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Innledning 
Mykobakterier er syrefaste stavbakterier som kan deles inn i to hovedgrupper, 
Mycobacterium tuberculosis komplekset som gir tuberkulose hos dyr og 
mennesker, og atypiske eller nontuberkuløse mykobakterier som forekommer 
vanlig utbredt i miljøet. En av de atypiske mykobakteriene som hyppig isoleres i 
Norge er Mycobacterium avium subsp. avium (Maa). 
Maa er en opportunistisk patogen for dyr og fugler. Smittede fugler kan utvikle 
generalisert tuberkulose, mens andre arter inkludert gris oftest får lesjoner 
begrenset til lymfeknuter nær fordøyelseskanalen (Thorel et al., 1997). Maa 
infeksjon hos gris gir sjelden kliniske symptomer, men kan skape økonomiske 
problemer pga kassasjon av slakt. Det har vært vanlig å anse fugl som en 
sannsynlig smittekilde for gris. 
Mennesker kan også infiseres, og årlig meldes det til MSIS ca 100 tilfeller av 
infeksjon med atypiske mykobakterier. Hovedparten av disse er lungesykdom 
forårsaket av Maa (Folkehelseinstituttet, http://www.fhi.no). Smittekilden for Maa 
infeksjoner til menneske er ikke kjent, men smitte fra infisert mat eller vann 
ansees som mest sannsynlig. 
Antall tuberkuløse lesjoner påvist hos norske slaktegriser varierer fra område til 
område, og fra år til år. Det er gjort få undersøkelser her i landet for å finne 
utbredelsen av slike lesjoner. En undersøkelse ved kjøttkontrollen i Haugesund 
registrerte funn av tuberkuløse prosesser i 0,5-1,5% av grisene slaktet mellom 
1986 og 1990 (Alfredsen og Skjerve, 1993). Hvor stor andel av infiserte griser 
som utvikler generalisert infeksjon er ukjent, men det er angitt at i 1-30 % av 
tilfellene vil sykdommen spre seg fra regionale lymfeknuter til andre vev 
(Alfredsen og Skjerve, 1993, Thorel et al., 1997) 
I henhold til instruks for kjøttkontrollen vil kjøtt fra griser smittet med aviær 
tuberkulose kommer ut på markedet etter kun lokal kassasjon, med mindre det er 
spredning til andre organer eller deler av slaktet. Ved mikroskopiske lesjoner vil 
det i mange tilfeller være vanskelig å se om infeksjonen er generalisert. Man kan 
derfor ikke utelukke at gris smittet med Maa kan videreføre smitten til mennesker.  
Det er lite kunnskap om hvordan gris blir smittet, og vi ville undersøke om fugler 
var en sannsynlig smittekilde for Maa-infeksjon hos gris i Norge ved å undersøke 
genetisk likhet mellom bakteriestammer isolert fra gris og fugl. 
 



Materiale og metoder 
Transposon eller hoppegener er mobile områder av bakteriegenomet. De kan flytte 
seg fra en plassering til en annen eller sette inn en kopi av seg selv på et nytt sted i 
genomet. IS-elementer er de enkleste transposon, og det er deres evne til 
forflytning som skaper genetisk variasjon og gjør disse elementene velegnet til 
slektskapsanalyser mellom bakteriestammer.  
IS1245 og IS1311 er to nært beslektede IS-elementer som begge er tilstede i Maa. 
Kartlegging av antall kopier og kopienes plassering i bakteriegenomet ved hjelp 
av RFLP metoden (Restriction Fragment Length Polymorphism) ble brukt for å 
sammenligne bakteriestammer fra svin og fugler. Metoden baserer seg på at DNA 
ekstraheres fra bakteriestammene, kuttes med spesifikke restriksjonsenzymer og 
separeres ved gel elektroforese. DNA blir så overført til en nylonmembran og IS-
elementene synliggjøres med spesifikke prober syntetisert ved PCR.  
IS1245 RFLP ble utført etter en metode som baserer seg på en 427 bp lang probe 
(van Soolingen et al., 1998). Et problem med denne metoden har vært kryss-
hybridisering med IS1311, på grunn av den store likheten mellom de to IS-
elementene. Denne metoden påviser derfor begge elementer i en reaksjon. For å 
løse dette problemet, ble en del av isolatene også typet med en kortere og mer 
spesifikk probe for IS1245 samt en probe for IS1311 (Johansen et al., 2005). 
52 isolater fra svin og 8 isolater fra fugl ble undersøkt ved hjelp av RFLP 
metoden. Stammene var isolert fra prøver innsendt til Veterinærinstituttet i 
perioden 1994 til 2002. Prøvene fra svin var tatt ut på slakteri, mens fuglene ble 
obdusert ved Veterinærinstituttet. Stammene er isolert fra lymfeknuter og indre 
organer, og ble utvalgt for å få størst mulig geografisk spredning. 
 
