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Bakgrunn: 
 
I 1946 ble det for første gang påvist positive effekter av tilsetting av små mengder 
antibiotika i dyrefôr som vektsfremmere, også kjent som Growth Promoters (GP), 
hos husdyr (Moore, P:R., 1946). Økt lønnsomhet som følge av denne praksis 
gjorde at den ble vidt utbredt i mange land. I løpet av årene er det blitt alminnelig 
akseptert at bruk av antibiotika som vekstfremmere (AGP) er uheldig grunnet 
bidrag til økning i forekomst av antibiotikaresistens blant patogene bakterier.  En 
regner at overføring av antibiotikaresistensgener fra den normale bakteriefloraen 
er en viktig faktor i denne prosessen. Allerede i 1969 kom Swann-komitèen i det 
britiske parlamentet med en henstilling om ikke å benytte antibiotika som brukes i 
infeksjonsmedisin som GP i fôr til husdyr (Swann, M.M. 1969). I det siste tiåret er 
det blitt vedtatt tiltak i retning av å begrense bruk av (AGP) i mange land, blant 
annet i EU-området. I Norge har ikke AGP vært benyttet i noen særlig grad 
bortsett fra i slaktekyllingproduksjonen inntil 1995, men i mange land er 
husdyrprodusentene skeptiske til å fjerne AGP på grunn av frykt for noe lavere 
tilvekst og noe økt forekomst av infeksjonsproblemer uten AGP i fôret. Det 
arbeides med å finne alternative produkter som kan erstatte AGP. Sannsynligvis 
må dette skje parallelt med en bevisstgjøring og introduksjon av nye driftopplegg i 
husdyrproduksjonen.  
Erstattere for AGP skal ideelt sett opprettholde en god balanse i den bakterielle 
normalfloraen; det vil si en god sammensetning og diversitet. En tarm bakterier er 
kjent for å ha systemer som gjør det mulig for dem å overleve en situasjon med 
syrestress (Foster, J.W., 2000). På denne måten kunne man tenke seg at en 
langvarig bruk av organiske syrer i fôret ville påvirke tarmfloraen ved å selektere 
bakterier som tåler surere forhold. Økt syretoleranse/-resistens hos patogene 
bakterier vil øke sjansen for at disse vil kunne overleve syrebarrieren i 
magesekken, og på dermed etablere infeksjoner. 
 
Mål: 
 
Organiske syrer (OS) som maursyre har vist seg å være de mest lovende erstattere 
for AGP. De blir brukt både i grise- og fjørfefôr med god effekt på både tilvekst 



 

  

og dyrehelse, men det er ikke klarlagt helt hvilke mekanismer som ligger bak de 
gunstige effektene. 
I Strategiprogrammet jobbes det for å få et innblikk i hvordan maursyre påvirker 
floradiversiteten med tanke på en mulig utvikling av syreresistens/-toleranse blant 
bakterier, og hvilke syretoleransesystemer (oksydativ/glutamat/arginine) som er 
involvert hos tarmflora bakterier. 
 
Materiale og Metoder: 
 
Stamme: Escherichia coli R17 isolert fra faeces fra en frisk gris. 
 
Llangtidsdyrking av E. coli R17:  En suksessiv utsæd av E. coli R17 i fire 
forskjellige medier startet for 2.5 år siden. Disse kulturene har gått parallelt hele 
denne tiden og har blitt sådd om til ferske medier en gang i uken. Mediene som er 
blitt brukt er: 1. TSB buffret med KH2PO4, tilsatt 0,03 % maursyre og pH=5,25; 2. 
TSB buffret med KH2PO4, uten maursyre og pH=5,25; 3. TSB buffret med 
KH2PO4, tilsatt 0,03 % maursyre og pH=6,0; 4. TSB buffret med KH2PO4, uten 
maursyre og pH=6,0. 
 
Acid Resistance Assay: Som beskrevet i Castanie-Cornet, M-P., 1999, med små 
tilpasninger. 
 
MIC-undersøkelse overfor maursyre: Utsåing på LA-skåler med økende 
maursyre konsentrasjon. 
 
Resultater: 
 
Acid Resistance Assay: E. coli R17, etter å ha blitt sådd om en gang i uken i over 
2 år i TSB buffret med KH2PO4, tilsatt 0,03 % maursyre og pH=5,25, tåler ikke 
noe syrestress i det hele tatt. Ingen av de tre kjente syretoleransesystemer 
(oksydativ/glutamat/arginine) hos E. coli. er aktive. Glutamat-systemet blir 
aktivert på kulturene til E. coli R17 sådd om en gang i uken i over to år i de andre 
tre medier (Jfr. Materiale og Metoder), mens det oksydative-systemet knapt er 
aktivert. 
 
MIC overfor maursyre: Undersøkelser pågår. Foreløpig resultater viser at når E. 
coli, etter å ha blitt sådd om en gang i uken i over to år i TSB buffret med 
KH2PO4, tilsatt 0,03 % maursyre og pH=5,25, tåler lavere maursyre-
konsentrasjoner enn når stammen eksponeres for de andre tre medier (Jfr. 
Materiale og Metoder). 
 



 

  

 
Diskusjon: 
 
Teststammen E. coli R17 er ikke blitt mer syretolerant eller –resistent p.g.a. en 
langtidseksponering overfor maursyre under in-vitro forhold; tvert i mot. Dette er 
et resultat som underbygger bruk av maursyre i husdyrproduksjonen. For å kunne 
trekke sikre konklusjoner burde man undersøke flere forskjellige stammer for å se 
om alle oppfører seg likt eller om dette er et stamme-avhengig fenomen. 
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