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Innledning 
Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler 
(NORM-VET) startet opp i år 2000. Mattilsynet finansierer NORM-VET, og programmet 
koordineres av Zoonosesenteret ved Veterinærinstituttet i Oslo. Overvåkingen gir viktig 
informasjon til bruk i arbeidet for å motvirke utvikling og spredning av antibiotikaresistens. 
Resultatene så langt viser at resistensutvikling fortsatt er et begrenset problem hos bakterier 
fra dyr i Norge (NORM/NORM-VET 2011). Riktig bruk av antibakterielle midler er det 
viktigste tiltaket for å opprettholde den gunstige situasjonen her i landet. Nylig reviderte 
terapianbefalinger gir retningslinjer for bruk av antibakterielle midler til produksjonsdyr 
(Statens legemiddelverk 2012). Smalspektrede antibakterielle midler bør være førstevalget. 
Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert noen antibakterielle midler (tredje og fjerde 
generasjons cefalosporiner, kinoloner og makrolider) som kritisk viktige i behandlingen av 
infeksjoner hos menneske. Disse bør brukes svært restriktivt i veterinærmedisinen, og kun der 
resistensbestemmelse utelukker andre preparater. Resistens mot disse midlene ansees som 
meget uheldig og omfatter blant annet ESBL (ekstendert spektrum betalaktamase) 
produserende gram negative stavbakterier og meticillinresistente Staphylococcus aureus 
(MRSA). I 2011 ble slike resistensformer påvist hos Escherichia coli fra slaktekylling og S. 

aureus fra gris.  
 
Materiale og metoder 
Forekomsten av ervervet antibiotikaresistens blant bakterier tilhørende den normale 
tarmfloraen kan tjene som en indikator på selektivt antibiotikapress i ulike dyrepopulasjoner.  
I 2011 ble E. coli isolert fra avføringsprøver fra friske griser (192 isolater) og fra slaktekylling 
(208 isolater). Utsæd av prøvematerialet ble foretatt på selektivt medium dels etter 
preinkubasjon. Deretter ble typiske kolonier testet for ulike biokjemiske egenskaper. 
Resistensundersøkelsen omfattet en rekke antibakterielle midler (Figur 1 og 2) og ble utført 
ved mikrofortynningsmetoden VetMICTM (Statens veterinärmedicinska anstalt, Sverige). 
Verdiene angis i MIC (minimum inhibitory concentration), og resistens/følsomhet ble vurdert 
i forhold til epidemiologiske grenseverdier (cut-off values) anbefalt av European Committee 
on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). For enkelte antibakterielle midler 
benyttes ikke EUCAST grenseverdier, blant annet for ciprofloxacin for E. coli og 
trimethoprim og klindamycin for S. aureus. For disse og enkelte andre antibakterielle midler 
ble grenseverdier basert på aktuelle MIC fordelinger i NORM-VET programmet. 
 
For å påvise ESBL produserende E. coli fra gris (avføringsprøve) og slaktekylling 
(sokkeprøve fra dyrerom) ble det benyttet både en selektiv og en ikke-selektiv metode. Ved 
den førstnevnte metoden ble prøvemateriale overført til MacConkey agar skåler (Difco) tilsatt 
cefotaxime og MacConkey agar skåler tilsatt ceftazidime. Presumptivt positive isolater ble 
undersøkt med PCR og sekvensering for å identifisere/verifisere den genetiske varianten. 
 
Til undersøkelsen for MRSA ble det uttatt nesesvaberprøver fra friske griser på 11 slakterier. 
Grisene kom fra 207 tilfeldig valgte besetninger, og fra hver besetning ble det tatt ut prøver 
fra fem griser som så ble slått sammen til én prøve. Undersøkelsen var anonymisert. 
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Prøvematerialet ble overført til et selektivt medium med 6.5% NaCl og deretter til en 
næringsbuljong tilsatt  aztreonam og cefoxitin. Etter utsæd på Brilliance MRSA agar (Oxoid) 
ble mistenkelige kolonier undersøkt videre. Verifisering av MRSA ble utført med PCR for 
påvisning av aktuelle gener gener (mecA/nuc).  
 
