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Innledning 

Gruppe B streptokokker (GBS) er historisk sett en av de viktigste årsaker til  

mastitt hos storfe. Epidemisk opptreden innad i, og mellom besetninger, er et kjent 

problem, men på grunn av gjennomgripende smitteverntiltak har man hatt kontroll 

over utbredelsen i de siste tiår. I de siste 3-4 år har vi imidlertid observert en 

økning av GBS-relatert mastitt i Trøndelag. Den samme trenden har en også sett i 

andre områder av landet samt i våre naboland. Nyere driftsformer med samdrifter 

og bruk av melkeroboter synes å være overrepresentert. Innsamling og nedfrysning 

av stammer ble startet i 2007. Endel stammer fra andre regioner er også samlet inn 

for å gi ytterligere bredde i studien. Vi ønsket å gjennomføre en epidemiologisk 

analyse av stammene ved hjelp av moderne molekylærbiologiske verktøy for å se 

på slektskapsforhold. 

 

Materiale og metoder 

I alt 186 stammer fra 34 besetninger ble inkludert i studien. Stammene var samlet 

inn gjennom rutinediagnostikk ved Veterinærinstituttets avdelinger i Trondheim 

(n=148, 79,1 %), Oslo (16), Bergen (10), Harstad (4) og Sandnes (3) og Tine sitt 

mastittlaboratorium i Molde i årene 2007 (21), 2008 (32), 2009 (41) og 2010 (93). 

Stammene ble undersøkt med PCR-baserte metoder for kapselpolysakkarider 

(Imperi, Pataracchia et al. 2009), overflateproteiner (Creti, Fabretti et al. 2004), 

(Zeng, Kong et al. 2006) og med en Multi-Locus Variant Repeat Assay (MLVA) 

(Radtke, Lindstedt et al. 2010).  

Dataanalyser inkludert generering av fylogenetisk tre, ble gjort med BioNumerics 

software version 6.1. 

 

Resultater og fortolkning 

Av de 187 stammene tilhørte 101 (54 %) serotype V, 64 (34 %) tilhørte serotype 

IV, mens 22 stammer tilhørte Ia, Ib, II, III, IX eller var ikke typbare. Undersøkelse 



av stammene med MLVA førte til en betydelig større oppløsning enn serotyping 

med påvisning av totalt 48 forskjellige typer. I fire tilfeller ble samme MLVA-

profil funnet på to gårder, og i to tilfelle ble samme profil funnet på tre gårder. 

 

Undersøkelsen viser at det er ofte lokale stammer på de enkelte gårdene som også 

holder seg over tid. I enkelte tilfeller kan det således mistenkes smitte mellom 

gårder, også over større geografiske avstander.  
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