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Innledning  
Skrapesjuke ble for første gang diagnostisert hos en norskfødt sau i 1981 
(Bratberg m.fl. 2000).  Sjukdommen ble deretter påvist sporadisk, men i 1996 ble 
skrapesjuke påvist i 31 sauebesetninger. Et omfattende kontrollprogram førte til 
en sterk reduksjon i antall flokker med påvist skrapesjuke de påfølgende årene. 
Skrapesjuke har aldri blitt påvist hos geit i Norge.  

I 1998 ble det påvist en atypisk form av skrapesjuke i Norge, kalt 
skrapesjuke Nor98. Denne skiller seg fra klassisk skrapesjuke ved at den opptrer 
fortrinnsvis hos eldre sauer, gjennomsnittsalder 6 år, og dersom det påvises 
symptomer, er disse hovedsakelig knyttet til bevegelsesapparatet. 
Hjerneforandringene opptrer oftere i lillehjernen og i mindre grad i den forlengete 
marg, og proteinase-resistent skrapesjuke-prionprotein (PrPSc) opptrer i en annen 
form enn ved klassisk skrapesjuke (Benestad m.fl. 2003).  

I 1997 ble det satt i gang et nasjonalt overvåkings- og kontrollprogram 
for skrapesjuke. Overvåkingsdelen av programmet har siden blitt utvidet og 
endret, og programmet for 2004 har fulgt EU’s regelverk som er innlemmet i den 
norske forskriften for overvåking av overførbare spongiforme encefalopatier, 
TSE-forskriften. Formålet med overvåkingsdelen av programmet er å påvise dyr 
med klinisk skrapesjuke og å finne prevalensen av skrapesjuke hos sau og geit 
som er avlivet eller har dødd på grunn av sjukdom og hos sau slaktet for humant 
konsum. Dette sammendraget beskriver overvåkingsprogrammet for året 2004 
tom. 30. november. 
 
Materiale og metoder 
Overvåking i besetninger: Småfe med kliniske symptomer og sjøldøde og 
avlivete småfe 
Dyreeier har plikt til å melde fra til Mattilsynets distriktskontor dersom han har 
småfe som viser kliniske symptomer på sjukdom og skrapesjuke ikke kan 
utelukkes. Videre skal dyreeier melde fra når han har småfe eldre enn 18 måneder 
som har dødd eller er blitt avlivet på grunn av sjukdom. I 2004 skulle i henhold til 
TSE-forskriften, alle småfe med kliniske symptomer og 10 000 sauer og 500 



geiter fra kategorien sjøldøde eller avlivete småfe, undersøkes for skrapesjuke. 
Mattilsynet stod for uttak og innsendelse av materiale for laboratorieundersøkelse. 
 
Overvåking ved slakting 
I 2004 var målet i henhold til TSE-forskriften, å undersøke 10 000 tilfeldig 
utvalgte sauer eldre enn 18 måneder som ble slaktet for humant konsum. Det 
innbar at hver 18. slaktet sau over 18 måneder ble undersøkt for skrapesjuke. 
Mattilsynet foresto prøveuttaket ved alle landets småfeslakterier.  
 
Prøvemateriale og laboratorieundersøkelser av prøver  
Undersøkelse for skrapesjuke fulgte Office International des Epizooties (OIE’s) 
protokoll. Prøvematerialet omfattet ferskt og formalinfiksert hjernemateriale og 
lymfoid vev. Undersøkelsesmetodene inkluderte histopatologisk undersøkelse for 
morfologiske forandringer i hjernevev og påvisning av PrPSc i hjernevev og 
lymfoid vev ved hjelp av immunhistokjemisk undersøkelse og en ELISA-metode 
(TeSeE Bio-Rad). Karakterisering av PrPSc ble utført ved hjelp av en Western 
Blot undersøkelse. Laboratorieundersøkelsene ble utført ved Veterinærinstituttet.  
 
Prionproteingenotyping  
Prionproteingenotyping ble utført på blod eller hjernemateriale ved Norges 
veterinærhøgskole, Institutt for Produksjonsdyrmedisin, Seksjon for 
småfeforskning (Moum m. fl. 2005).  

Det er betydelig individuell variasjon i mange områder av PrP-genet hos 
sau, men det er aminosyrene i kodon 136, 154 og 171 som er vist å være assosiert 
med mottakelighet for skrapesjuke (Hunter 1997). I tillegg ble det nylig påvist at 
variasjon i kodon 141 er assosiert med skrapesjuke Nor98 (Moum m.fl. 2005). En 
PrP-genotype er tradisjonelt angitt ved aminosyrene i kodon 136, 154 og 171 for 
hvert av de to allelene i PrP-genet, eksempelvis AHQ/VRQ hvor bokstavene 
representerer aminosyrer (A = alanin, H = histidin, Q = glutamin, R = arginin, V = 
valin). Variasjonen i kodon 141 består av L (leucin) og F (fenylalanin), og det er 
F141 som er assosiert med skrapesjuke Nor98, slik at en tilsvarende betegnelse 
for dette allelet blir AFRQ. 
  