Resultater  
For både gris og slaktekylling var cirka 75 % av E. coli isolatene innsamlet i 2011 følsomme 
for alle antibiotika i testpanelet (Figur 3).  
 
Blant isolatene fra gris ble resistens mot ett antibiotikum påvist hos 9,9 % (Figur 3) og 
hyppigst mot streptomycin (Figur 1). Det ble kun påvist et fåtall multiresistente isolater. 
Prevalensen av resistente isolater mot ulike antibiotika viser sammenlignbare nivåer som i 
2008 og tidligere år (Figur 1). Ett isolat hadde nedsatt følsomhet for tredje generasjons 
cefalosporiner. Videre undersøkelser indikerte at denne egenskapen var forårsaket av 
kromosomal AmpC produksjon. Ved bruk av selektiv metode ble ett isolat (0.5% [95% CI: 
0.0-2.9]) identifisert som ESBL positiv, og blaTEM-52 genet ble påvist. Dette er den første 
påvisningen av ESBL positiv E. coli fra gris i Norge.  
 
Blant isolatene fra slaktekylling ble resistens mot ett antibiotikum påvist hos 16,4 % (Figur 3) 
og hyppigst mot ampicillin (Figur 2). Det ble kun påvist et fåtall multiresistente isolater. 
Prevalensen av resistente isolater mot ulike antibiotika viser liten til moderat økning for 
ampicillin, sulfa og trimethoprim sammenlignet med 2009 (Figur 2). To isolater (1.0 %) [95 
% CI: 0.1-3.4] hadde nedsatt følsomhet for tredje generasjons cefalosporiner ved undersøkelse 
med en ikke selektiv metode, og blaCMY-2 genet ble påvist. Ved bruk av selektiv metode hadde 
43 % [95 % CI: 36.7-49.2] av prøvene ESBL positive E. coli isolater, og samtlige inneholdt 
blaCMY-2 genet. 
 
MRSA ble påvist i seks samleprøver (3 %) av nesesvabere fra gris. Genotyping viste at 
isolatene tilhørte den dyreassosierte MRSA varianten (sekvens type398, spa t034). I tillegg 
hadde alle isolatene en multiresistent profil og var resistente mot tetracyklin, kinoloner, 
klindamycin, kanamycin og erythromycin (fire av seks isolater).   
 
 
Diskusjon  
Prevalensen av resistens mot forskjellige antibakterielle midler har vært stabil og lav til 
moderat hos E. coli fra både svin og slaktekylling i perioden 2000 til 2011. Ved bruk av 
selektive metoder for påvisning av ESBL produserende E. coli ble det imidlertid påvist et 
foruroligende høyt antall positive prøver fra slaktekylling i 2011. Cefalosporinholdige 
medisiner blir ikke brukt i norsk slaktekyllingproduksjon. Sannsynligvis avspeiler resultatene 
situasjonen internasjonalt. Norge er avhengig av import av avlsdyr, og disse antas å være 
kilden for resistente bakterier. Tilsvarende resultater har også blitt rapportert fra andre 
skandinaviske land. Generelt sett er funn av cefalosporinresistente bakterier hos 
matproduserende dyr bekymringsfullt. Genet for denne egenskapen hos E. coli fra 
slaktekylling er lokalisert på plasmider og kan sannsynligvis overføres til andre bakterier hos 
dyr og mennesker. Derfor er det et overordnet mål å holde nivået av slike resistente bakterier i 
matproduksjonskjeden så lavt som mulig. Næringen er en viktig aktør i denne sammenhengen 
og har tatt initiativ til samarbeid vis a vis produsenter og forskningsinstitusjoner. Det er 
mange ubesvarte spørsmål når det gjelder utbredelse og betydning av ESBL produserende E. 

