsvabbar fälldes med Trizol innan extraktion 

enligt metodbeskrivning
10

 för att isolera totalt RNA från DNA och proteiner. 

Alla proverna extraherades i Arrow (se ovan). Koncentrationen av RNA i proverna mättes 

med Qubit® 2.0 Fluorometer (Life Technologies) med Qubit® RNA HS Assay Kit (Life 

Technologies) enligt tillverkarens metodbeskrivning
11

. RNA gjordes om till cDNA genom att 

RNA blandades med DEPC-behandlat vatten, slumpmässiga hexamerer (50 ng/µL) och 

deoxynukleotidmix (10 mM av varje) och inkuberades i 65°C i 5 min. En del av denna mix 

blandades med 5 x SuperScript® IV-buffert, DTT (Ditiotreitol) (0,1 M), RNas-inhibitor (40 

U/µL) och SuperScript® IV (ThermoFisher) (200 U/µL) och inkuberades (10 min i 23°C, 10 

min i 50°C och 10 min i 80°C). RNas H tillsattes till varje rör och inkuberades i 20 min i 

37°C. Till varje rör tillsattes sedan Klenow DNA-polymeras (3’-5’ exo
-
) och inkuberades (60 

min i 37°C och 10 min i 75°C) för att bilda dsDNA.  

Provernas DNA-koncentration mättes med Qubit® 2.0 Fluorometer med Qubit® dsDNA 

HS Assay Kit (Life Technologies) enligt företagets metodbeskrivning
12

. Proverna späddes till 

ca 0,2 ng/µL per prov. Preparering av proverna till djupsekvenseringen skedde med Nextera 

DNA Library Prep Kit och utfördes enligt företagets metodbeskrivning
13

. Prepareringen 

började med att cDNAt fragmenterades genom att DNA-tagmenteringsbuffert (TD), cDNA 

och amplikontagmenteringsmix (ATM) blandades, centrifugerades ner och inkuberades i 

PCR-maskin 55°C i 5 min. För att stoppa fragmenteringen tillsattes neutraliseringsbuffert 

(NT) och inkuberade i 5 min. Index 1- och index 2- adaptrar tillsattes i olika kombinationer så 

att alla prover fick en unik kombination. Nextera PCR master mix (NPM) tillsattes och ett 

PCR-program kördes för att binda in adaptrarna till fragmenten (72°C i 3 min, 95°C i 30 s, 

(95°C i 10 s, 55°C i 30 s och 72°C i 30 s) i 12 cykler och 72°C i 5 min). För att rena proverna 

                                                 
10

 VIP/VIR Påvisande av SBV (Schmallenbergvirus) i spermaprov, med trizol-fällning, EZ1 extraktion samt duplex 
realtdisPCR. – Regnr: SVA24474 utgåva: 1 
11

 Användarmanual, Qubit® RNA HS Assay Kits, MAN0002327 MP32852 revision A.0  
12

 Användarmanual, Qubit® dsDNA HS Assay Kits, MAN0002326 MP32851 revision B.0 
13

 Nextera® XT DNA Library Prep Reference Guide – Illumina (Dokument # 15031942 v01 Januari 2016) 
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och för att ta bort korta fragment användes AMPure XP beads. PCR-produkt från förra steget 

fördes över till en djup 96-hålsplatta. Kulorna tillsattes och plattan skakades för att sedan 

samlas ihop kulorna på ett magnetställ. Supernatanten avlägsnades och brunnarna tvättades 

två gånger med etanol (80 %). När all etanol tagits bort och brunnarna fått torka i ca 15 min 

togs plattan från magnetstället och resuspensionsbuffert (RSB) tillsattes. Plattan skakades och 

ställdes på magnetstället igen. Sedan fördes supernatanten över till en ny 96-hålsplatta. För att 

se hur långa fragment och hur stor koncentration DNA det finns i provet kördes proverna i 

Aligent 2100 Bioanalyzer (Aligent Technologies) med Aligent High Sensitivity DNA Kit 

(Aligent Technologies) enligt metodbeskrivning från företaget
14

.  

Proverna späddes till ca 2,0 nM och poolades (5µL/prov) till ett 1,5 µL eppendorfrör. 

