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Introduksjon 

Forekomsten av de delvis smittsomme klauvsykdommene interdigital dermatitt (ID), digital 
dermatitt (DD) og hornforråtnelse (HF) øker i norske melkekubesetninger. Interdigital 
dermatitt er en overfladisk hudinfeksjon som sjelden forårsaker halthet. Dichelobacter 

nodosus blir ofte isolert fra lesjonene, og dårlig hygiene med mye gjødsel og urin disponerer. 
D. nodosus opptrer som virulente og lavvirulente varianter, og antigenetisk blir bakterien delt 
inn i 10 serogrupper (A-I og M) og 18 serotyper. Tidlige stadier av ID kan være vanskelig å 
skille fra DD som forårsaker en mer alvorlig hudinfeksjon som kan føre til halthet og nedsatt 
ytelse. Det viktigste etiologiske agens ved DD er Treponema spp. som kan være veldig 
smittsom. Treponema spp. kan allokeres til 18 kjente fylotyper (PT1-PT18). Hornforråtnelse 
opptrer hyppig når klauven er tilgriset med gjødsel og urin. Flere studier har vist en nær 
sammenheng mellom HF og ID. Målet for denne studien var å genere økt kunnskap om ID, 
DD og HF samt å utrede den årsaksmessige betydningen av D. nodosus og Treponema spp. i 
besetninger som hadde slitt med disse sykdommene og i kontrollbesetninger hvor man 
forventet  at klauvhelsa var  god.  
 
Materiale og metode 

Basert på registeringer i Helsekort og informasjon fra lokale klauvskjærere og veterinærer ble 
8 besetninger med høy forekomst av smittsomme klauvsykdommer samt 6 besetninger med 
lav forekomst valgt ut til å delta i studien. Like mange bås- og løsdriftsfjøs ble inkludert. 
Studiepopulasjonen besto av 14 besetninger og 633 kyr, hvorav 444 var oppstallet i 
løsdriftsfjøs og 189 i båsfjøs. Alle melkekyr og kviger i de to siste månedene av drektigheten 
ble undersøkt en gang i løpet av oppstallingsperioden 2010-2011 i forbindelse med 
rutinemessig klauvskjæring. Locomotion score (LocS) ble bedømt på en skala fra 1 (haltfri) til 
5 (belaster ikke beinet) (Sprecher et al., 1997). Renhet på klauvveggen, i klauvspalten og i 
balleområdet ble hver bedømt på en skala fra ren (grad 1) til skitten (grad 3) og lagt sammen 
til en renhetsscore klauv. Fordi det kan være vanskelig å skille mellom ID og DD, ble disse 
sykdommene registrert under betegnelsen «dermatitt» (D). Bare klauvlidelser på bakbeina ble 
diagnostisert, og HF og D ble registrert på en skala fra mild (grad 1) til alvorlig (grad 3). Det 
ble tatt bakteriologiske prøver av ti kyr i hver besetning, hvorav sju kyr hadde symptomer på 
smittsomme klauvsykdommer og tre kyr var klinisk friske. Svaberprøver ble analysert for D. 

nodosus ved hjelp av PCR, dyrking, virulenstesting og serogrupping ved VI i Oslo. Biopsiene 
ble lagt på 10 % formalin og analysert histologisk ved DTU-VI i Danmark for påvisning av 
Treponema spp og D. nodosus ved fluorescens in situ hybridisering (FISH) (Klitgaard et al., 
2008). Ved den histopatologiske undersøkelsen ble lesjonene i både epidermis og dermis 
gradert som milde (grad 1), moderate (grad 2) eller omfattende/diffuse (grad 3). 
 

Resultater 

Prevalensen av klauvsykdommer var 74 % i problembesetningene og 52 % i 
kontrollbesetningene. I båsfjøs var prevalensen av D og HF høyere i problem- enn 
kontrollbesetningene. Prevalensen av D og HF i løsdriftsfjøs var imidlertid høy både i 
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problem- og kontrollbesetninger. Kun 1,4 % av kyrne hadde karakteristiske DD lesjoner, og 
bare 3,1 % viste halthet (LocS ≥ 3). 
 

Tabell 1. Gjennomsnittgrad dermis og epidermis samt påviste Treponema spp. fylotyper og D. nodosus 

serogrupper hos klinisk friske kyr (F) og kyr med dermatitt og/eller hornforråtnelse (S) fra 10 prøvetatte kyr i 14 

melkekubesetninger. 

Besetning Dermis 
gjennomsnitt score 

Epidermis 
gjennomsnitt score 

Treponema spp. fylotyper D. nodosus serogrupper 

 S F S F S F S F 
1a 1,4 0,3 2,6 0 1, 6 - 1 A, C, I - 2 

2 a 1,3 0,7 2,1 0 1 -  A, E -  

3 a 0,9 1 2,3 0 1 -  B -  

4 a 1 1 2,7 0 1, 6, 13, 15 - C, H -  

5b 1,6 1,7 1,7 2,7 1 Ingen påvist B, C -  

6 b 0,3 0,7 2,3 0 Ingen påvist - G, I I 

7 b 0,6 0 0,7 0,3 1 - -2 -  

 

8c 0,3 0,3 2,3 0,3 3 -  A, B, H, I A, I 

9 c 1 0,7 2,1 0 13 Ingen påvist A, E, H A 

10 c 0,3 0,3 2,3 0 1, 3, 6, 13 - B, C, D, G C, D 

11 c 0,7 0,3 1,6 0,3 1, 6, 13 - B, G A 

12d 1,3 0,7 2,3 0 1, 2, 3, 13 - A, B, E -  

13 d 0,8 0,3 2,1 0 Ingen påvist - A, C, E -  

14 d 0 0,6 0 0,3 -  - - 2 -  

Alle 
(CI) 

0,9 
(0,8- 
1,0) 

0,6 
(0,4-0,8) 

2,1 
(1,9-2,3) 

0,3 
(0,1-0,5) 

1, 2, 3, 6, 13, 
15 

Ingen påvist A, B, C, D, 
E, G, H, I 

A, C, D, 
I 

a Problembesetninger løsdrift, b Kontrollbesetninger løsdrift, c Problembesetninger båsfjøs, d Kontrollbesetninger 
båsfjøs, 1Fylotyping ikke gjennomført da Treponema spp. ikke ble påvist, 2Serotyping ikke gjennomført da D. 

nodosus ikke ble påvist. 
 
