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Innledning 

Botulisme hos fjørfe skyldes toksiner produsert av bakterien Clostridium botulinum type C 
eller C/D (Eklund and Dowell, 1987; Takeda et al., 2005). Epidemiologien til botulisme er 
bedre undersøkt hos ville fugler enn hos fjørfe. Sporer av C. botulinum type C finnes ofte i 
våtmarksområder (Smith, 1987), inkludert områder uten pågående botulismeutbrudd 
(Williamson et al., 1999). Utbrudd hos ville fugler knyttes ofte til råtnende fuglekadaver som 
blir lett tilgjengelige i perioder med økt dødelighet (ikke relatert til botulisme) i tett befolka 
fuglekolonier. Kadaver regnes derfor som en viktig initierende faktor bak større epidemier hos 
ville fugler (Soos og Wobeser, 2006). Dette kan være en medvirkende årsak til at infiserte 
eller toksinholdige kadaver også har blitt mistenkt for å være en sentral faktor i utbrudd hos 
fjørfe. Det er rimelig å anta at kadaver som blir liggende tilgjengelig for resten av flokken i et 
fjørfehus kan bidra til å opprettholde og øke omfanget av et botulismeutbrudd. Men det betyr 
ikke nødvendigvis at slike kadaver har startet utbruddet. For at det skal være tilfelle må C. 

botulinum være til stede i friske flokker.  
Denne studien hadde som formål å undersøke forekomsten av toksindannende sporer av C. 

botulinum type C og C/D i representative klinisk friske flokker fra en slaktekyllingpopulasjon 
uten rapporterte botulismeutbrudd i de 3 siste forutgående år. På bakgrunn av 
botulismeutbrudd i 7 norske fjørfehus i 2007/2008 fikk vi også muligheten til å sammenlikne 
forekomst av botulinumsporer i fjørfehus med og uten rapporterte botulismeutbrudd 3-4 år 
etter utbruddene. 
 
 
Materiale og metoder 

Studien omfatta 100 klinisk friske slaktekyllingflokker som ble slakta ved Norges fire største 
fjørfeslakterier i perioden februar til desember 2011, samt 30 slaktekyllinghus (23 hus uten 
rapporterte botulismeutbrudd og 7 hus med rapporterte utbrudd mellom mars 2007 og juni 
2008) som ble undersøkt mellom juni 2011 og august 2012.  
Fra hver flokk (første flokk som ble slakta på prøvedagen) ble innhold fra 60 blindtarmer 
samla inn, homogenisert, varmebehandla (75 oC i 1 time) og inkubert i oksygenredusert 
vekstmedium (TPGY + 0,01 % cystein) anaerobt ved 37 oC i 65 timer. Fra hvert hus ble 
samleprøver av brukt strø og støv (fra ventilasjonsanlegg, innredning, bjelker) forbehandla på 
samme måte som blindtarmprøvene. Bakterie-DNA ble ekstrahert (PurElute™ Bacterial 
Genomic Kit, Edgebio, Gaithersburg, USA) fra inkubert prøvemateriale og undersøkt for 
reinhet og mengde (Nanodrop 2000c, Thermo Fisher Scientific Inc.). DNA fra prøvene ble 
undersøkt for en toksingen-sekvens som er felles for C. botulinum type C og C/D, ved hjelp 
av kvantitativ PCR-metodikk (Lindberg et al., 2010). Prøven ble regnet som positiv dersom 
den spesifikke DNA-sekvensen ble påvist etter 39 eller færre sykluser av PCR-reaksjonen. 
DNA fra C. botulinum 07BKT-2873A (Skarin et al., 2010) ble brukt som positivt 
kontrollmateriale. 
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Resultater og diskusjon 

