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Innledning 
Staphylococcus aureus er årsak til mange infeksjoner hos dyr og mennesker, med 
mastitt hos melkekyr som en av de viktigste. Hos mange bakteriearter er kapsel en 
viktig virulensfaktor. De fleste stammer av S. aureus uttrykker kapselpolysakkarid 
(CP). Nøytrofile granulocytter er hvite blodlegemer som har som hovedoppgave å 
ta opp og drepe bakterier. Dette er en avgjørende forsvarsmekanisme mot 
infeksjon med S. aureus, og stammer som produserer kapsel av serotype 1 og 2 
har vist seg å kunne hemme disse funksjonene. Disse stammene blir imidlertid 
sjelden isolert fra kliniske sykdomstilfeller. De fleste S. aureus-isolater fra både 
mennesker og storfe er av serotype 5 eller 8, og type 8 dominerer blant norske 
mastitt-isolater. 
 
Opsoniner er stoffer som letter opptak og drap av bakterier. Komplement og 
antistoffer er de viktigste opsoninene i serum, og anti-CP-antistoffer er vist å øke 
de nøytrofile granulocyttenes opptak og drap av kapselproduserende S. aureus hos 
mennesker. Flere vaksiner har blitt laget for å beskytte mot S. aureus-mastitt hos 
melkekyr, men både bruken og effekten er begrenset. Noen av vaksinene har 
inneholdt ulike overflatepolysakkarider, og vaksiner mot kapsel er vist å gi 
antistoffrespons hos storfe.  
 
Målet med studien var å undersøke hvilke effekter kapselpolysakkarid type 5 og 8 
hos S. aureus har på de nøytrofile granulocyttenes opptak og drap av bakterien 
hos storfe og om spesifikke antistoffer mot kapselen virker opsoniserende.  
 
Materiale og metoder 
Bakteriestammer og sera 
I studien ble det brukt tre isogene varianter av S. aureus-stammen Reynolds, som 
produserte henholdsvis CP5, CP8 eller ingen kapsel. Bakteriene ble dyrket under 
betingelser som fremmer kapselproduksjon. Antiserum mot CP5 og CP8 var fra 
immuniserte dyr.  



Måling av bakteriedrap og produksjon av reaktive oksygenforbindelser 
Nøytrofile granulocytter isolert fra klinisk friske NRF-kyr og kalver ble inkubert 
med bakterier ved 37 grader i 60 minutter. Andelen gjenlevende bakterier etter 
inkubering ble målt spektrofotometrisk ved hjelp av et stoff som skifter farge ved 
kontakt med levende bakterier (MTT). De nøytrofile granulocyttenes produksjon 
av bakteriedrepende, reaktive oksygenforbindelser i fullblod fra kalv ble 
undersøkt ved hjelp av flow cytometri. 
 
Resultater 
Kapsel beskytter bakteriene mot å bli drept 
Sytti-tre prosent av bakteriene uten kapsel ble drept av de nøytrofile 
granulocyttene i oppsettet, mens bare 2 % av den CP5-produserende og 10 % av 
den CP8-produserende varianten ble drept (Figur 1). Bakteriene uten kapsel 
stimulerte cellene til å danne bakteriedrepende reaktive oksygenforbindelser, i 
motsetning til de kapselproduserende variantene, som ikke ga noen respons.  
 
Antistoffer mot kapsel virker opsoniserende  
Ved tilsetning av anti-CP5-serum, ble 62 % av de CP5-produserende bakteriene 
drept, mens andelen drepte CP8-produserende bakterier holdt seg uforandret. Når 
anti-CP8-serum ble tilsatt, ble 31 % av de CP8-produserende bakteriene drept, 
mens andelen drepte CP5-produserende bakterier var lav (Figur 1). Antiserum 
virket også opsoniserende i fullblod-oppsettet, og effekten økte med økende andel 
antiserum. 
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Figur 1. Andel bakterier (uten kapsel eller med kapseltype 5 eller 8) drept av nøytrofile 
granulocytter fra storfe ved tilsetning av ulike sera. Resultatene er gjennomsnitt av fem til 
åtte dyr. 
 



Diskusjon 
Resultatene viser at produksjon av kapselpolysakkarid type 5 og 8 hos S. aureus 
hindrer drap av bakterien og at denne effekten kan motvirkes ved å tilsette 
serotype-spesifikke antisera. Kapsel beskytter S. aureus mot å bli tatt opp og drept 
i studier med humane celler in vitro. Man antar at kapsellaget gjør antigener og 
opsoniner på overflaten utilgjengelige for cellene og dermed forhindrer 
fagocytose. Tilsetning av antiserum mot kapsel ga økt drap av bakteriene i denne 
studien, noe som viser at antistoffer mot kapsel virker opsoniserende hos storfe. 
Produksjonen og mengden av kapsel varierer mellom ulike stammer av S. aureus 
og er avhengig av vekstforholdene. Ulike stammer har ikke nødvendigvis de 
samme egenskapene og kan ha ulik innvirkning på cellene i immunforsvaret. 
Bovine mastittstammer har varierende produksjon av kapsel, og produksjonen kan 
være annerledes in vivo enn in vitro. Uttrykk av kapselpolysakkarid er vist in situ 
ved eksperimentelt indusert mastitt hos ku, og videre studier er nødvendige for å 
undersøke effektene av variasjon i kapselproduksjonen på vertens forsvar mot 
infeksjon. 
 
Konklusjon 
Studien viser at produksjon av kapselpolysakkarid type 5 og 8 hos S. aureus 
beskytter bakterien mot å bli drept av nøytrofile granulocytter fra storfe og at 
antistoffer mot kapsel virker opsoniserende. Denne kunnskapen er av betydning 
for forståelsen av sykdomsutviklingen ved S. aureus-infeksjoner og for utvikling 
av effektive vaksiner.  
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