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Bakgrunn 
Den mikrobielle floraen hos hunder utgjør et reservoar for antibiotikaresistente 
bakterier og resistensgener som kan representere en mulig kilde for spredning av 
antibiotikaresistens til mennesker. 
Tidligere studier har indikert en økning i forekomst av antibiotikaresistens hos 
Staphylococcus intermedius fra hud- og øre-infeksjoner hos hunder i Norge 
(NORM/NORM-VET 2000, 2002).  
I 2002 var en stor andel av undersøkte isolater resistente mot henholdsvis 
penicillin (83%), fusidinsyre (59%) og tetrasyklin (53%). Til sammen 45,5% av 
isolatene var resistente mot tre eller flere av de inkluderte antibiotika. 
Resistensmønstrene i undersøkelsen i 2002 samsvarte med dem som ble observert 
i 2000, og totalt var 33% av isolatene resistente mot i hvert fall penicillin G, 
fusidinsyre og tetrasyklin. Til tross for at utvalget var vinklet mot sannsynlige 
problemtilfeller (diagnostiske prøver stammet sannsynligvis i hovedsak fra hunder 
med gjentatte hudinfeksjoner), indikerte resultatene at forekomst av resistens hos 
denne bakterien er økende.  
 
Videre undersøkelser i 2004 hadde som hensikt å undersøke forekomsten av 
resistens hos S. intermedius isolater fra ubehandlede hunder. For å vurdere om 
resistensprevalensen blant S. intermedius i hundepopulasjonen i Norge er økende 
generelt, ønsket vi å samle inn prøver fra hunder med en ”førstegangs” 
hudinfeksjon. Isolatene ble samlet som en del av NORM-VET; Norsk 
overvåkingsprogram for antibiotikaresistens hos mikrober fra for, dyr og 
næringsmidler. NORM-VET samarbeider nært med NORM, som overvåker 
resistens hos bakterier fra mennesker, og har blant annet til hensikt å beskrive og 
analysere trender for antibiotikaresistens for ulike typer bakterier (zoonotiske 
bakterier, dyrepatogener og indikatorbakterier) fra ulike dyrearter, som grunnlag 
for dokumentasjon, risikovurderinger og iverksettelse og evaluering av eventuelle 
tiltak. 
 
 



 
Materiale og metoder 
For å få et representativt materiale, ble fem smådyrklinikker geografisk spredt 
over hele Norge inkludert. Klinikkene ble forhåndsspurt om de ville delta i 
undersøkelsen for å sikre innsendelse av materiale. Hver klinikk ble anmodet om å 
sende inn svaberprøver fra både hud og feces fra 30 hunder med en ubehandlet 
”førstegangs” hud- eller øreinfeksjon, men som ellers var friske. Kun hunder som 
ikke hadde vært behandlet med antibiotika de siste seks månedene, og kun en 
hund per hundeier ble inkludert. Hver klinikk fikk en liten økonomisk 
kompensasjon for innsendelse av prøver, samt gratis analyse av hud- og 
øreprøvene inkludert resistensbestemmelse med agar diffusjonstest (Rosco) av 
isolater av S. intermedius. 
 
S. intermedius ble isolert vha utsæd på blodagarplater (Difco) og inkubasjon i 5% 
CO2 atmosfære ved 37°C i 16-24 h. Grå-hvite kolonier med en beta-toksisk sone 
ble karakterisert som S. intermedius ved cellemorfologi, positiv 
katalaseproduksjon og positiv ONPG-test. 
 
For isolering av henholdsvis E.coli og enterokokker ble svaberprøven (fra feces) 
sådd ut direkte på blåskål og Slanetz og Bartley’s medium. Etter inkubasjon ved 
henholdsvis 37°C i 18-20 h og 44°C i 48 h, ble en typisk koloni per skål sådd ut 
på blodskål. Typiske kolonier ble identifisert som E. coli ved positiv 
indolreaksjon og som enterokokker ved negativ katalasereaksjon. Enterokokker 
ble videre identifisert ved ddl- PCR. 
 
S. intermedius fra hud eller øre-svabrene og E. coli og Enterococcus spp. (E. 
faecalis og E. faecium) fra fecesprøvene ble testet for følsomhet mot 13-15 
forskjellige antbiotika vha VetMICTM mikrofortynningsmetode (SVA, Sverige)  
S. intermedius isolatene ble også testet for β-laktamase produksjon. 
 
Mikrobiologiske cut-off verdier for kategorisering av isolatene som resistente 
eller følsomme for de ulike antibiotika ble benyttet. En epidemiologisk vurdering 
av resultatene vil bli foretatt ved å vurdere distribusjoner av MIC (minimum 
inhibitory concentration)-verdier (ordinale data) for hvert antibiotikum og 
bakterie. Disse vil sammenlignes med tidligere resultater. Da dette er første 
gangen det gjøres en norsk studie vedrørende forekomsten av resistens hos 
indikatorbakteriene E. coli og enterokokker fra norske hunder, vil en 
sammenligning av forekomst av resistens kun kunne gjøres med tidligere 
undersøkelser fra produksjonsdyr.



 
Foreløpige resultat 
Resultatene er ennå ikke ferdiganalysert da innsamlingsperioden ennå ikke er 
avsluttet. Endelige resultater vil bli presentert på møtet. 
 
Takk 
Vi vil takke Bodø Dyreklinikk, Bodø, Byåsen dyreklinikk, Trondheim, Stend 
Dyrehospital, Fana, Gjøvik Dyreklinikk, Gjøvik og Sandnes dyreklinikk, Sandnes 
for deltakelse og innsendelse av prøvemateriale til prosjektet. 
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