Toksingener fra C. botulinum ble ikke påvist i noen av de 100 slaktekyllingflokkene. Det 
synes å være en utbredt oppfatning at sporer av C. botulinum er vanlig forekommende i 
fjørfebesetninger (Dohms, 2008), men få data er publisert. C. botulinum kan finnes i klinisk 
friske kyllinger i utbruddsbesetninger (Roberts and Aitken, 1974; Dohms et al., 1982), og man 
kan også finne bakterien i enkelte friske flokker i en fjørfepopulasjon med årlige utbrudd 
(Blomqvist et al., 2009). Vi har imidlertid ikke funnet noen separat studie av prevalensen av 
C.botulinum i en fjørfepopulasjon uten rapporterte tilfeller, kun en kort henvisning til fravær 
av bakterien i strø fra 100 kyllinghus i et område uten klinisk botulisme (Roberts and Aitken, 
1974). Sistnevnte referanse støtter våre funn, og kan tyde på at C. botulinum verken er vanlig 
eller utbredt i slaktekyllingpopulasjoner uten botulismeutbrudd. 
 
Blant de 30 husene vi undersøkte var ett positivt. Eieren av dette huset var en av to 
produsenter som hadde slutta med slaktekyllingoppdrett som følge av botulismeutbrudd i flere 
påfølgende flokker, og den eneste som ikke hadde gjenopptatt husdyrhold i huset. Her fant vi 
toksingener både i brukt strø og i støv fra huset. Alle de andre 29 husene var negative, 
inkludert de 6 som hadde hatt botulismeutbrudd. Dette funnet kan tyde på at den driftsformen 
som praktiseres i norsk slaktekyllingoppdrett ikke representerer en gunstig nisje for 
reproduksjon og overlevelse av C. botulinum. Sjøl om bakterien er sporedannende og 
tydeligvis kan overleve minst 3 år i et tomt kyllinghus, tyder våre funn på at hygienetiltak og 
miljøforhold i kyllinghus som er i drift i de fleste tilfeller vil desimere forekomsten av sporer 
slik at risikoen for en etablering og spredning av bakterien i populasjonen er liten. Gjentatte 
utbrudd i to av sju hus i 2007/2008 tyder likevel på at risikoen for en smitte-effekt mellom 
flokker i samme hus kan være betydelig i noen tilfeller. Disse husene kan for eksempel ha fått 
spesielt høy smittebelastning eller kan ha vært vanskelige å reingjøre godt nok. I begge 
tilfeller vil en få økt risiko for vedvarende lokal miljøsmitte. Men husene kan også ha blitt 
utsatt for gjentatt smittetilførsel fra en ytre kilde.  
 
C. botulinum ser ut til å ha andre epidemiologiske trekk hos fjørfe enn det som er beskrevet 
hos ville svømmefugler, sjøl om mikroben er av samme eller liknende toksintype. Mens denne 
organismen ofte persisterer i miljøet og også finnes i individer i en frisk populasjon av ville 
fugler (Haagsma, 1973), tyder våre funn på at bakterien normalt ikke finnes i en 
slaktekyllingpopulasjon uten kliniske utbrudd av botulisme. Ulik epidemiologi er ikke 
overraskende med tanke på de store forskjellene i miljø og levemåte til fjørfe og ville fugler. 
Disse funnene har også konsekvenser for vårt syn på hvordan botulisme hos fjørfe kan 
forebygges. Dersom botulismeutbrudd først og fremst er knytta til at bakterien blir ført inn i 
flokken fra en ekstern smittekilde, bør sjukdomsforebygging fokusere på hvilke kilder som er 
mest aktuelle og hvordan man best kan håndtere disse. 
  
Konklusjoner 

Det er lite som tyder på at toksinproduserende C. botulinum er en organisme som forekommer 
normalt i den norske slaktekyllingpopulasjonen. Våre observasjoner og data indikerer at 
denne bakterien kom inn i norske fjørfeflokker (hovedsakelig slaktekyllingflokker) fra en eller 
flere ytre kilder i 2007/2008, men at populasjonen i hovedsak var fri for organismen 3-4 år 
etterpå. Fjørfebotulisme under norske forhold er trolig et resultat av sporadisk introduksjon av 
smitte fra ytre kilder. Arbeid med sikte på forebygging av nye utbrudd bør fokusere på å 
identifisere høyrisiko-kilder og håndtering av disse med sikte på minst mulig risiko for 
introduksjon av smitte til fjørfebesetningene. 
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