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Innledning 
Staphylococcus aureus forårsaker en rekke ulike infeksjoner hos dyr og 
mennesker. I norsk husdyrhold er S. aureus den viktigste årsaksbakterien til 
mastitt hos drøvtyggere. I undersøkelser av speneprøver fra klinisk mastitt hos ku 
og sau ble bakterien påvist i henholdsvis 46 % og 68 % av prøvene (Waage og 
medarbeidere, 1998; Mørk og medarbeidere 2004). I en studie av mer enn 2000 
tilfeldig utvalgte mjølkekyr ble S. aureus funnet i speneprøver fra minst en kjertel 
hos 22 % av kyrne (Sølverød og Østerås 2001). 
 
Artsspesifisitet er blitt beskrevet for en rekke patogene bakteriespesies, og noen 
undersøkelser har blitt gjennomført for å kartlegge artsspesifisiteten til S. aureus. 
De fleste konkluderer med at hver dyreart (menneske inkludert) i all hovedsak har 
egne spesifikke genotyper, og at kryssmitte mellom arter bare unntaksvis skjer. 
 
I mange land er en stor andel av S. aureus isolatene resistente mot penicillin, mens 
resistensnivået i Norge fremdeles er lavt (Vintov og medarbeidere 2003; 
NORM/NORM-VET 2003). Bruk av antibiotika gjennom mer enn 50 år kan ha 
påvirket seleksjonen av S. aureus genotyper hos dyr. Formålet med studien var å 
undersøke populasjonsstrukturen til S. aureus isolert fra mastitt hos drøvtyggere 
ved hjelp av genotypingsmetoden Pulsert Felt Gel Elektroforese (PFGE) og finne 
ut om like eller ulike pulsotyper (PT) var årsak til mastitt hos henholdsvis ku, sau 
og geit. Vi ønsket dessuten å kartlegge om det var assosiasjoner mellom PT og 
antibiotikaresistens.  
 
Materiale og metoder 
Til sammen 905 isolater av S. aureus fra ku (n=333), sau (n=384) og geit (n=188) 
ble undersøkt.  Bakteriene ble isolert fra speneprøver innsendt til 
Veterinærinstituttene og Mastittlaboratoriet i Molde og stammet fra til sammen 
564 besetninger i 15 fylker. Etter standard prosedyrer for identifisering av S. 
aureus og isolering av DNA ble genomet kuttet med restriksjonsenzymet smaI 
(New England Biolabs, Mass, USA) og PFGE gjennomført ved å benytte en 
CHEF DRIII (Bio-Rad Laboratories, CA, USA). Hvert isolat ble karakterisert ved 



antall og størrelse av elektroforetisk separerte DNA fragmenter; dels ved hjelp av 
dataprogrammet BioNumerics (versjon 3.0; Applied Maths, Kortrijk, Belgia) og 
dels ved visuell inspeksjon av båndstrukturene på bilder av elektroforesegelene. 
Et utvalg av S. aureus isolatene ble testet for henholdsvis 13 (ku) og 12 (sau og 
geit) antibiotika (Tabell 1). For kuisolatene ble minste hemmende konsentrasjon 
(MIC) bestemt ved hjelp av Etest (AB Biodisk, Solna, Sverige). For sau og geit 
ble resultatene fra NORM-VET 2003 benyttet. Her var MIC verdiene bestemt ved 
hjelp av VetMIC mikro buljongfortynning (Avd. för antibiotika, SVA, Sverige). 
 
Tabell 1. Antibiotikum, grenseverdier for resistens samt forekomst av resistens i 231 ku-, 82 
saue- og 60 geiteisolater av S. aureus fra speneprøver. a) b) 

S. aur. ku S. aur. sau S. aur. geit Antibiotikum Grenseverdier 
(µg/ml) No % No % No % 

Cefalotin ≥32 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 
Kloramfenikol ≥32 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 
Clindamycin ≥4 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 
Enrofolxacin ≥4 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 
Erytromycin ≥8 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 
Fusidin ≥1 2 0,9 ─ ─ ─ ─ 
Gentamicin ≥16 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 
Oxacillin ≥4 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 
Penicillin ≥0,25 6 2,6 2 2,4 3 5,0 
Streptomycin ≥32 5 2,2 1 1,2 3 5,0 
Sulfadiazin ≥512 1 0,4 it  it  
Tetrasyklin ≥16 1 0,4 1 1,2 ─ ─ 
Trimetoprim ≥8 1 0,4 1 1,2 ─ ─ 
Resistens totalt (isolater) 14 6,1 4 4,9 4 6,7 

a) En strek (─) indikerer at det ikke ble funnet resistente isolater. 
b) it indikerer at dette antibiotikum ikke ble testet 

