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Bakgrunn 

Fotråte hos sau er en alvorlig smittsom klauvlidelse, og er forårsaket av bakterien 

Dichelobacter nodosus. I Norge er sykdommen en B-sykdom. Symptomene kan 

variere fra mild inflammasjon i huden mellom klauvene til løsning av 

klauvkapselen. Sauerase, miljøfaktorer og virulensforskjeller hos bakterien har 

betydning for sykdomsutviklingen. Avhenging av kliniske funn på besetningsnivå 

kan fotråte hos sau klassifiseres som mild, moderat eller alvorlig.  

Dichelobacter nodosus er en Gram-negativ anaerob stavbakterie som kun finnes 

hos klauvdyr. Den overlever kort tid i miljøet, og overføres hovedsakelig ved 

kontakt med smittede dyr. På grunnlag av variasjoner i fimbrieantigener 

(proteinstrukturer på bakteriens overflate) deles D. nodosus inn i ti serogrupper. 

Dette er relevant i vaksinesammenheng da effekt av vaksinering er 

serogruppespesifikk. Virulens hos D. nodosus er blant annet forbundet med 

isolaters evne til å produsere termostabile proteaser. Dette brukes i diagnostisk 

sammenheng for å skille mellom lavvirulente og virulente varianter.   

I 2008 ble fotråte påvist hos sau i Norge for første gang siden 1948 (Meling and 

Ulvund 2009). Siden 2009 har Veterinærinstituttet (VI) samarbeidet med Animalia 

og prosjektet ”Friske føtter” om å isolere D. nodosus fra sau og storfe i Norge. 

Målet med denne studien er å karakterisere D. nodosus fra norske dyr med hensyn 

til virulensegenskaper og serogrupper. Vi vil undersøke om ulike varianter av 

bakterien kan relateres til grad av kliniske symptomer, geografiske områder og 

dyreart. 

Materiale og metoder 

D. nodosus ble isolert fra diagnostiske prøver ved seksjon for bakteriologi, 

Veterinærinstituttet, i 2009 og 2010. For denne studien ble 275 isolater fra sau 

(n=217) og storfe (n=58) inkludert. Isolatene var fra 37 sauebesetninger og 9 

storfebesetninger. Tjuefire av sauebesetningene ligger i Rogaland, de andre på 

Østlandet. Storfebesetningene ligge i Rogaland (n=5), Akershus (n=1), Buskerud 

(n=1) og i Troms (n=2).  

 



Gelatinase-geltest ble brukt for å skille mellom virulente og lavvirulente               

D. nodosus basert på isolatenes evne til å produsere varmestabile proteaser. Testen 

er en form for agardiffusjonsmetode (Palmer 1993). Hvert isolat dyrkes anaerobt i 

Trypticase-Arginine-Serine buljong. Buljong som ikke er varmet opp, og buljong 

som er varmebehandlet ved 68°C i henholdsvis 8 og 16 minutter, tilsettes brønner i 

en agarosegel med gelatin. Etter inkubering ses proteaseaktivitet som oppklarte 

soner rundt brønnene (Fig 1). Sonestørrelser før og etter oppvarming måles og 

sammenlignes med en standardkurve. 

Alle isolater ble også undersøkt for genet intA ved PCR (Cheetham et al. 2006). 

Dette genet er satt i sammenheng med D. nodosus isolater som gir alvorlig fotråte. 

En multiplex PCR metode ble brukt for å bestemme serogruppe for isolatene 

(Dhungyel et al. 2002). Metoden påviser variasjoner i et av fimbriegenene (fimA) 

som gir grunnlag for inndeling i serogruppene A-I.  

Kliniske data fra saueflokkene ble registrert av fotråteinspektører. Mulig 

tilleggsinformasjon ble innhentet ved telefonintervju med produsenter og 

veterinærer. På grunnlag av denne informasjonen ble kliniske manifestasjoner på 

flokkbasis kategorisert som mild (grad 1-2), moderat (grad 3) eller alvorlig (grad 

4-5).  

 

 
 

 Figur 1. Gelatinase-geltest. Proteaser dannet av Dichelobacter nodosus spalter gelatin og 

gir oppklaring rundt brønnen. Reduksjon av proteaseaktivitet etter varmebehandling 

(68oC) i 8 og 16 minutter gir grunnlag for klassifisering av isolater som virulente eller 

lavvirulente.  
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Foreløpige resultater 

Så langt er 144 (66 %) av D. nodosus isolatene fra sau og 23 (40 %) av 

storfeisolatene, fra henholdsvis 34 og 6 besetninger undersøkt. Endelige resultater 

vil bli presentert på møtet.  

Nittini (69 %) isolater fra 20 sauebesetninger produserte varmestabile proteaser i 

gelatinase-geltesten og ble kategorisert som virulente. Fra èn sauebesetning ble det 

påvist både virulente og lavvirulente isolater. Alle de 23 storfeisolatene produserte 

varmelabile proteaser og ble kategorisert som lavvirulente.  

Foreløpig er genet intA kun påvist hos 2 (1,2 %) av isolatene. De var fra to ulike 

sauebesetninger i Rogaland og var begge virulente ved gelatinase geltest. 

Hundreogsytten (70 %) av isolatene, inkludert to storfeisolater, tilhørte serogruppe 

A. De resterende 50 isolatene tilhørte 6 forskjellige serogrupper (B,C,E,G,H,I). 

Med unntak av tre isolater tilhørte alle de virulente isolatene serogruppe A. (Tabell 

1). 

Kliniske vurdering ble gjort i 32 saueflokker. Fem besetninger ble vurdert til å ha 

mild fotråte og isolater fra disse var alle lavvirulente ved gelatinase-geltest. I 

tretten besetninger ble symptomene karakterisert som moderate og isolater fra syv 

av disse besetningene var lavvirulente. De fjorten flokkene med alvorlig fotråte 

hadde alle virulente isolater. 

Alle virulente isolater av D. nodosus ble isolert fra saueflokker i Rogaland. 

 

Tabell 1. Sammenheng mellom resultat av gelatinase-geltest, besetninger og serogruppe i 

sauebesetningene 

 Totalt antall 

isolater 

Antall besetninger Isolater tilhørende 

Serogruppe A 

Virulente isolater 99 20 96 

Lavvirulente isolater  45 15 19 

Sum 144 35* 115 

* En besetning hadde både virulente og lavvirulente isolater. 

 

Konklusjon 

Basert på gelatinase-geltesten forekommer både virulente og lavvirulente             

D. nodosus varianter hos norske sauer. Fra storfe er så langt kun lavvirulente 

varianter påvist. Genet intA er foreløpig  kun påvist hos to isolater fra sau. 

Nittiseks av de virulente isolatene ble plassert i serogruppe A og alle de virulente 

isolatene var fra Rogaland. En slik tydelig geografisk variasjon kan indikere nylig 



import og spredning av et virulent D. nodosus-klon på et avgrenset  område. Dette 

vil undersøkes videre ved genotyping.  

Det ser ut til å være god sammenheng mellom symptomer i saueflokkene og 

virulens hos bakterieisolatene. Forbedret og standardisert registrering av klinikk 

kreves for videre evaluering av sammenheng mellom bakteriologiske og kliniske 

funn under norske forhold. 
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