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Bakgrunn 

Campylobacter jejuni er en zoonotisk bakterie og er hovedårsaken til matrelatert 

diaré hos menneske i verden [1]. Hovedsmittekildene er sannsynligvis dårlig 

varmebehandlet fjørfekjøtt, ubehandlet vann, upasterurisert melk og kontakt med 

kjæledyr [2]. C. jejuni kan kolonisere magetarmkanalen hos kyllinger, spesielt 

nedre magetarmkanal og blindtarm [3]. Når C. jejuni først har kommet inn i en 

kylling flokk så spres bakterien rask ved horisontal overføring og er vanskelig å 

kontrollere [4]. C. jejuni positive flokker kan forårsake kontaminering av skrotter 

under slakt og er et stort problem for fjørfeindustrien. Dette utgjør en potensiell 

fare for folkehelsa siden bakterien overlever bra i ikke-prosessert fjørfeprodukter 

[1]. Til tross for mange intervensjoner siktet på nedre magetarmkanal [5] så er det 

fortsatt ingen fullstendig vellykkede strategier for reduksjon av C. jejuni i kylling. 

Organiske syrer har blitt testet som tilsetningsstoff i drikkevann og fôr for å 

redusere C. jejuni og Salmonella i kylling [6,7]. Ingen studier har likevel 

demonstrert fullstendig reduksjon av C. jejuni kolonisering ved bruk av 

tilsettingsstoffer i fôr. Målet med dette arbeidet har vært å studere effekten av å 

kombinere maursyre og sorbat i fôr med hensyn på forekomst av C. jejuni i kylling 

(nylig publisert i Journal of Applied Microbiology [8]) og er en del av et prosjekt 

som også har som mål å studere effekten av økt struktur i fôr og måltidsfôring på 

spredning av C.jejuni i en kyllingflokk. Kun første del av prosjektet blir omtalt 

her. Prosjektet “Reducing Campylobacter jejuni in the food chain by modifying 

the upper digestive tract of slaughter chicken” er finansiert av Animalia Fjørfe, 

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Forskningsmidler over 

jordbruksavtalen og Norges forskningsråd. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt 

mellom Animalia Fjørfe, Nortura, Veterinærinstituttet (VI), Universitetet for 

miljø- og biovitenskap (UMB) og Nofima Mat AS.  

 

Materiale og metoder 

Eksperimentelle smitteforsøk 

Alle in vivo forsøk startet med 1-dag-gamle konvensjonelle kyllinger (Ross 308).  



Kyllingene ble smittet/inokulert med en smittemiks bestående av tre ulike C. jejuni 

stammer (bortsett fra Forsøk 1 der kun C484 ble benyttet): C484 isolert fra 

kyllinglår [9], G109 isolert fra blindtarmsuttømming [10] og G125 isolert fra 

hundefeces [10]. Kyllingene ble individuelt inokulert med 4-log10 CFU ml
-1 

av 

smittemiksen når de var 13-15 dager gamle. Alle forsøksgruppene besto av åtte 

kyllingen per forsøk. Det ble utført tre uavhengige forsøk. Se Tabell 1 for oversikt 

over de ulike behandlingene i syreforsøkene 

 
Tabell 1. Ulike kombinasjoner av maursyre og sorbat testet som fôrtilsetning for å 

redusere C. jejuni kolonisering i kylling. De aktuelle behandlingene ble brukt fra dag 1 og 

gjennom hele eksperimentet 

Behandling Kombinasjonsgrupper* 

1 Negativ kontroll 

2 Positiv kontroll 

3 1,0% maursyre 

4 2,0% maursyre 

5 1,0% maursyre + 0,1% sorbat 

6 1,5% maursyre + 0,1% sorbat 

7 2,0% maursyre + 0,1% sorbat 

8 0,1% sorbat 

*Kyllingene i alle gruppene, bortsett fra negativ kontroll, ble smittet med C. jejuni når de 

var 13-15 dager gamle. 

 

Forsøk 1 (behandling 1, 2, 3 og 7): En smittestamme (C484) ble brukt. Forsøket 

ble avsluttet på dag 15 etter inokulering og blindtarmsinnhold ble samlet fra alle 

kyllingene.  