 
 
Resultater 
Genotyping av 333 ku-, 384 saue- og 188 geiteisolater av S. aureus avdekket 
henholdsvis 73, 75 og 48 distinkte pulsotyper. Til sammen 517 av 905 (57,1 %) 
undersøkte isolater tilhørte 11 felles PT (Tabell 2). De 6 hyppigst forekommende 
PT i materialet var alle felles, vidt utbredte PT som omfattet 427 (47,2 %) av S. 
aureus isolatene. Flest isolater tilhørte pulsotype KSG1 som utgjorde 14,1 % av 
materialet (Tabell 2). Ytterligere 12 PT omfattet isolater fra 2 av 3 undersøkte 
dyrearter. Medregnet isolatene fra disse utgjorde PT som omfattet isolater fra mer 
enn en drøvtyggerart, 71,6 % av de undersøkte S. aureus isolatene. Åtte av 11 



felles PT hadde 4 eller færre forskjeller i båndstrukturen sammenlignet med KSG1 
(Fig 1). 
 
Resultater fra undersøkelsene for antibiotikaresistens av 373 av 905 S. aureus 
isolater som også var genotypet med PFGE, er vist i Tabell 1. Til sammen 5,9 % 
av isolatene var resistente mot minst ett antibiotikum. Penicillinresistens var mest 
utbredt og utgjorde 2,9 % av materialet. Blant de 6 mest utbredte PT ble det ikke 
funnet penicillinresistente isolater. Åtte av til sammen 12 penicillinresistente 
isolater tilhørte PT med kun ett isolat. 
 
Tabell 2. Fordeling etter pulsotype av 571 S. aureus-isolater som tilhørte pulsotyper felles 
for ku, sau og geit. Prosentandelene er i forhold til totalt 905 S. aureus-isolater. 

Fordeling av S. aureus isolater 
Ku Sau Geit 

Totalt Pulsotype 
(genotype) 

No. % No. % No % No. % 
KSG1 34 10,2 84 21,9 10 5,3 128 14,1 
KSG2 47 14,1 58 15,1 18 9,6 123 13,6 
KSG3 33 9,9 27 7,0 6 3,2 66 7,3 
KSG4 18 5,4 16 4,2 9 4,8 43 4,8 
KSG5 2 0,6 13 4,2 24 12,8 39 4,3 
KSG6 16 4,8 10 2,6 2 1,1 28 3,1 
KSG7 10 3,0 7 1,8 8 4,3 25 2,8 
KSG8 12 3,6 5 1,3 2 1,1 19 2,1 
KSG9 4 1,2 4 1,0 9 4,8 17 1,9 
KSG10 13 3,9 2 0,5 2 1,1 17 1,9 
KSG11 9 2,7 1 0,3 2 1,1 12 1,3 
Totalt 198 59,5 227 59,1 92 48,9 517 57,1 

 
 
Diskusjon 
Studien avdekket at et flertall av mastittpatogene S. aureus tilhørte PT som var 
felles for mer enn en drøvtyggerart. De fleste jurinfeksjoner med S. aureus hos ku, 
sau og geit ser ut til å forårsakes av et begrenset antall, vidt utbredte PT. Disse PT 
synes å ha viktige, men ukjente egenskaper i forbindelse med intramammære 
infeksjoner hos drøvtyggere. 
 
I flere tiår har penicillin vært det mest anvendte antibiotikum i norsk husdyrhold, 
og penicillinresistens var mest utbredt i dette materialet med 2,9 % av isolatene 
resistente. Både det generelle resistensnivået og utbredelsen av penicillinresistens 
var meget lav i denne undersøkelsen sammenlignet med studier fra andre land 
(Vintov og medarbeidere 2003). Blant PT som dominerte i utbredelse, ble det ikke 



funnet penicillinresistente S. aureus isolater. Dette kan være med på å forklare den 
begrensede utbredelsen av penicillinresistente S. aureus hos norske drøvtyggere. 
 

PFGE

KSG 1
KSG 2
KSG 3
KSG 4
KSG 5
KSG 6
KSG 8
KSG 10
KSG 11
KSG 12
KSG 17

R
2
2
2
7
4
2
4
4
4
6

pulsotype båndforskjeller 

 
 

Figur 1. PFGE båndmønster for 11 felles pulsotyper for ku, sau og geit. Pulsotype og 
antall båndforskjeller mellom KSG 1 (referansetype) og de øvrige 10 pulsotyper er angitt. 
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