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Innledning 

Stafylokokker dominerer som årsak til jurinfeksjoner hos storfe og småfe. Staphylococcus 

aureus forårsaker både kliniske og subkliniske (skjulte) infeksjoner, mens koagulase negative 
stafylokokker (KNS) i hovedsak påvises i prøver fra subkliniske infeksjoner.  
 
KNS er en heterogen gruppe bakterier bestående av en rekke arter og underarter. 
Identifisering av KNS til artsnivå er i liten grad gjennomført og kompliseres av det høye 
antallet arter og lite spesifikke bakteriekulturer. Fenotypiske metoder for artspåvisning er 
upålitelige, mens nyere metoder basert på genotyping har vist seg mer pålitelige. 
 
I forbindelse med forebyggende jurhelsearbeid i besetninger bør tiltak rettet mot bakterier og 
bakterievarianter som forårsaker stor jurskade, sprer seg til flere dyr i samme besetning og 
forårsaker varige (persistente) infeksjoner, prioriteres. Kunnskapen om dette samt aktuelle 
kilder og smitteveier er imidlertid begrenset for en rekke stafylokokkarter. 
 
Hensikten med studien var å undersøke intramammære infeksjoner (IMI) forårsaket av 
stafylokokker i fire mjølkefebesetninger på Østlandet med et spesielt fokus på utbredelse, 
spredning og persistens av stafylokokker og bakterievarianter innen stafylokokkartene.  
 
Materiale og metoder 

Tre besetninger i Hedmark (I, II og III) og en besetning i Akershus (IV) ble inkludert i 
studien. Alle fire besetninger ble holdt i konvensjonelle båsfjøs med beiting sommer og tidlig 
høst. Noen øvrige besetningskarakteristika er vist i tabell 1. 
 
Med enkelte unntak ble det tatt ut speneprøver av alle lakterende kyr i besetningene med en til 
to måneders mellomrom i 12 til 16 måneder fra mars 2003 til oktober 2004. Alle speneprøver 
ble uttatt av praktiserende veterinær. Når veterinær ble tilkalt til klinisk mastitt, ble det i 
tillegg tatt prøve fra kjertel med klinisk mastitt. Alle speneprøver ble frosset etter uttak og 
sendt til Veterinærinstituttet i Oslo. 
 
Bakteriologiske analyser ble gjennomført i overensstemmelse med the International Dairy 

Federation (IDF). En prøve ble vurdert som positiv når det ble funnet ≥500 kolonidannende 
enheter med KNS og ≥100 kolonidannende enheter med S. aureus per ml mjølk. 
 
Gram-positive kokker som var katalase og koagulase positive, og som vokste i hele utstryket 
på peptone agar med 7mg/l acriflavin, ble definert som S. aureus. 
 
Til artsbestemmelse av KNS ble sekvensering av husholdningsgenet superoxide dismutase 
(sodA) benyttet (Poyart 2001). Utvalgte isolater av KNS og S. aureus ble genotypet og 
karakterisert til underartsnivå ved hjelp av pulsfelt gelelektroforese (PFGE) (Bannerman 
1995).  
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Isolater innen samme art som ikke kunne skilles ved hjelp av PFGE, ble definert å tilhøre 
samme stamme og samme pulsotype (PT). Når samme PT ble påvist i to eller flere 
speneprøver fra samme kjertel med minst 60 dagers mellomrom, ble infeksjonen karakterisert 
som persistent.  
 
Tabell 1. Besetningskarakteristika for besetning I−IV for årene 2003/2004. 

 I II III IV 
Besetningsstørrelse (antall årskyr)* 32/34 23/24 24/22 23/24 
Mjølkeproduksjon per ku/år (kg)* 5157/4957 5528/6043 5486/5385 8098/7743 
Gjennomsnitt tankcelletall* 181000/217000 142000/104000 183000/194000 237 000/187 000 
Insidensrate for klinisk mastitis*# 46/78 57/33 75/17 112/48 
Gulv Betong Betong Betong Betong 
Strø Sagflis Sagflis Gummimatter  Sagflis 
Mjølking etter jurhelsestatus Nei Nei Ja Nei 
Spenedypping Ja (jod) Nei Ja (jod) Nei 
Sinterapi Nei Nei Nei Nei 
*Data fremskaffet av Husdyrkontrollen 
#Antall tilfeller av klinisk mastitt/100 kuår. 
 
 
Resultater og diskusjon 

Til sammen 4030 speneprøver ble isolert fra 206 lakterende kyr. Hver ku ble prøvetatt en til 
13 ganger (snitt=4,9). Førtiåtte prøver ble karakterisert som forurensende og ekskludert. 
Bakteriologiske hovedfunn er vist i tabell 2. 
 
Tabell 2. Antall prøver, KNS, S. aureus og andre bakterier funnet i speneprøver fra besetning I−IV under en 

observasjonsperiode i 2003 og 2004.. 

