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Introduksjon 

Forekomsten av smittsomme klauvsjukdommer hos storfe er foreløpig lite kartlagt 

i Norge, men registreringer i Helsekort klauv og rapporter fra klauvskjærere og 

praktiserende veterinærer tyder på at hornforråtnelse (HF), dermatitt (D) og 

klauvspalteflegmone (KF) er økende. Mulige årsaker er endrede 

oppstallingsforhold til større enheter med løsdrift der hygienen ofte blir dårligere 

enn i båsfjøs. I en undersøkelse fra 2002 var prevalensen av D og HF henholdsvis 

7 % og 40 % i løsdriftsfjøs (Sogstad et al. 2005). Bakteriene Dichelobacter 

nodosus, Treponema spp. og Fusobacterium necrophorum er viktige årsaker til 

smittsom klauvsjukdom hos storfe. D. nodosus ble spesielt aktuell i 2008 på grunn 

av utbrudd av fotråte i norske saueflokker etter flere tiår uten registrerte tilfeller. 

Fram til da var D. nodosus heller ikke diagnostisert fra storfeklauver i Norge. 

Treponema spp. er det viktigste agenset ved klauvlidelsen digital dermatitt (DD) 

som medfører store lidelser og tap i storfebesetninger i mange land, ikke minst i 

Danmark (www.landmand.dk). I Norge har det foreløpig vært påvist få tilfeller av 

dermatitt som sikkert kan karakteriseres som DD eller der Treponema spp. har 

blitt identifisert. F. necrophorum forekommer normalt i faeces hos storfe. 

Bakterien er kjent som årsak til KF som har vært et beiteproblem hos oss, men 

som nå også opptrer hyppig under oppstalling i løsdriftfjøs. Målsettingen med 

pilotprosjektet var å kartlegge forekomsten av D. nodosus og Treponema spp. i 

utvalgte løsdrifts- fjøs i Rogaland og å utrede sammenhengen mellom bakteriologi 

og kliniske funn.    

                                           

Materiale og metode 

Ti kyr i hver av åtte melkekubesetninger med løsdrift ble undersøkt i forbindelse 

med klauvskjæring i november og desember 2008. Gjennomsnittlig antall årskyr i 

besetningene var 55, range 27-77 kyr. NRF-rasen dominerte, men det var også noe 

Holstein. Alle fjøsene hadde betongspaltegolv i gangarealet, tre hadde melkerobot 

og de øvrige fem melkestall. Alle besetningene hadde varierende omfang av 

sambeiting med sau (Rogdo et al. 2009).  

Hvis eieren hadde registrert halthet eller klauvproblemer på enkeltdyr, ble disse 

inkludert i studiepopulasjonen. I tillegg ble tilfeldig utvalgte dyr inkludert slik at 

studiepopulasjonen utgjorde 80 dyr. Halthet ble registrert ved føring til 

klauvboksen og klauvsjukdommer ble registrert i et tilpasset Helsekort klauv etter 

klauvskjæring. Prøver for bakteriologisk undersøkelse ble tatt fra høyre bakklauv 



eller venstre hvis symptomene var verre der. To trepinneskrap ble tatt fra huden i 

klauvspalten for PCR-analyser, og disse ble lagret hver for seg i fosfatbufret 

saltvann (PBS) med EDTA for undersøkelse med hensyn på D. nodosus og 

Treponema spp.  

 

PCR for påvisning av D. nodosus ble utført ved Veterinærinstituttet (VI) i Oslo. 

Templat DNA ble isolert fra trepinner i PBS/EDTA ved hjelp av en NucliSens
®

 

easyMAG
TM

 exctraction robot. Et D. nodosus spesifikt fragment av 16S genet ble 

amplifisert og positive prøver ble analysert i en multiplex PCR som detekterer 

varianter av fimA-genet korresponderende til serogruppe A til I. PCR-produkter 

ble visualisert ved UV lys etter gelelekroforese. 