Dichelobacter nodosus ble påvist i alle besetningene bortsett fra ett båsfjøs, men prevalensen 
varierte mye mellom besetningene. Totalt ble bakterien påvist hos 82,9 % av kyrne i både 
løsdriftsfjøsene og båsfjøsene. Det ble kun påvist lav-virulente isolater. Alle serogrupper 
bortsett fra F og M ble påvist. 
 
Treponema spp. ble påvist i 13 av 14 besetningene, og prevalensen var 30 % i båsfjøsene og 
50 % i løsdriftsfjøsene. Seks tidligere beskrevne fylotyper ble påvist, hvorav PT1 var den 
hyppigste (Tabell 1). I tillegg ble det påvist Treponema spp. i ti av besetningene som ikke 
samsvarte med tidligere påviste fylotyper. Mangfoldet av fylotyper var begrenset da det kun 
ble påvist 1-4 forskjellige fylotyper i hver besetning og gjennomsnittlig bare 2 fylotyper hos 
hver ku. Analysene har foreløpig identifisert en ny fylotype blant de ukjente. Den har fått 
navnet PT19 og er registrert internasjonalt i GenBank. 
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Analysene viste sterk sammenheng mellom D og D. nodosus og mellom D og Treponema 
spp. (Figur 1 og 2). I tillegg viste analysene sammenheng mellom D og HF (P=0.001), og 
mellom D og renhetsscore ≥7 (P=0.003).  
 
 

 
 

Figur 1. Prevalens av D. nodosus påvist ved PCR, dyrking og / eller FISH hos klinisk friske kyr og kyr med 

forskjellige grader av dermatitt.    

 
 

 
 

Figur 2: Prevalens av forskjellige grader av Treponema spp. påvist ved fluorescent in situ hybridization hos 

klinisk friske kyr og kyr med forskjellig grad av dermatitt.  
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Diskusjon 
Andelen halte kyr var lav sammenlignet med utenlandske studier (Archer et al., 2010). Det 
skyldes sannsynligvis at forekomsten av ID, som sjelden forårsaker halthet, var høy i vår 
studie, mens få kyr hadde karakteristiske DD lesjoner.  
 
Den høye forekomsten av klauvsykdommer i kontrollbesetningene viser at det kan være 
vanskelig å forutsi klauvhelsa i en besetning selv med informasjon fra Helsekort, klauvskjærer 
og veterinær. Det er derfor viktig med god smittehygiene og desinfeksjon av 
klauvskjæringsutstyr.  
 
D. nodosus har tidligere blitt isolert fra ID, hvilket vår studie støtter da bakterien ble påvist 
hos 98,7 % av kyrne med D. Imidlertid ble bakterien også påvist hos 60,3 % av de friske 
kyrne, hvilket er vesentlig høyere sammenlignet med tidligere studier. At det kun ble påvist 
lav-virulente D. nodosus stammer i disse rene storfebesetningene samsvarer også med andres 
resultater. Det viser at D. nodosus stammer fra storfe heller ikke under norske forhold er en 
vanlig smittekilde for alvorlig fotråte hos sau.  
 
Treponema spp. ble hyppig påvist til tross for at karakteristiske DD lesjoner kun ble påvist 
hos 1,4 % av kyrne. Disse funnene bekrefter at det klinisk kan være vanskelig å skille mellom 
ID og DD. I motsetning til D. nodosus ble Treponema spp.  påvist hos svært få klinisk friske 
kyr, mens prevalensen økte til over 60 % hos kyr med D. Alle kyr med D grad 3 fikk påvist 
Treponema spp. Disse resultatene viser at sjansen for å introdusere Treponema spp. i en 
besetning øker vesentlig allerede ved lav grad av D. Samtidig viser studien at kyr der det etter 
grundig undersøkelse av klauvene ikke er påvist dermatitt, innebærer liten risiko for å 
overføre smitten til andre besetninger.  Fylotypingen viste lite mangfold både på individ- og 
besetningsnivå sammenlignet med utenlandske studier, og prevalensen av Treponema spp. i 
denne studien var også lav sammenlignet med land som Danmark og Tyskland. Disse 
resultatene samsvarer godt med det foreløpig milde kliniske bildet i Norge.  
 
Større histologiske forandringer i epidermis enn i dermis indikerer at dermatitt hos norske 
melkekyr er mer overflatisk sammenlignet med hva som er registrert hos danske kyr med 
digital dermatitt (Rasmussen et al., 2012). 
 
Konklusjon 

Denne studien viser at både D. nodosus og Treponema spp. samt hygiene er viktig for 
patogenesen ved ID og DD i norske melkekubesetninger og samtidig at det er kliniske, 
bakteriologiske og histopatologiske forskjeller mellom Norge og andre europeiske land.  
 
Referanser  

Fullstendig referanseliste fås ved henvendelse til førsteforfatter.  
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