Kassetten och flödescellen till MiSeq förbereddes
15

 och proverna denaturerades med NaOH 

(0,2 N) och kall hybridiseringsbuffert tillsattes
16

. Proverna pipetterades till provbrunnen på 

kassetten och kassetten placerades i MiSeq. Instruktionerna på maskinen följdes för att starta 

körningen. 

 

Dataanalys 

Data från analys på Illumina MiSeq importerades till en dator där fragmenten sattes ihop med 

ett program som heter SPAdes och RNA-SPAdes och som är en så kallad “De Novo 

assembler”. BLASTx användes för att matcha DNA-sekvensen mot kända DNA-sekvenser 

och dess kodande proteiner. 

 

 

                                                 
14

 Aligent High Sensitivity DNA Kit Quick Start Guide (Part Number: G2938-90322 Rev. C utgåva 08/2013) 
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Statistik 

Deskriptiv statistik har använts i form av andelar i procent med hjälp av programmet 

Microsoft Excel 2010.  

 

RESULTAT 

I poolerna från “buffy coat”, rektalsvabbar och nos- och trachealsvabbar som analyserades 

med NGS valde vi att fokusera mest på att leta efter virus. Prevalensen av varje 

mikroorganism för sameby kan ses i tabell 2. 

 

Ögonprover 

Samtliga prov som analyserades för panherpes blev negativa. Av de 12 ögonprover som 

analyserades för Chlamydia blev 41,7 % positiva i realtids-PCR (Figur 1). Av dessa 12 prover 

analyserades 8 även i NGS där Chlamydia trachomatis hittades i 37,5 % av proverna. Av de 

12 proverna kom 83,3 % från Sameby 2. Resterande ögonprover kom från Sameby 3. I analys 

med NGS kom 75 % av proverna från Sameby 2 och resterande prover från Sameby 3. Alla 

ögonprover som blev positiva för Chlamydia i NGS kom från Sameby 2. När ögonproverna 

analyserades hittades även Moraxella sp. (25 %), Neisseria sp. (62,5 %), Anaplasma 

phagocytophilum (100 %), olika retrovirus (62,5 %), mamastrovirus (25 %) och parvovirus 

(12,5 %). I poolen av ögonprover som analyserades med NGS hittades Moraxella sp., 

Neisseria sp. och Chlamydia sp. 

 

”Buffy coat”-prover 

I “buffy coat”-poolerna hittades bovint parvovirus (16,7 %) och retrovirus (33,3 %). Proverna 

som analyserades för MCF blev negativa. Samtliga prover som analyserades för panherpes 

blev negativa. 
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Rektalprover 

Även i rektalpoolerna hittades Chlamydia sp. (50 %). Två av de tre rektalpooler som blev 

positiva för Chlamydia kom från pooler från Sameby 1. Den tredje positiva poolen kom från 

Sameby 3. I rektalpoolerna hittades sapovirus (16,7 %) och retrovirus (33,3 %). 

 

Serumprover 

Serumproverna som analyserades för förekomst av antikroppar mot BLV var negativa. 

Prevalensen av antikroppar mot BVDV i projektets serumprover var ca 61,1 % totalt, negativa 

var ca 28,2 % samt 11,3 % fick positivt resultat i ena spädningen och negativt i den andra. 

Fördelningen mellan positiva vuxna djur (vajor) och positiva kalvar varierade mellan 

samebyarna (Figur 2). Andelen positiva djur i de olika samebyarna varierade inte mycket. 

Sameby 1 hade 52,4 % positiva djur, Sameby 2 hade 65,6 % positiva djur och Sameby 3 hade 

63,2 % positiva djur. Sameby 1 var den by som hade den minsta andel positiva prover. De 

individer som var negativa för antikroppar blev även negativa i BVDV realtids-PCR 

I nos- och trachealpoolerna hittades bovint gammaherpesvirus (25 %) och retrovirus. 

Samtliga pooler med gammaherpesvirus var från djur från Sameby 1. 

  



  

16 

  

 

Tabell 2 Visar den procentuella andelen prover/pooler i respektive sameby som blev 

positiva för respektive angivna mikroorganismer. Inga ögonprover analyserades från 

sameby 1. 