Resultater 
RFLP mønsteret etter typing med den lange IS1245-proben ga et identisk mønster 
bestående av tre bånd på alle fuglestammene (Figur 1a). Når vi typet stammene 
med de korte og mer spesifikke probene, besto profilen med tre bånd av et DNA-
fragment som inneholdt IS1245 og to fragmenter med IS1311 (Figur 1b og 1c). 
Svinestammene som ble analysert hadde mye mer varierte profiler. Det var svært 
få identiske profiler mellom stammer isolert fra ulike griser. De fleste stammene 
hadde flere kopier av begge IS-elementene. Også her var det tydelig at den lange 
proben for IS1245 i realiteten viste båndprofilen for en kombinasjon av begge IS-
elementer (Figur 1a). Typing med de korte probene ga et mer detaljert bilde. Noen 
av DNA fragmentene inneholdt IS1245, andre IS1311 (Figur 1b og 1c). Ingen av 
grisene var smittet med fuglestammen.  
Det ble også typet humane stammer i studien. Av disse var ingen av fugletypen, 
mens det ble påvist identiske og lignende stammer som de isolert fra gris. De 
humane stammene hadde generelt også svært varierte profiler med mange bånd. 



 
 

Figur 1. RFLP mønstre fra sju ulike stammer av Mycobacterium avium subsp. avium.  
Hybridisering med IS1245 lang probe (a), IS1245 kort probe (b) og IS1311 probe (c). 
Stamme 1-3 er isolert fra fugl, 4-6 er fra gris og stamme 7 er fra menneske. 
M=størrelsesmarkør, angitt i kilobasepar. 
 
RFLP profilene ble analysert visuelt og ved hjelp av dataprogrammet 
BioNumerics (Applied Maths, Kortrijk, Belgia). Dataanalysene viser også at 
fugleisolatene er identiske. Griseisolatene viser stor variasjon, men det er 
regionale forskjeller mellom grupper av beslektede isolater.  
 
Diskusjon og konklusjon 
Stammer av Maa fra ville fugler og fjørfe er beskrevet som svært konserverte. 
Alle inneholder IS-elementet IS901, og har et identisk tre-bånds mønster med den 
standardiserte IS1245 RFLP (Mijs et al., 2002). 
Både våre undersøkelser og tilsvarende utenlandske undersøkelser har funnet at 
Maa stammer fra gris har båndprofiler med mange kopier av IS1245 og IS1311 
som klart skiller dem fra fugletypen. Mennesker ser ut til å smittes med lignende 
stammer som gris. Riktignok har fuglestammen blitt isolert fra svin, men i svært 
liten grad (Oliveira et al., 2003,Bauer et al., 1999). Det er foreslått å reservere 
betegnelsen M. avium subsp. avium for fuglestammene og å kalle de mer 
heterogene stammene fra svin og menneske for M. avium subsp. hominissuis på 
grunnlag av disse forskjellene (Mijs et al., 2002).  
Vi konkluderer med at det er lite sannsynlig at fugl er smittekilden for aviær 
tuberkulose hos svin. Potensielle smitteveier kan tenkes å være vann, fôr, strø og 
smågnagere. Maa har i flere undersøkelser vært påvist i drikkevann. De er naturlig 
resistente mot klorin og ozon og kan overleve vanlig vannbehandling. Biofilm i 
drikkevannssystemer inneholder ofte mykobakterier (Falkinham, III et al., 2001). 



Strø er en annen mulig smittekilde. En dansk undersøkelse fant Maa isolat i torv 
av samme RFLP type som de fant fra mennesker (Bauer et al., 1999). 
Maa infeksjon skaper sjelden sykdom hos gris, men menneske kan smittes av 
tilsvarende stammer. Det er derfor mulig at disse infeksjonene har et tidligere 
ukjent zoonotisk aspekt som bør tas hensyn til i kjøttkontrollen. Videre 
undersøkelser med genetisk kartlegging for å kartlegge smitteveier mellom miljø, 
gris og mennesker under norske forhold er nødvendig. 
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