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Bakgrunn 

Paratuberkulose er en kronisk tarminfeksjon hos drøvtyggere som forekommer 

over hele verden. I Norge er paratuberkulose sjelden hos storfe og sau, men finnes 

i en del geitebesetninger. Sykdommen skyldes infeksjon med bakterien 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, en liten syrefast stavbakterie. 

Bakterien forekommer ujevnt fordelt i avføring fra smittede dyr og er vanskelig å 

dyrke i laboratoriet. Paratuberkulose utvikles langsomt, smittede dyr får 

symptomer først etter flere år, i form av avmagring, nedsatt produksjon og 

eventuelt diaré. Symptomene ved paratuberkulose ligner mange andre sykdommer, 

derfor er det nødvendig med laboratorieundersøkelser for å stille diagnosen. 

Diagnostikken er komplisert, hovedsakelig på grunn av sykdommens lange 

inkubasjonstid. Produksjon av antistoff, utskillelse av bakterier i avføring og 

synlige forandringer i tarm og tarmlymfeknuter kommer først etter at dyret har 

vært smittet i flere år.  

 

Norge har hatt et offentlig overvåkings- og kontrollprogram for paratuberkulose 

siden 1996. De siste årene, med unntak av 2009, har det årlig blitt undersøkt 

avføringsprøver fra ca. 250 storfe fra rundt 50 besetninger Det undersøkes også ca. 

1200 prøver fra geit, 300 fra sau og et fåtall prøver fra lama. I tillegg sendes det 

inn mellom 10 og 20 organprøver fra storfe og geit med mulig klinisk mistanke om 

paratuberkulose.  

 

Paratuberkulose hos geit er påvist i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre 

og Romsdal, Buskerud og Telemark og forekommer relativt vanlig i 

geitepopulasjonen i en del områder. Hos storfe dukket det opp sporadiske tilfeller 

av paratuberkulose frem til 1979, men fra 1980 til 1997 ble ikke sykdommen 

påvist. I 1997 ble det påvist smittede dyr fra 4 ulike kjøttfebesetninger; alle 

tilfellene knyttet til import av dyr. Etter 1997 er alle påviste tilfeller av 

paratuberkulose hos storfe enten knyttet til import av dyr (7 besetninger) eller til 

kontakt med infiserte geiter (3 besetninger).  Sykdommen er også påvist hos sau i 

enkelte besetninger med infiserte geiter eller storfe. 

 



I Veitastrond i Sogn og Fjordane er paratuberkulose relativt utbredt på geit, og i 

1978 og 1979 ble sykdommen påvist også hos storfe. I Sogndal ble sykdommen 

påvist hos storfe i 2002. 

 

 

Klinisk tilfelle 

En 6 år gammel ku i en melkekubesetning i Veitastrond, som hadde hatt diaré og 

vedvarende avmagring siden høsten 2009, ble avlivet i januar 2010. Kua var 

opprinnelig innkjøpt fra en annen besetning, via et kvigeoppdrett, alt i samme 

kommune. Det ble tatt ut organprøver som ble sendt til Veterinærinstituttet for 

histologisk og bakteriologisk undersøkelse. Ved histologisk undersøkelse ble det 

påvist forandringer karakteristisk for paratuberkulose med granulomatøs 

betennelse i tarm og tarmlymfeknuter og påvisning av syrefaste stavbakterier. 

Bakteriologisk diagnose med funn av M. avium subsp. paratuberculosis fra tarm 

og tarmlymfeknuter ble stilt med høy grad av sannsynlighet i mai 2010 og endelig 

bekreftet i august 2010. 

 

 

Videre undersøkelser i besetningen 

Det ble tatt blodprøver og avføringsprøver av alle dyr i besetningen i mai 2010. 

Avføringsprøvene ble undersøkt etter standard protokoll ved Veterinærinstituttet. 

Prøvene ble behandlet med oksalsyre og lut for å redusere forurensingsflora og 

deretter sådd ut på spesialmedier som ble inkubert i 16 uker for å se etter vekst av 

M. avium subsp. paratuberculosis. Disse prøvene ble i tillegg undersøkt direkte 

med real-time PCR. Ingen av oppfølgingsprøvene var positive på dyrking eller 

PCR. Det ble tatt blodprøver fra 13 dyr i besetningen. Disse ble analysert med en 

ELISA-metode, og prøvene fra to av kyrne var positive for antistoffer mot M. 

avium subsp. paratuberculosis.  Tynntarm og tarmlymfeknuter fra den ene av disse 

samt en annen slaktet ku, ble undersøkt ved histologisk undersøkelse og dyrking. 