Forsøk 2 (behandling 1, 2, 5 og 8): Smittemiksen (C484, G109, G125) ble 

benyttet. Blindtarmsinnhold ble samlet på dag 13 etter inokulering.  

Forsøk 3 (behandling 1, 2, 4, 6 og 7): Smittemiksen ble benyttet og 

blindtarmsinnhold ble samlet på dag 14 etter inokulering. 

 

C. jejuni kvantifisering 

Kloakksvabre fra alle kyllingene samt miljøsvabre ble tatt dagen før inokulering 

for å forsikre at alle kyllingene var C. jejuni negative. Blindtarmsprøver ble tatt ut 

fra alle individene ved forsøksslutt (13-15 dager etter inokulering). 

Blindtarmsprøvene ble analysert for forekomst av C. jejuni ved hjelp av dyrkning 

og real-time PCR (relativt til totalfloraen). 

 

Resultater 

Tre forsøk ble utført med ulike kombinasjoner av maursyre og sorbat. I alle tre 

forsøkene var negativ kontroll negativ og positiv kontroll positiv. Resultatene fra 

dyrkning og real-time PCR samsvarte godt. Ingen effekt på C. jejuni kolonisering 

ble observert ved 1,0% maursyre alene (behandling 3), 0,1% sorbat alene 



(behandling 8) eller kombinasjonen 1,0% maursyre og  0,1% sorbat (behandling 

5). Se Figur 1 for alle behandlingene. Når maursyrekonsentrasjonen ble økt til 

1,5% (behandling 6) og 2,0% (behandling 7) i kombinasjon med 0,1% sorbat, så 

ga disse behandlingene fullstendig inhibering av C. jejuni kolonisering, med 

unntak av behandling 6 der en prøve fikk påvist 2,3 log10 CFU g
-1

ved dyrkning. 

Den positive effekten av behandling 7 ble bekreftet i to uavhengige forsøk (forsøk 

1 og 3). Behandling 4 (2,0% maursyre alene) ga varierende koloniseringsnivå av 

C. jejuni. Real-time PCR data varierte mellom ikke detektert C. jejuni til -1,04 log 

relativt til totalfloraen, dyrkningsresultatene varierte mellom ikke detektert C. 

jejuni til 8,8 log10 CFU g
-1

. 
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Figur 1. Kolonisering av C. jejuni i blindtarm ved dag 13-15 etter inokulering med C. 

jejuni. Mengden C. jejuni relativt til totalfloraen er målt ved real-time PCR. Prøver fra 

Forsøk 1(∆), prøver fra Forsøk 2 (□) og prøver fra Forsøk 3 (○). Middelverdi for hver 

behandling er markert med (-). Stiplet linje indikerer deteksjonsområde for C. jejuni. 

 

   

Diskusjon 

I dette prosjektet har vi demonstrert at kyllinger som får fôr med tilsats av en 

bestemt kombinasjon av maursyre og sorbat var beskyttet mot C. jejuni 

kolonisering. Denne effekten ble ikke observert når maursyre og sorbat ble 

benyttet alene. Den bakteriedrepende effekten av svake syrer avhenger av lav pH 

for optimal aktivitet [11,12] som kan forklare at den beste effekten mot C. jejuni 

ble oppnådd når 2,0% maursyre ble brukt. Resultatene våre demonstrerte likevel at 

maursyre alene ikke var tilstrekkelig, noe som tyder på at det er den 



bakteriedrepende effekten av sorbat som er viktig mens maursyre bidrar til å senke 

pH. Analyser av totalfloraen i blindtarmsprøvene viste ikke noen endring i 

sammensetningen av floraen som et resultat av syretilsetningene. Tilsats av 1,5-

2,0% maursyre i kombinasjon med 0,1% sorbat hindret C. jejuni kolonisering i 

kylling, men ga også noe lavere slaktevekt på kyllingene. Videre optimalisering er 

derfor nødvendig for å oppnå tilfredsstillende hemming av C. jejuni samtidig som 

man oppnår gode produksjonsresultater. 
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