PCR for påvisning av Treponema spp. i 34 prøver fra dyr med D ble utført ved 

NVH, Sandnes. Templat DNA ble isolert fra trepinner lagret i PBS/EDTA med 

DNeasy Tissue kit (Qiagen). Sanntids-PCR ble utført på et LightCycler 480 

instrument (Roche) med SYBR Green I Master PCR mix (Roche). Primere brukt 

for amplifisering av et 235 bp fragment av 16S rRNA genet for Treponema spp. 

var: Forward 5’-ACTCCTACGGGAGGCAGCAG og Reverse 5’-

CGCCCAATAATTCCGAACAACGC. Smeltepunktsanalyse ble utført for å 

bekrefte tilstedeværelsen av et enkelt PCR produkt. Sekvensering av Treponema 

spp. 16S rRNA PCR produkter ble utført på et ABI 310 genetisk analyse 

instrument (Applied Biosystems) ved bruk av BigDye Terminator v3.1 

sekvenserings kit (Applied Biosystems). Sekvenser ble analysert ved hjelp av 

Geneious versjon 5.1.6 (Biomatters).      

I mars 2009 ble det i tillegg tatt 6 mm punch-biopsier av ti kyr i besetning 1, og 

disse ble undersøkt ved DTU Veterinærinstituttet i Danmark. Syv av prøvene ble 

tatt fra de samme kyrne som i november 2008. Ti prøver fra en båsbesetning uten 

D ble brukt som kontroll. Biopsiene ble lagt på 10 % formalin og analysert 

histologisk med hensyn på DD og for påvisning av Treponema spp. ved fluoresens 

in situ hybridisering (FISH) (Klitgaard et al., 2008). Samtidig ble det tatt ut prøver 

for PCR-analyse med hensyn på Treponema spp., og disse ble utført ved NVH, 

Sandnes, på samme måte som beskrevet ovenfor. Resultatene fra disse analysene 

ble sammenlignet med analysene av biopsiene ved DTU VI, Danmark. 

 

Resultater 

Prevalensen av V-formet HF (grad 2-3) og D (grad 1-3) blant de 80 kyrne er vist i 

Tabell 1, mens gjennomsnittskår for HF (grad 0-3) og D (grad 0-3) for de samme 

kyrne på besetningsnivå er vist i Figur 1. Den mest uttalte graden (3) av D ble ikke 

diagnostisert i dette materialet. Tydelig halthet ble bare registrert på to kyr og 

skyldtes andre klauvlidelser en D eller HF. 

 

 



Tabell 1. Registrerte smittsomme 

                 k lauvsjukdommer hos 80 kyr i Rogaland

Besetning Antall  HF D 1 D 2 D 3

1 10 0 1 2 0

2 10 0 2 1 0

3 10 2 1 2 0

4 10 1 2 0 0

5 10 8 4 6 0

6 10 6 5 1 0

7 10 6 1 2 0

8 10 6 3 3 0

                                         HF = V-formet hornforråtnelse (grad 2-3)

                                                D = dermatitt, gradert fra mild til alvorlig (1-3)

  
 Figur 1: Gjennomsnittskår for hornforråtnelse (grad 0, 1, 

2 og 3) og dermatitt (grad 0, 1, 2 og 3) hos 80 kyr fra åtte 

storfebesetninger i Rogaland                                                                                              

 

D. nodosus ble påvist hos 78 av 80 kyr. Forekomsten av de ulike serogruppene 

varierte mye mellom besetningene (Tabell 2). Alle de ni serogruppene ble påvist. 

Serogruppe H forekom hyppigst, men B, C og I var også utbredt. 

  

                

Tabell 2. Serogrupper av Dichelobachter nodosus  identifisert ved 

PCR-analyse fra åtte storfebesetninger i Rogaland

Besetning Seropositive dyr A B C D E F G H I

1 8/10 6 2 3 0 0 0 0 0 4

2 10/10 0 10 7 1 1 1 0 5 8

3 10/10 0 1 1 1 9 1 0 5 2

4 10/10 6 8 7 0 0 0 0 0 2

5 10/10 1 8 2 1 8 1 0 9 1

6 10/10 0 3 2 6 2 4 0 6 3

7 10/10 6 0 3 0 1 0 7 9 3

8 10/10 0 4 6 3 0 0 2 9 4   
Fem av de ti biopsiene tatt fra besetning 1 i mars 2009 var positive mht DD. De 

positive prøvene var fra de samme fem kyrne som hadde D ved registrering og 

prøveuttak. Det ble påvist hyperplastiske epidermis, degeneration og vevsskader, 

og dette er forenlig med DD. Fylotypene PT1 og PT3, som forekommer i danske 

storfebesetninger (Klitgaard et al., 2008), ble identifisert. I tillegg ble andre 

fylotyper av Treponema spp. som er ukjente i Danmark og som ikke lot seg 

identifisere, påvist. Alle prøvene fra kontrollbesetningen var negative.  

