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Bakgrunn  
Miltbrannsemfysem forårsakes av Clostridium chauvoei, en gram-positiv, anaerob, 
sporedannende bakterie.  Sjukdommen har vært velkjent i områder av Norge i lang tid og har 
vanligvis et akutt forløp med nekroser, ødem og emfysem i skjelett- og hjertemuskulatur. 
Høsten 2010 døde over 70 ungdyr på innefôring i et uvanlig omfattende utbrudd i en 
besetning på Hadeland (Groseth et al, 2011). Etter utbruddet har det blitt klart at det er behov 
for metoder for å identifisere områder og besetninger med økt risiko for utbrudd. Formålet 
med denne pilotstudien var å undersøke om forekomst av C. chauvoei i vevsprøver fra friske 
dyr kan være en mulig metode for slik risikovurdering. 
 
Materiale og metoder 

Risikogruppen omfattet ungokser fra besetningen på Hadeland som ble sendt til slakt 14 dager 
etter utbruddet av miltbrannsemfysem. Kliniske tegn på sjukdommen ble ikke observert hos 
disse oksene under utbruddet og de var friske før slakting. Oksene var vaksinert og 
penicillinbehandlet ved slutten av utbruddet. Kontrollgruppen omfattet ungokser fra fire 
besetninger fra områder der sjukdommen ikke regnes som endemisk. Det var ikke rapportert 
om tilfeller av miltbrannsemfysem eller vaksinering mot miltbrannsemfysem i besetningene. 
Alderen på dyrene i begge grupper var 12-24 måneder. Prøver fra lever ble tatt ut etter 
slakting av 9 dyr i risikogruppe og 9 dyr i kontrollgruppe. 
 
10 gram leverprøve ble forbehandlet ved homogenisering (Stomacher®, 100 ml PBS) og 
«heat-shocking» (80 °C, 10 min) for å få eventuelle bakteriesporer til å germinere og drepe 
vegetative bakterier. 1 ml av forbehandlet prøve ble deretter inokulert i Brain Heart Infusion 
media (BHI) og inkubert anaerobt i 5 døgn ved 37 °C. Etter 5 dager ble det foretatt DNA-
isolering fra prøvene etter ”DNA-extraction protocol for gram-positive bacteria” (DNeasy 
Blood&Tissue Kit, Qiagen). Kvalitativ PCR-undersøkelse ble deretter utført som beskrevet av 
Sasaki et al (2000, 2001). Positiv og negativ kontroll ble inkludert under hele 
prøvebehandling- og diagnostikkprosedyren. Parallelt med disse undersøkelsene ble 
prøvemateriale sådd ut på klostridieagar og inkubert anaerobt på 35 °C i 5 dager for 
tradisjonell mikrobiell undersøkelse. 
 
Resultater 

Ved PCR-undersøkelser ble C. chauvoei påvist hos fem dyr i risikogruppen og fire dyr i 
kontrollgruppen. Styrken på de positive båndene var imidlertid varierende. I risikogruppen var 
det tydelig positivt (resultat) bånd hos to okser, mens tre dyr hadde svært svake bånd. I 
kontrollgruppen var alle de positive båndene svært svake. Ved mikrobiologisk dyrkning ble 
det ikke påvist forekomst av C. chauvoei med unntak av positiv kontroll. Det ble ikke 
identifisert C. chauvoei fra negativ kontroll verken ved PCR eller dyrking.  
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Diskusjon og relevans 

I dette arbeidet ble C. chauvoei påvist i leverprøver fra friske storfe. Dette er i samsvar med 
Kerry (1964), og sporer av bakterien antas å kunne ligge inaktivert i lever og muskulatur etter 
opptak fra tarmen (van Vleet, 2007). Dyrene fra besetningen med utbrudd og positiv PCR var 
alle sammen vaksinert. Dette antyder at vaksinen ikke har virkning på sporer.   
I dette materialet var forekomsten av sporer så lav at mikrobiologisk dyrkning ikke var en 
sensitiv nok metode for identifisering.  
Ved PCR ble det påvist svakt positive prøver i tilnærmet likt antall fra risikobesetningen og 
kontrollbesetningene. Dette understreker hvor sensitiv metode PCR er og antyder at C. 

chauvoei kan finnes i svært sparsom forekomst i områder som ikke regnes som endemiske for 
sjukdommen. De eneste individene med tydelige og sterke bånd på PCR kom fra 
risikogruppen. Dette kan muligens settes i sammenheng med utbruddet av miltbrannemfysem 
i besetningen 14 dager før prøveuttaket, men kan også indikere en generell høyere forekomst 
av C. chauvoei i denne besetningen sammenlignet med kontrollbesetningene.   
Det har vært rettet interesse mot å utvikle metoder for påvisning av C. chauvoei for å 
identifisere områder og besetninger med økt risiko for utbrudd. Slik kartlegging kan legge 
grunnlag for kost/nytteevaluering av forebyggende tiltak. Eksempler på slike tiltak er 
vaksinering og å unngå kontaminering av fôr med jord. Svenske undersøkelser har konkludert 
med at PCR-undersøkelser av jord- og fæcesprøver ikke har høy nok sensitivitet til å 
identifisere risikoområder (Lewerin, 2008). Den beskrevne metoden ser ut til å være mer 
sensitiv, og kan være en del av beslutningsgrunnlag. Undersøkelser av et større materiale og 
med bruk av en mer kvantitativ analyse er nødvendig for å evaluere muligheten til å benytte 
slike analyser av vevsprøver som indikator på smittebelastningen i miljøet dyret kommer fra. 
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