Resultater 
Resultatene fra overvåkingsprogrammet tom. 30. november i 2004 er presentert i 
tabell 1 og 2. 
 
Tabell 1. Antall undersøkte småfe, antall negative prøver, antall positive prøver og antall 
avviste prøver i 2004 (tom. 30. november). 
 
 
 



Kategori  Antall 
undersøkte 

Negative Positive Avviste 

Sau     
Kliniske symptomer       10 7 3 0 
Sjøldød/avlivet   3183 3179 4 152 
Normalslakt 10238 10230 8 1 
Dyr fra avlivet flokk hvor 
skrapesjuke er påvist  

            583 582 1 0 

Totalt  14014 13998 16 153 
     
Geit      
Kliniske symptomer 3 3 0 0 
Sjøldød/avlivet 159 159 0 9 
Totalt 162 162 0 9 

 
 
Tabell 2. Skrapesjukekasus hos sau i 2004 (tom. 30. november).  

Kasus Fødselsår Kategori Rase PrP-genotype Skrapesjuketype 
1 1996 normalslakt NKS٭ AHQ/AFRQ Nor98 
2 1998 normalslakt dala AHQ/AHQ Nor98 
3 1997 klin. symp. NKS AHQ/ARR Nor98 
4 1996 normalslakt spæl AHQ/ARQ Nor98 
5 2001 klin. symp. steigar ARQ/VRQ klassisk 
6 1997 klin. symp. steigar AHQ/AHQ Nor98 
7 1999 flokk m. påvist 

skrapesjuke 
steigar ARR/VRQ klassisk 

8 1999 sjøldød/avliv. rygja AHQ/ARR Nor98 
9 2000 sjøldød/avliv. NKS AHQ/AFRQ Nor98 

10 1998 sjøldød/avliv. NKS AFRQ/AFRQ Nor98 
11 1996 normalslakt NKS AFRQ/ARR Nor98 
12 1998 normalslakt NKS AHQ/AFRQ Nor98 
13 1999 normalslakt NKS AFRQ/ARR Nor98 
14 1997 normalslakt steigar ARR/ARR Nor98 
15 2001 sjøldød/avliv. spæl AHQ/AHQ Nor98 
16 - normalslakt spæl AHQ/ARR Nor98 

 norsk kvit sau٭
 
Diskusjon 
I 2004 (tom. 30. november) ble klassisk skrapesjuke påvist i kun en besetning 
hvor ei søye og hennes søyelam fikk diagnosen klassisk skrapesjuke. Begge dyra 
hadde vist kliniske symptomer. I samme område har det blitt påvist klassisk 
skrapesjuke både i 2002 og 2003. Resultatene fra overvåkingsprogrammet i 



perioden 1998-2004, med ett eller to årlige tilfelle, tilsier at forekomsten av 
klassisk skrapesjuke i Norge er svært låg (Valheim m.fl. 2004).   

De øvrige 14 tilfellene som ble påvist i 2004, var skrapesjuke Nor98. 
Fem av tilfellene ble påvist i Nordland og fem i Rogaland, men overvåkings-
programmet tidligere år har vist at skrapesjuke Nor98 forekommer over hele 
landet (Valheim m.fl. 2004). Kun ett påvist tilfelle i hver flokk, ingen påvist 
smittekontakt mellom besetninger og at PrPSc er påvist kun i sentralnervesystemet 
tyder på at skrapesjuke Nor98 ikke, eller i svært liten grad kan smitte mellom dyr. 
En spekulerer derfor på om skrapesjuke Nor98 kan oppstå uten forutgående smitte 
hos genetisk disponerte individer (Moum m.fl. 2005).  

Prevalensen av skrapesjuke Nor98 i 2004 hos sjøldøde og avlivete sauer 
eldre enn 18 måneder var 0,16 % (95 % konfidensintervall [KI]: 0,05 - 0,32). I 
2002 og 2003 var prevalensen henholdsvis 0,20 og 0,28 %. Prevalensen av 
skrapesjuke Nor98 hos sau eldre enn 18 måneder som var sendt til slakt i 2004, 
var 0,09 % (95 % KI: 0,04 -0,15) mot 0,03 og 0,02 % i 2002 og 2003 (Valheim 
m.fl. 2004).  Variasjonen i prevalens fra år til år er sannsynligvis heller et uttrykk 
for usikkerheten i tallmaterialet enn reelle endringer i prevalensen.  
 Det er store avvik mellom antall sjøldøde og avlivete sauer og geiter som 
skulle undersøkes for skrapesjuke i 2004 i henhold til TSE-forskriften, og det 
antallet som er blitt undersøkt.  En forklaring på forskjellen kan være at om lag 60 
% av voksne sauer dør på utmarksbeite. Mangelfull informasjon til småfeeiere om 
deres meldeplikt til Mattilsynet kan også være en årsak.  
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