Prøvene tatt for PCR-undersøkelse i Sandnes av de ti kyrne fra besetning 1 viste 

godt samsvar med de ti biopsiene fordi BLAST (basic local alignment search tool) 

analyse viste høy likhet (> 95 %) med fylotype PT1 og PT3 fra de samme fem kyr 

med D som biopsi-undersøkelsen i Danmark viste. De 34 prøvene fra kyrne med 

D fra 2008 ble så undersøkt ved PCR, og resultatene av disse prøvene er i samsvar 

med de fem foregående som både er analysert ved biopsi og PCR. Prøvene 

fordelte seg i to hovedgrupper hvor det i den ene var mest likhet med PT1 og PT3, 

mens det i den andre gruppen var mest likhet med likhet med to fylotyper, PT12 

og PT15, nylig påvist i Danmark.  
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Diskusjon  

PCR–analysen for diagnostisering av D. nodosus og identifisering av serogrupper 

ble utført direkte på svaberprøvene. Metoden er imidlertid bare blitt evaluert for 

bruk på templat DNA fra D. nodosus isolater, og vår metode innebærer derfor 

usikkerhet mht serotypingen. PCR–analysen mht Treponema spp. som ble anvendt 

for første gang i denne studien, bør evalueres. Analysen av biopsier mht DD og 

Treponema spp. ble bare utført for kyr fra en av besetningene. Til tross for disse 

svakhetene har tilsvarende studier aldri vært utført i Norge tidligere, og funnene 

gir gode indikasjoner for hypoteser og videre studier. Den relativt høye 

forekomsten av HF og D hos de undersøkte kyrne, lite halthet og påvisning av D. 

nodosus hos nesten alle kyrne samsvarer godt med hva som er beskrevet for 

interdigital dermatitt (ID) (Greenough 2007). En studie av Sogstad et al. (2005) 

konkluderte med at ID er vanlig utbredt i norske melkekubesetninger. Sambeiting 

av storfe og sau er vanlig i Norge, og sammenligning av disse resultatene med 

funn i de sambeitende saueflokkene, samt utredninger i andre besetninger med 

både storfe og sau indikerer også at kryssmitte av D. nodosus kan ha skjedd 

(Rogdo et al. 2009).  
Samtidig verifiserer påvisningen av Treponema spp. ved PCR og diagnos- 

tiseringen av DD og Treponema spp. i biopsiene fra 5 kyr i en av besetningene at 

DD også forekommer i norske løsdriftbesetninger. PCR-analyse og sekvensering 

av Treponema spp. 16S rRNA genet identifiserer de fylotypene som det finnes 

mest av i hver prøve. Det betyr at det kan være flere fylotyper i prøvene som til nå 

ikke er kartlagt, og eventuelle “norske” fylotyper vil kunne bli identifisert ved 

denne metoden. Videre analyser vil kunne gi mer detaljerte resultater. Svært høy 

forekomst av D. nodosus og påvisning av Treponema spp. i klauver fra mange kyr 

med D og HF styrker hypotesen om et samspill mellom disse bakteriene ved ID og 

DD hos storfe (Greenough 2007). 

 

Konklusjon 

Pilotprosjektet viser at dermatitt og hornforråtnelse er utbredte klauvlidelser i 

norske løsdriftbesetninger. D. nodosus var svært utbredt, og alle serogruppene (A-

I) var representert i vår studiepopulasjon. Hos mange kyr med dermatitt ble 

Treponema spp., inkludert flere fylotyper, identifisert. Studien har gitt 

indikasjoner som vil utredes nærmere i NFR - prosjektet ”Fotråte hos sau og 

nærstående smittsomme klauvsjukdommer hos storfe i Norge”. Utredning av 

klinikk og bakteriologi i løsdrift og båsfjøs, synergi mellom D. nodosus og 

Treponema spp. og mulig kryssmitte av D. nodosus mellom sau og storfe er 

viktige delmål.  

 

Referanser kan fås ved henvendelse til forfatteren. 


