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Innledning 
Klinisk mastitt hos søye er en av de vanligste sjukdommene i saueholdet her i 
landet. Tidligere undersøkelser i Norge har vist at 6,5 % av søyene fikk klinisk 
mastitt i løpet av ett år (Indrebø, 1990). I sauekontrollen ble det i besetninger med 
sjukdomsregistreringer på helsekortene i 2002 rapportert klinisk mastitt hos 2,2 % 
av søyene. Klinisk mastitt er en smertefull tilstand som har en vesentlig 
dyrevelferdsmessig betydning. Det økonomiske tapet i form av behandlings-
kostnader, tap av dyr, mindre tilvekst hos lammene og tidlig utsjalting er beregnet 
til kr. 1500,- per tilfelle, og et samlet tap for næringen på landsbasis er anslått til 
24 millioner kroner årlig (Vatn og Lystad, 2003). 
Bakteriologiske undersøkelser av sekret fra klinisk mastitt hos søye i Norge har 
vist at Staphylococcus aureus er den hyppigst forekommende årsaksbakterien. 
Den har blitt påvist i fra 63 % til 75 % av undersøkte tilfeller (Hektoen m. fl., 
1998, Indrebø m.fl. 1991). Escherichia coli ble påvist i henholdsvis 9 % og 6 % 
av prøvene og forekomsten Pasteurella spp. varierte fra 10 % til 0,3 % i de to 
refererte undersøkelsene. Noen av undersøkelsene som har vært gjennomført på 
dette området tidligere, har vært basert på relativt lite materiale i begrensede 
geografiske områder. Formålet med denne studien har vært å foreta bakteriologisk 
undersøkelse av klinisk mastitt hos søye på et større materiale fra ulike områder 
av Norge.  
  
Materiale og metoder 
Materialet bestod av 498 prøver fra kliniske mastitter hos 469 søyer. Prøvene som 
ble tatt ut i 2003 og 2004, var sendt inn fra 10 fylker med Hedemark som det 
antallsmessig dominerende fylket. Trettitre prosent av prøvene kom derfra og 
nesten 70 % av prøvene stammet fra 4 fylker. Alle prøvene var uttatt av veterinær 
i forbindelse med mastittbehandling. Et eget skjema ble benyttet for opplysninger 
om besetning og søye deriblant angivelse av allmenntilstand, rektal temperatur og 
klinisk beskrivelse av affisert kjertel. Intensjonen var å undersøke melkeprøve fra 
alle veterinærbehandlede søyemastitter i utvalgte områder i lammingssesongen. 
En del av prøvene ble sendt inn til laboratoriet per post etter hvert som de ble tatt 
ut, mens en del ble av prøvene frosset ned og oppbevart ved – 20 oC til 
forsendelse. 
Uttak, forsendelse og bakteriologisk undersøkelse av prøvene ble utført i henhold 
til Veterinærinstituttets metoder for behandling og undersøkelse av speneprøver 



som for øvrig er i henhold til anbefalninger fra The International Dairy 
Federation. 
Antibiotikaresistensundersøkelse av stafylokokker ble utført ved hjelp av kløver-
bladmetoden for undersøkelse av isolatenes evne til penicillinaseproduksjon. 
Laboratorieundersøkelsene ble utført ved Veterinærinstituttet (VI) Oslo, VI 
Sandnes, VI Trondheim, VI Harstad og Mastittlaboratoriet i Molde 
 
Resultater 
Tabell 1 viser antall prøver fordelt på årsaksagens isolert fra prøvene.  
 
Tabell 1. Bakteriefunn i 498 speneprøver fra klinisk mastitt hos 469 søyer i 2003 og 2004 

Bakterie Antall Prosent 
Staphylococcus aureus 343 68,9 
Escherichia coli 30 6,0 
Koagulase negative stafylokokker 15 3,0 
Streptococcus dysgalactiae 6 1,2 
Streptococcus uberis 7 1,4 
Andre streptokokker og enterokokker 9 1,8 
Arcanobacterium pyogenes 5 1,0 
Pasteurella spp*. 6 1,2 
Clostridium spp. 10 2,0 
Enterobacter 1 0,2 
Bakterier ikke påvist 60 12,0 
Forurensningsflora 6 1,2 