Mikroorganism Sameby 1 Sameby 2 Sameby 3 

Panherpes (totalt 24 st) 0 % 0 % 0 % 

Chlamydia, öga (n = 12) - 6 av 10 (60 %) 1 av 2 (50 %) 

Moraxella, öga (n = 8) - 1 av 6 (16,7 %) 1 av 2 (50 %) 

Neisseria, öga (n = 8) - 3 av 6 (50 %) 2 av 2 (100 %) 

Anaplasma 

phagocytophilum (n = 20 

varav 12 pooler à 5 djur) 

4 av 4 (100 %) 

(rektal- och ”buffy 

coat- prover) 

10 av 10 (100 %) 

(rektal-, ögon- och 

”buffy coat”- 

prover) 

5 av 6 (83,3 %) 

(rektal-, ögon- och 

”buffy coat”- 

prover) 

Retrovirus (n = 20 varav 

12 pooler à 5 djur) 

1 av 4 (25 %) 

(rektal- och ”buffy 

coat- prover) 

7 av 10 (70 %) 

(rektal-, ögon- och 

”buffy coat”- 

prover) 

1 av 6 (16,7 %) 

(rektal-, ögon- och 

”buffy coat”- 

prover) 

Mamastrovirus, öga (n = 

8) 

- 2 av 6 (33,3 %) 0 % 

Parvovirus, öga (n = 8) - 1 av 6 (16,7 %) 0 % 

Bovint parvovirus, ”buffy 

coat” (n = 6 pooler à 5 

djur) 

0 % 1 av 2 (50 %) 0 % 

MCF (OvHV2) (n = 12 st) 0 % 0 % 0 % 

Chlamydia, rektal (n = 6 

pooler à 5 djur) 

2 av 2 (100 %) 0 % 1 av 2 (50 %) 

Sapovirus, rektal (n = 6 st 

pooler à 5 djur) 

0 % 0 % 1 av 2 (50 %) 

BLV (n = 72 djur) 0 % 0 % 0 % 

BVDV (n = 72 djur) 11 av 21 (52,4 %) 20 av 32 (65,6 %) 12 av 19 (63,2 %) 

Bovint 

gammaherpesvirus, 

nos/trachea (n = 19 st 

pooler à 5 djur) 

2 av 8 (25 %) 0 % 0 % 
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Figur 1 Visar amplifieringskurvorna vid analys av förekomst av Chlamydia sp. i 

ögonproverna med hjälp av realtids-PCR. Kurvan med lägst Ct-värde är den 

positiva kontrollen. Alla kurvor som passerade tröskelvärdet på 67224,725861 

ΔRn räknades som positiva. 

 

 

  

Figur 2 Visar andel kalvar (totalt: 33 st, Sameby 1: 10 st, Sameby 2: 14 st, 

Sameby 3: 9 st) respektive vajor (totalt: 28 st, Sameby 1: 10 st, Sameby 2: 

8 st, Sameby 3: 10 st) i respektive sameby som fick ett positivt resultat vid 

undersökning av antikroppar mot BVDV med ELISA. Prover där ålder är 

okänd anges okända (totalt: 9 st). 
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DISKUSSION 

I denna studie har prevalensen av mikroorganismer i renar undersökts med hjälp av realtids-

PCR, serologi och NGS. Klimatförändringarnas möjliga påverkan på mikroorganismerna ska 

diskuteras. Prover från tre samebyar har analyserats varav Sameby 1 är belägen sydligast och 

Sameby 3 är belägen nordligast. 

Då hälften av ögonproverna innehöll Chlamydia sp. antingen i PCR, NGS eller i båda så 

är det troligt att Chlamydia sp. är en av faktorerna för ögoninfektioner hos renar. För att veta 

säkert om Chlamydia orsakar infektioner hade prover från renar som är friska från 

ögoninfektioner varit intressanta att jämföra med. Utan jämförelse med friska djur kan man 

inte veta om Chlamydia orsakar infektion eller om bakterien finns latent alternativt som 

normalflora. När ögonproverna analyserades för Chlamydia i realtids-PCR var dessa prover 

filtrerade vilket till viss del kan förklara det höga Ct-värdet. Då filtrets porer var mycket små 

kan många av bakterierna ha filtrerats bort och på så sätt gjort att det funnit få bakterier att 

amplifiera DNA från. Detta kan också ha gjort att färre prover blivit positiva för Chlamydia 

vid analys i NGS. Då inga av de positiva rektalpoolerna kom från Sameby 2, som de flesta 

positiva ögonprover kom från, kan inget samband mellan Chlamydia i ändtarm och 

Chlamydia i ögon dras. 