coli i slaktekylling. Videre studier er nødvendig for å fremskaffe mer kunnskap som grunnlag 
for bekjempelse av bakterier med slike egenskaper.  
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MRSA undersøkelser av prøver fra gris er utført gjentatte ganger i Norge. I 2008 ble MRSA 
påvist hos svin for første gang. Genotyping viste at MRSA bakteriene i dette tilfellet var en av 
de vanlig forekommende variantene hos mennesker (sekvens type 8). Bakterien ble også 
påvist hos mennesker på gården, og det antas at grisene hadde blitt smittet av dem. I en studie 
gjennomført i 2009 av cirka 1000 slaktegriser, ble MRSA ikke påvist. Den dyreassosierte 
MRSA ble første gang påvist i 2011. To mulige smitteveier ble vurdert; grisene kunne enten 
ha blitt smittet på gården(e) de kom fra eller underveis på transporten til slakteriet, eventuelt 
under oppstalling på slakteriet før slakting. Oppfølgende undersøkelser ble foreslått for å 
finne opprinnelsen til smitten. Ett slakteri var involvert, men det var ikke mulig å identifisere 
sikkert hvor grisene kom fra på grunn av anonymiteten. Det ble bestemt å samle inn prøver fra 
griser i ni mulige leverandørbesetninger. Alle disse prøvene var negative for MRSA. Videre 
ble det samlet inn miljøprøver fra fjøset i slakteriet i to omganger. Flere av disse prøvene var 
positive for MRSA. På grunnlag av resultatene fra 2011ble det konkludert med at den 
dyreassosierte MRSA ST 398 ikke var påvist hos gris prøvetatt i norske besetninger, men fra 
gris oppstallet på ett slakteri. Videre tydet resultatene på at den aktuelle bakterien forekom i 
fjøsmiljøet på det aktuelle slakteriet. Hittil er det ikke mulig å uttale seg om hvordan bakterien 
har etablert seg der. MRSA bakterien som ble isolert, var multiresistent og hadde ikke 
tidligere blitt påvist her i landet. Dette kan tyde på at bakterien er blitt innført. Næringen og 
andre aktører har som mål å holde den norske grisepopulasjonen fri for den dyreassosierte 
MRSA bakterien og har tatt initiativ for å redusere muligheten for at den etablerer seg. 
 
Avsluttende kommentarer 

Antibiotikaresistens er fortsatt et begrenset problem hos bakterier fra dyr i Norge. Dette viser 
at norske strategier når det gjelder antibiotikabruk og -resistens hittil har vært vellykket i 
husdyrholdet. Faren for økende resistensproblemer er imidlertid til stede, og 
oppmerksomheten bør blant annet rettes mot import av resistente bakterier fra andre land både 
via dyr og mennesker.  
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Figur 1. Prevalens av resistens mot ulike antibakterielle midler hos Escherichia coli isolater 
fra gris (avføringsprøver) i perioden 2000 til 2011. Grenseverdiene i NORM-VET 2011 ble 
brukt. *Oxytetracycline istedenfor tetracycline i 2002 og 2004. (NORM/NORM-VET 2011). 
  
 

 
 
 
Figur 2. Prevalens av resistens mot ulike antibakterielle midler hos Escherichia coli isolater 
fra slaktekylling i perioden 2000 til 2011. Grenseverdiene i NORM-VET 2011 ble brukt. 
*Oxytetracycline istedenfor tetracycline i 2002 og 2004. **Enrofloxacin før 2006. (NORM/NORM-VET 2011). 
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Figur 3. Resistensprofil for Escherichia coli isolater fra slaktekylling  (n=208) og gris (n=192) 
i 2011. Prosentvis fordeling av isolater følsomme for alle antibakterielle midler undersøkt 
eller resistent mot ett, to, tre og fire eller flere antibakterielle midler (NORM/NORM-VET 2011).  
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