* Inkludert Mannheimia haemolytica 
 
Søyas allmenntilstand avhengig av årsaksagens ble undersøkt. Allmenntilstanden 
ble kategorisert som normal, litt påvirket, tydelig påvirket og sterkt påvirket. Det 
var tendens til at forekomsten av S. aureus økte med tiltagende 
allmennpåkjenning hos søya (67,3 %) ved upåvirket allmenntilstand 
sammenlignet med 77,1 % hos sterkt allmennpåvirkete søyer). Denne tendensen 
var enda tydeligere når det gjaldt forekomst av E. coli (hhv 1,9 % og 8,8 %) og 
Clostridium spp. (hhv 0,0 % og 4,2 %) avhengig av allmennpåkjenning. Andelen 
bakteriologisk negative prøver derimot minket med økende allmennpåkjenning 
(hhv 19,2 % og 6,3 %). 
Den samme tendensen gjorde seg gjeldende for mastitter forårsaket av S. aureus 
og Clostridium spp. i forhold til alvorlighetsgraden av de kliniske kjertel-
symptomene. Mastittkjertlene ble inndelt i gangrenøse kjertler, kjertler med 
alvorlige/moderate kliniske symptomer og kjertler med kroniske/milde kliniske 
symptomer. I prøver fra gangrenøse jurkjertler ble S.aureus påvist i 81,0 % og 
Clostridium spp. påvist i 3,8 % av prøvene, sammenlignet med prøver fra milde 



kliniske mastitter der S. aureus og Clostriduim spp. ble påvist i hhv 52,4 % og 0 
% av prøvene. For forekomsten av E. coli var det ubetydelig forskjell mellom de 
tre kategoriene.  
Søyer med klinisk mastitt ble kategorisert etter hvor mange lamminger de hadde 
hatt, der søyer med én lamming utgjorde kategori 1, søyer som hadde hatt to eller 
tre lamminger, utgjorde kategori 2 og søyer som hadde hatt fire lamminger eller 
mer utgjorde kategori 3. Andelen kliniske mastitter forårsaket av S. aureus var 
størst i kategori 1 (75,4 %) og lavest i kategori 3 (68,1 %), mens kategori 1 hadde 
lavest forekomst av E. coli (3,5 %). Forekomst av E. coli var høyest i kategori 2 
(7,1 %).  
I figur 1 er relative antallet av de kliniske mastittene som ble forårsaket av de 
hyppigst isolerte agens, fremstilt grafisk i forhold til tidspunktet for oppdagelsen 
av mastittene. Hundre prosent av mastitter forårsaket av et bestemt agens, oppnås 
ved å summere antallet for alle fem ukene. Kurven for alle isolerte mastittagens 
(alle) viser at ca. 40 % av mastittene i den observerte perioden ble oppdaget i uke 
1, 17 % ble oppdaget i uke 2 og 23 % i uke3 for så å synke til ca. 5 % i uke 5.  
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Figur 1. Relativ antall kliniske mastitter hos søye som var forårsaket av de viktigste agens, 
er fremstilt grafisk i forhold til hvilken uke etter kalving som mastittene ble oppdaget.  
 
Penicillinresistensundersøkelse av S. aureus viste at 1,5 % av isolatene produserte 
penicillinase.  
 
Diskusjon 
Studien viste at S. aureus var den dominerende årsaksbakterien ved klinisk mastitt 
hos søye. Dette er tråd med tidligere, tilsvarende undersøkelser i Norge. Sæther m. 
fl., 1961 fant i hele 87 % av prøvene, mens Indrebø m. fl., 1991 fant S. aureus i 
74,9 % av prøvene. Også resultatet for E. coli i vår studien var overensstemmende 
med studien til Sæther m fl., 1961 (5,9 %), og Indrebø m. fl., 1991 (6,3 %).  



Undersøkelsen viste at andelen S. aureus, E. coli og Clostridium spp, økte med 
tiltagende allmennpåkjenning. Dette er bakterier som har stor evne til 
toksinproduksjon som gir allmennpåvirkning og samtidig store vevsskader lokalt i 
juret, noe som forklarer sammenhengen mellom alvorlighetsgraden til 
jurkjertlenes symptomer og funn av årsaksagens. Siden dette var 
veterinærbehandlede kliniske mastitter, er det sannsynlig at andelen tilfeller med 
allmennpåkjenning var større i denne studien enn den i realiteten er.  
Andelen kliniske mastitter forårsaket av S. aureus var størst hos søyer med kun én 
lamming. En sterk utsjalting av søyer som har hatt alvorlig klinisk mastitt, kan 
være en forklaring her. Man selekterer søyer som er resistente mot klinisk mastitt 
eller som viser milde kliniske symptom ved jurinfeksjoner. 
Studien viste at de fleste kliniske mastitter oppstår rett etter lamming. Dette er helt 
samsvarende med hva som observeres ved forekomst av kliniske mastitter hos 
storfe i forhold til laktasjonsperioden. Men i motsetning til utviklingen hos storfe 
viste studien at hos søye er det en økning i antall mastitter fra uke 2 til uke tre. 
Dette har sammenheng med framvekst av tenner og et større næringsbehov hos 
lammene slik at belastningen på søyas jur øker betraktelig i denne perioden. 
Beiteslipp og omstilling i den forbindelse kan også spille en rolle. 
Andelen penicillinresistente isolater av S. aureus var svært lav. Tidligere studier 
har vist tilsvarende lave tall for penicillinresistens hos S. aureus (Indrebø m. fl., 
1991).  
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