I två av ögonproverna och även i ögonpoolen hittades Moraxella sp. vilket tyder på att 

även denna bakterie eventuellt kan vara orsaken till infektion. Detta har bekräftats i tidigare 

studier (Angelos J A 2010). Dock kan man inte veta om denna infektion är ett primärt eller 

sekundärt fynd. Två studier i Norge har visat att Moraxella kan vara ett sekundärfynd till en 

infektion med CvHV2 (Tryland M et al 2009; Tryland M et al 2017). Resultaten från min 

studie visar dock inga tecken på herpesinfektion i dessa Moraxellainfekterade ögonprover. 

Metoden som användes för att undersöka förekomsten av herpes i dessa prover kan ha en del 
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felkällor då metoden tidigare på Statens veterinärmedicinska anstalt har visat sig vara 

inkonsekvent. Detta gör att pålitligheten för resultaten från panherpes nestad PCR känns 

osäker. En kompletterande PCR för olika herpesvirus bör göras för att kunna säkerställa att 

resultaten stämmer. Dock förekom inga herpesvirus i ögonproverna som analyserades med 

NGS heller. Neisseria sp. förekom i en större andel ögonprover än Moraxella sp. vilket gör att 

misstankarna att Neisseria orsakar ögoninfektion känns större. Som i fallet med Moraxella så 

kan detta även vara en sekundärinfektion till något annat och även här bör individer utan 

ögonförändringar undersökas. 

Anaplasma phagocytophilum fanns i alla ögonprover och även i större delen av 

rektalpoolerna och ”buffy coat” poolerna (91,7 %). I och med att de flesta prover innehöll 

denna bakterie är det troligt att en kontamination har skett antingen vid provtagning, då detta 

skedde vid slakt, eller vid sekvensering. Då bakterien finns i majoriteten av proven finns 

misstankar om att någon del av renens DNA liknar denna bakteries DNA. Bakterien kan dock 

orsaka anaplasmos ibland annat nötkreatur, får och människa och kan spridas via fästingar. 

Sjukdomen kan bäras latent vilket gör att det eventuellt kan vara troligt att renarna bär på 

denna bakterie. Enligt en tidigare studie har experimentella studier gjorts på renar då man 

studerat renarnas symtom. Detta visade att symtomen, perioden då bakterien kan påvisas med 

DNA och perioden då antikroppar finns kvar var väldigt individuellt (Malmsten J et al 2014). 

Detta gör att resultaten eventuellt kan vara svårtolkade. Anaplasma phagocytophilum är en av 

mikroorganismerna som tros påverkas av klimatförändringar. En studie i Sverige från år 2013 

visar att prevalensen hos älg (Alces alces) i Sverige låg runt 26,3 %. Då denna studie var på 

älgar från fästingtäta områden och renarna som var i vår studie kommer från områden där det 

hittills inte är tätt med fästingar gör att misstankarna att prevalensen skulle ligga på ca 100 % 

inte är troliga. För att kunna vara säker på att Anaplasma phagocytophilum skulle kunna 

finnas i provet krävs analys med annan metod för att konfirmera. Nyare studier på 
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prevalensen av fästingar i hela landet bör göras för att kunna dra slutsatser om fästingen kan 

ha påverkats av klimatet och börjat sprida sig mer norrut i Sverige. 

Prevalensen av BVDV hos renar i Sverige verkar ha ökat i jämförelse med en studie som 

gjordes år 2012 (Kautto A H et al 2012). Denna studie visade att prevalensen hos renar det 

året var 35,2 % och att prevalensen skiljde sig mellan kalvar (18 %) och vajor (50 %). I vår 

studie visade sig prevalensen ligga på ca 61,1 % vilket är en mycket stor ökning. Skillnaden 

mellan kalvar och vajor varierade mycket mellan de olika samebyarna. I Sameby 1 var 

prevalensen mycket större hos vajor (90 % av vajorna var positiva) jämfört med kalvar (10 % 

av kalvarna var positiva) medan i de andra två samebyarna skiljde det inte lika mycket 

(Sameby 2: 50 % respektive 64,3 %, Sameby 3: 70 % respektive 55,6 %). Totalt var 

prevalensen högre hos vajor (71,4 % av alla vajor) än hos kalvar (45,5 % av alla kalvar). 