Det ble ikke påvist forandringer som med stor sannsynlighet kunne tilskrives 

infeksjon med M. avium subsp. paratuberculosis, og bakterien ble ikke isolert fra 

materialet.    

  

  

Oppfølging av kontaktbesetninger 

Det ble mottatt og undersøkt 185 blodprøver og 88 avføringsprøver fra totalt 13 

kontaktbesetninger. Avføringsprøvene ble undersøkt på samme måte som 

beskrevet ovenfor. Ingen av prøvene var positive for M. avium subsp. 

paratuberculosis ved dyrking. Blodprøvene ble analysert med to forskjellige 

ELISA-metoder. Ved tvilsomt eller positivt resultat ble prøvene retestet i dobbelt 



oppsett med begge metodene. Totalt ble fire blodprøver fra fire forskjellige 

kontaktbesetninger positive for antistoffer mot M. paratuberculosis ved analyse 

med ELISA-metoder. Undersøkelsene fra én av kontaktbesetningene er ikke 

avsluttet. 

 

 

Diskusjon 

Paratuberkulose har ikke vært påvist hos storfe i Norge siden 2003. De fleste 

tilfellene tidligere har en kunnet spore tilbake til besetninger med import av dyr 

eller til kontakt med infiserte geiter. I tilfellet i 2010 ble det ikke funnet flere 

bakteriologisk positive dyr i besetningen eller kontaktbesetningene. Det er heller 

ikke kjent at det har vært import av dyr til besetningen eller kontaktbesetningene. I 

Veitastrond har paratuberkulose vært påvist på geit i flere besetninger gjennom 

mange år. Det har også vært funnet M. avium subsp. paratuberculosis i beiter 

benyttet til geit som var smittet med paratuberkulose. Det er sannsynlig at smitten 

til storfe i dette tilfellet kan skyldes kontakt med geit eller kontakt med avføring 

fra geit, enten direkte via beiter eller indirekte via mennesker eller utstyr. Smitte 

fra sau eller andre storfe kan ikke utelukkes, men anses som mindre sannsynlig. 

   

En studie fra 2005 sammenlignet 55 norske isolater av M. avium subsp. 

paratuberculosis fra geit og fire fra storfe ved fingerprintingsmetoden RFLP. 

Resultatene viste at majoriteten av geiteisolatene (84 %) hadde identisk profil som 

storfeisolatene. Dette er den samme genotypen som er mest vanlig å finne på storfe 

i Europa og USA. Lignende resultater er også observert i internasjonale studier. 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis deles inn i tre typer, hvorav type II 

(type C) er isolert fra et stort antall dyrearter, mens type I (type S) er spesielt 

sentvoksende varianter med preferanse for sau og geit (Stevenson et al., 2009). I 

Norge har vi kun påvist type II varianten, både fra storfe og geit. Det er derfor 

ingenting som tyder på at M. avium subsp. paratuberculosis ikke kan overføres 

mellom storfe og geit i Norge. Ytterligere fingerprinting-studier for å se på isolater 

fra geit fra Veitastrond og fra den smittede kua er av interesse for å kartlegge 

smitteveier. 

 

Forvaltningen av sykdommen, herunder båndlegging og eventuell oppheving av 

restriksjoner, er alltid basert på resultater av bakteriedyrking fra avføring eller 

organer. Blodprøver fra ett dyr i hver av fire kontaktbesetninger hadde positivt 

resultat for antistoffer mot bakterien. Ved bruk av serologiske tester er det alltid er 

en viss fare for falske positive resutater. Falske positive reaksjoner kan skyldes 

kryssereasksjoner med mykobakterier fra miljøet. Imidlertid kan dyr være reelt 

infiserte og danne antistoffer mot bakterien i relativt lang tid før de skiller ut 



bakterier i avføringen, så videre undersøkelser i besetningene vil være nødvendig 

for å avklare dette. 

 

Paratuberkulose er en langsomt fremskridende sykdom med lite spesifikke 

symptomer. Funnet på storfe i 2010 viser viktigheten av fortsatt årvåkenhet for 

paratuberkulose og betydningen av å sende inn organprøver til undersøkelse fra 

klinisk syke dyr. 
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