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Bakgrunn 
Bakterien Staphylococcus aureus forekommer hyppig hos både mennesker og dyr. 
På friske bærere finnes den hovedsakelig på slimhinner i nese og svelg, men kan 
også isoleres fra andre steder på kroppen. S. aureus forårsaker en rekke 
infeksjoner og er en viktig årsak til jurbetennelse hos ku og geit. Enkelte isolater 
av bakterien kan skille ut enterotoksiner (SE) som kan gi matforgiftning. 
Foreløpig er 18 forskjellige S. aureus enterotoksiner blitt beskrevet og er gitt 
betegnelsene SEA-SEE, SEG-SER og SEU. Dersom en matvare eller en 
ingrediens kontamineres med S. aureus og bakterien får anledning til å vokse og 
skille ut SE, kan mennesker som spiser maten bli syke. Symptomene på S. aureus 
matforgiftning er vanligvis raskt inntredende (1-6 timer) oppkast og diaré.  
 
Melk og melkeprodukter er gode substrater for vekst av S. aureus. Ved 
osteproduksjon kan S. aureus fra personer eller miljøet kontaminere råvaren eller 
produktet, og slik kan S. aureus fra flere kilder vokse og produsere SE under 
modning og lagring av osten. Pasteurisering dreper bakterien, men eventuelt 
preformert toksin blir ikke inaktivert. Tilstrekkelig avkjøling av melken etter 
melking, med påfølgende pasteurisering er derfor viktige forhåndsregler for å 
unngå vekst av S. aureus og  produksjon av SE i melk og melkeprodukter. 
 
I den senere tid har den politiske satsningen på småskala og nisjeproduksjon av 
mat i Norge blant annet resultert i en økt tilgang på upasteuriserte melkeprodukter. 
Det er i melkeforskriften åpnet for produksjon og frembud av slike produkter 
såfremt andre tiltak enn pasteurisering sikrer produktets helsemessige trygghet.  
 
Upasteuriserte melkeprodukter har ved flere anledninger vært kilden til S. aureus 
matforgiftning, både i Norge og i andre land. Tidligere studier har dessuten vist at  
S. aureus ofte kan isoleres fra norsk tankmelk og upasteuriserte melkeprodukter. 
Målet for denne studien var å kartlegge forekomsten av potensielt SE-
produserende S. aureus i upasteuriserte melkeprodukter produsert i Norge og å 
karakterisere isolatene ved genotyping.  
 



Materiale og metoder 
Til sammen 82 norskproduserte upasteuriserte melkeprodukter fra 36 ulike 
produsenter ble undersøkt for tilstedeværelse av S. aureus. Produktene inkluderte 
rømme, smør, surmelk, ferskost, pultost og ulike faste oster fra kumelk (n=54), 
geitemelk (n=25), kumelk/geitemelk (n=1) og reinmelk (n=2). De faste ostene 
varierte i modningsgrad fra 2 dager til ett år. Produktene ble samlet inn fra 
produsenter fra ulike deler av Norge. De fleste produsentene var godkjent av 
SNT/Mattilsynet for produksjon av upasteuriserte melkeprodukter de resterende 
var i søkeprosessen for godkjenning.  
 
Ett isolat av S. aureus fra hver positive prøve ble undersøkt ved reversed passive 
latex agglutination (RPLA) for produksjon av enterotoksiner SEA-SED og 29 
isolater ble undersøkt for gener som koder SEA-SEE og SEG-SEJ ved en 
multiplex Polymerase Chain Reaction (PCR). Tredeve av isolatene ble genotypet 
ved Pulsed Field Gel Elektoforesis (PFGE). Genomisk DNA ble kuttet med 
restriksjonsenzyemet sma1 etterfulgt av elektroforetisk separasjon av DNA 
fragmenter. Isolatene ble sammenlignet med S. aureus tidligere isolert fra norsk 
tankmelk og fra humane kilder. Sammenligning av isolater på grunnlag av PFGE-
båndmønster ble utført ved hjelp av dataprogrammet BioNumerics®. 
 