Detta såg man även i studien från 2012. Skillnaden mellan sameby 1 och sameby 2 och 3 i 

avseende på andelen positiva kalvar respektive vajor kan troligtvis förklaras med att kalvarna 

i sameby 1 antingen ej var födda vid smittotillfället eller inte hunnit bli smittade innan slakt. 

Att renen är antikroppspositiv betyder inte att den fortfarande bär på viruset då antikroppar 

kan finnas i djuret och därför ge positivt resultat flera år efter exponering av viruset (Kampa J 

et al 2004). Detta är förmodligen även en förklaring till varför det i det totala resultatet var 

fler vajor än kalvar med antikroppar mot BVDV.  

Då klimatet inte har ändrats i betydande grad i samebyarnas områden sedan år 2012 är det 

inte troligt att den ökande prevalensen har med klimatförändringar att göra. Skillnaden i 

medeltemperatur mellan de tre samebyarna var endast 1°C år 2016 enligt SMHI. 

Temperaturökningen i medeltemperaturen mellan 2012 och 2016 var också endast 1ºC. Att 

undersöka hur prevalensen av BVDV hos får och nötkreatur i samma områden där renarna 

finns hade varit intressant för vidare studier då tydligare jämförelser av eventuella smittor 

mellan djurslag kan göras. Ökad prevalens hos andra djurslag i samma områden där renarna 
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finns kan då vara en av orsakerna till den ökande prevalensen hos renarna. Direktkontakt med 

persistent infekterade djur är den viktigaste smittvägen för BVDV men då alla 

antikroppsnegativa prover blev negativa även i realtids-PCR finns inga tecken på att dessa 

samebyar har problem med detta. Finns det en risk att persistent infekterade individer av 

andra djurslag i samma område har kommit i kontakt med renarna kan detta vara en möjlig 

orsak till den ökade prevalensen. 

Varken MCF eller andra herpesvirus hittades i något av proven som analyserades med 

hjälp av PCR. Då prevalensen av MCF i Norge enligt en studie som gjordes 2013 var 3,5 % så 

borde fler prover undersökas för att få en rättvis bild då det endast var 12 stycken prover som 

undersöktes för MCF med PCR (Das Neves C G et al 2013). När pooler undersöktes med 

NGS hittades gammaherpesvirus i två stycken pooler. Då MCF är ett gammaherpesvirus och 

då man inte kan veta vilket prov i poolen som innehöll detta virus är detta också en anledning 

till att fler prover borde undersökas för MCF men även för andra herpesvirus. 

Antikroppar mot BLV hittades inte i något av proven som analyserades i denna studie. Då 

BLV anses vara utrotad i Sverige hos nötkreatur kan detta mycket väl stämma även för renar. 

Retrovirus hittades i majoriteten av proverna vilket gör att det finns en misstanke att 

proteiner som ingår i dessa virus liknar proteiner i renens DNA, exempelvis endogena 

retrovirus, vilket leder till en match i databasen. Då de ihopsatta fragmenten som matchade 

proteinerna i viruset bildade väldigt korta sekvenser vilka inte heller stämde överens till så 

stor del så ansåg jag att detta fynd inte var relevant denna gång. 

Sammanfattningsvis kan inga av våra fynd kopplas till förändrat klimat innan vidare 

studier har gjorts. Chlamydia sp., Moraxella sp. och Neissera sp. kan troligtvis vara faktorer 

till ögoninfektioner men individer utan ögonförändringar bör undersökas för att kunna 

fastställa detta. Prevalensen av renar positiva vid undersökning av antikroppar mot BVDV har 

ökat i Sverige sedan 2012. 
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Vidare studier kommer att ske vid Statens veterinärmedicinska anstalt för att avgöra om 

mikroorganismer som orsakar infektion i renar påverkas av klimatförändringar. Dessa studier 

kommer även att ske på norska, finska, grönländska och ryska renar för att tydligare kunna se 

samband och skillnader mellan olika klimat och områden. 
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