 I II III IV Alle 
Antall kyr prøvetatt 71 49 36 50 206 
Antall speneprøver 1466 1043 812 661 3982 
Antall (%) S. aureus 42 (2,9) 33 (3,2) 39 (4,8) 52 (7,9) 166 (4,2) 
Antall (%) KNS 230 (15,7) 96 (9,2) 146 (18,0) 53 (8,0) 525 (13,2) 
Antall (%) av andre mastittbakterier 67 (4,6) 33 (3,2) 31 (3,8) 38 (5,7) 169 (4,2) 

 
 
KNS ble påvist i 15,5 % av 1521 prøver fra 89 primipare kyr og i 11,8 % av 2461 prøver fra 
117 multipare kyr. S. aureus ble påvist i 2,6 % og 5,1 % av prøvene fra henholdsvis primipare 
og multipare kyr. I alle fire besetninger ble KNS isolert hyppigere enn S. aureus. Resultatene 
er basert på prøver fra kun fire besetninger, men indikerer at KNS kan være en langt 
hyppigere årsak til IMI hos storfe enn tidligere antatt (Østerås 2006). 
 
Av til sammen 525 KNS isolater ble 244 artsidentifisert ved hjelp av sodA og genotypet med 
PFGE (tabell 3). S. chromogenes ble hyppigst funnet og langt oftere blant KNS isolater fra 
primipare kyr (61/117, 52,1 %) sammenlignet med multipare kyr (15/117, 11,8 %). 
Resultatene er overensstemmende med tidligere funn (Aarestrup 1997) og indikerer at S. 

chromogenes først og fremst invaderer juret i perioden rundt første kalving. I motsetning til S. 

chromogenes ble S. epidermidis hyppigere isolert blant KNS isolater fra multipare kyr 
(27/127, 21,3 %) sammenlignet med primipare kyr (7/117, 6,0 %). Menneske er vurdert som 
en viktig kilde til S. epidermidis IMI hos mjølkeku (Thorberg 2006). Utbredelsen av de fem 
dominerende KNS artene varierte mellom besetningene, men med unntak av S. warneri ble 
alle påvist i hver av besetningene. 
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Tabell 3. Fordeling av stafylokokkarter og -pulsotyper (PT) basert på 244 undersøkte koagulase negative 

stafylokokker (KNS) og 116 koagulase positive stafylokokker (KPS). 

Art Antall (%) Antall persistente 
IMI (*/#) 

Antall PT Antall PT fra 
persistente IMI (“) 

KPS     
S. aureus 116 (100) 23 (5/18) 22 8 (5) 
     
KNS     
S. chromogenes 76 (31,2) 20 (15/5) 17 11 (3) 
S. simulans 63 (25,8) 16 (6/10) 15 8 (3) 
S. haemolyticus 37 (15,2) 8 (4/4) 10 5 (1) 
S. epidermidis 34 (13,9) 9 (2/7) 9 5 (1) 
S. warneri 23 (9,4) 3 (0/3) 8 2 (0) 
S. hominis 7 (2,9) 0 (0) 2 0 (0) 
S. cohnii cohnii 3 (1,2) 0 (0) 2 0 (0) 
S. pasteuri 1 (0,4) 0 (0) 1 0 (0) 
Sum KNS 244 (100) 56 64 31 (8) 
(*/#) Antall persistente IMI fra *primipare/#multipare kyr. 
(“) “Antall PT fra persistente IMI i flere dyr i samme besetning. 
 
 
Til sammen 64 KNS PT ble identifisert (tabell 3). Samme KNS PT ble påvist 2 eller flere 
ganger med minst 60 dagers mellomrom i speneprøver fra 56 ulike kjertler. Disse 
infeksjonene ble vurdert som persistente KNS IMI og indikerer at slike forekommer hyppig 
hos lakterende kyr. I 32 tilfeller (57,8 %) persisterte infeksjonen fram til oppsining, og seks av 
disse ble også påvist etter sinperioden. 
 
Av 166 S. aureus isolater ble 116 typet ved hjelp av PFGE og 22 S. aureus PT identifisert. Til 
sammen 23 persistente S. aureus IMI ble funnet; 5 (21,7 %) i prøver fra primipare kyr og 18 
(78,3 %) fra multipare kyr. Visse varianter av S. aureus er smittsomme mastittbakterier og 
kombinert med persistente infeksjonsforløp vil forekomsten tendere til å øke med økende 
laktasjonsnummer.  
 
I løpet av observasjonsperioden ble det uttatt og innsendt speneprøver fra 50 kjertler med 
klinisk mastitt som ble behandlet av praktiserende veterinær. S. aureus og KNS ble isolert fra 
henholdsvis 22 og en av disse prøvene. Tilsvarende resultater er funnet tidligere (Sviland 
2000) og bekrefter oppfatningen om at visse varianter av S. aureus forårsaker kraftigere 
inflammasjon og større skade i jurvevet enn KNS. 
 
Studien i disse fire besetningene viste at både S. aureus og fem arter av KNS kunne forårsake 
persistente IMI hos lakterende kyr. Ved hjelp av PFGE fant vi at flere varianter innen hver av 
disse stafylokokkartene hadde denne evnen. Men bare en liten andel av variantene ble 
gjenfunnet i prøver fra persistente IMI i flere kyr i samme besetning. Det synes å være 
forskjell, både i evnen til å smitte flere kyr og persistere i juret over tid, mellom ulike 
varianter av både S. aureus og dominerende arter av KNS. Hva som forårsaker slike 
forskjeller er ikke kjent.  
 
Metodene som ble benyttet i denne studien, er kostbare og tidkrevende og kan ikke benyttes i 
rutinediagnostikken. Diagnostiske laboratorier har derfor behov for nye verktøy som på en 
kostnadseffektiv måte kan identifisere utbredte og virulente varianter av stafylokokker med 
evne til å persistere i juret og spre seg til flere dyr i samme besetning. 
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