Resultater 
Staphylococcus aureus ble isolert fra 31 (31.7%) av prøvene fra 18 (50%) av 
produsentene. Konsentrasjonen av S. aureus i positive prøver varierte fra 45 til 
6.8x106 kolonidannende enheter (KDE)/gram. Fem av ostene inneholdt >105 

KDE/gram, disse ostene hadde modnet kortere enn 4 uker. Tjuetre (28%) av 
produktprøvene hadde >103 KDE/gram S. aureus.  
 
SE-produksjon ble påvist hos 14 (45.2%) av isolatene, 11 (35.5%) av disse 
produserte SEC. SE-gener ble påvist hos 21 (72.4%) av isolatene og av disse var 
11(37.9%) positive for genet som koder for SEC. Gener som koder for SEA, SEG, 
SEH SEI og SEJ, ble også påvist fra ulike isolater.  
 
Ved PFGE kunne de 30 undersøkte isolatene deles inn i 13 ulike båndmønster 
(pulsotyper). Ved sammenligning av disse pulsotypene med S. aureus pulsotyper 
tidligere isolert fra mennesker og fra norsk tankmelk fra ku og geit, viste det seg 
at elleve av pulsotypene fra upasteuriserte melkeprodukter var identiske med S. 
aureus pulsotyper tidligere isolert fra tankmelk. En av pulsotypene var identisk 
med et humant isolat av S. aureus. 
 
 



Diskusjon 
 
Staphylococcus aureus ble isolert fra et relativt stort antall av de upasteuriserte 
melkeproduktene som ble undersøkt i denne studien. Konsentrasjoner av S. 
aureus over 105 KDE/gram ble påvist i fem unge oster. Siden det er angitt at over 
105 KDE/gram SE produserende S. aureus kan produsere nok SE til å gi 
matforgiftning, kan disse fem ostene anses å være risikoprodukter med hensyn på 
S. aureus matforgiftning. SE er stabile proteiner, så selv om selve bakterien dør 
ved varmebehandling eller lagring kan SE beholde sin biologiske aktivitet. Dette 
innebærer at selv om en vellagret ost testes negativ for S. aureus, kan man ikke 
utelukke at det er SE tilstede i produktet. I så måte er det urovekkende at så høye 
konsentrasjoner av S. aureus ble påvist i unge oster. 
 
Staphylococcus aureus ble isolert fra et relativt stort antall av de upasteuriserte 
melkeproduktene som ble undersøkt i denne studien. Konsentrasjoner av S. 
aureus over 105 KDE/gram ble påvist i fem unge oster. Siden det er angitt at over 
105 KDE/gram SE produserende S. aureus kan produsere nok SE til å gi 
matforgiftning, kan disse fem ostene anses å være risikoprodukter med hensyn på 
S. aureus matforgiftning. SE er stabile proteiner, så selv om selve bakterien dør 
ved varmebehandling eller lagring kan SE beholde sin biologiske aktivitet. Dette 
innebærer at selv om en vellagret ost testes negativ for S. aureus, kan man ikke 
utelukke at det er SE tilstede i produktet. I så måte er det urovekkende at så høye 
konsentrasjoner av S. aureus ble påvist i unge oster. 
 
Ved sammenligning av S. aureus pulsotyper viste det seg at 11 av de 13 
pulsotypene isolert fra upasteuriserte melkeprodukter var identiske med 
pulsotyper tidligere isolert fra tankmelk. Det er sannsynlig at S. aureus i tankmelk 
er en viktig kilde til kontaminering av upasteuriserte melkeprodukter. I en 
tidligere studie av S. aureus i tankmelk ble S. aureus påvist i 165 av 220 (75%) 
tankmelkprøver fra ku og i 205 av 213 (93%) tankmelkprøver fra geit. Mellom 
50% og 60% av disse isolatene inneholdt SE-gener og var potensielle SE-
produsenter.  
 
Staphylococcus aureus som både produserer SE og bærer SE-gener var hyppig 
forekommende i upasteuriserte melkeprodukter. Sett fra et mattrygghetsmessig 
perspektiv innebærer dette at S.  aureus isolert fra upasteuriserte melkeprodukter i 
Norge bør ansees å være potensielle SE-produsenter og en mulig kilde til 
matforgiftning.  
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