
En klinisk behandlingsmodell for kolidiaré hos spedgris 
med tanke på optimal effekt og redusert risiko for 
utvikling av antibiotikaresistens i tarmens mikrobiota  
LEON CANTAS¹, STEIN I. THORESEN2

, GUNNES GJERMUND3, TORE SIVERTSEN4, TORE 
FRAMSTAD5 OG HENNING SØRUM1   
 
1Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, Seksjon for mikrobiologi, immunologi og parasittologi, 2Institutt 
for basalfag og akvamedisin, Seksjon for klinisk patologi, 3Seksjon for anatomi og patologi, 4Institutt for 
produksjonsdyrmedisin, Norges veterinærhøgskole, Oslo, Norge 
 
Sammendrag 

Ekspresjonen av plasmidoverføringsgenene, traD, virB11 og virD4, i IncU-resistensplasmidet 
pRAS1 (45 kb) som gir resistens mot tetracyklin, trimetoprim og sulfonamider ble studert ved 
å bruke en eksperimentell enterotoksigen Eschericha coli (ETEC) infeksjons-og-
behandlingsmodell hos spedgris. Behandling med tetrasyklin og sub-terapeutisk konsentrasjon 
av enrofloksacin økte ekspresjonen av overføringsgenene vesentlig mens terapeutisk 
konsentrasjon av enrofloksacin gav minimal ekspresjon av overføringsgenene siden ETEC-
bakterien med pRAS1 ble eliminert. Tilleggsterapi med probiotika og eller meloksicam 
påvirket behandlingsresultatet og kan bidra til effektiv behandling med redusert utvikling av 
antibiotikaresistens.  
 

Introduksjon 

Erfaring viser at bruk av antibiotika øker forekomsten av resistensutvikling hos bakteriene. 
Markedsføringen av nye antibiotika holder ikke tritt med resistensutviklingen og derfor er det 
viktig at bruken av dagens tilgjengelige antibiotika gjøres optimal med tanke på å redusere 
utvikling av antibiotikaresistens (Aminov 2010).   
 
Effekten av antibiotika på det medfødte immunapparatet hos verten under behandling av 
infeksjoner kombinert med tilbøyelighet til resistensutvikling underveis i behandlingen har 
vært i fokus i vår forskningsgruppe. Ved å bruke en sebrafisk infeksjons-behandlingsmodell 
målte vi effekten av noen antibiotika på resistensutvikling (Cantas 2012). Disse resultatene 
motiverte oss til å studere mulige relevante tilleggsterapier under antibiotikabehandling av 
bakterielle infeksjoner. Bruk av NSAID og probiotika i behandlingen av intestinale ETEC-
infeksjoner hos spedgris som tilleggsterapi til antibiotika ble studert. ETEC forårsaker fortsatt 
økonomiske tap hos i en del besetningen over hele verden. 
    
Metoder 

Et 25 MDa konjugativt IncU plasmid, pRAS1, ble isolert fra Aeromonas salmonicida 718 
(NVI 2402/89) som var resistent mot tetracyklin, trimetoprim og sulfonamider. Dette 
plasmidet ble overført til et isolat av ETEC O149 F4+ som opprinnelig ble isolert fra tarmen 
tilhørende en spedgris som var død pga alvorlig diare.  
 
Tillatelse til å gjennomføre forsøket ble innvilget gjennom Forsøksdyrutvalget og studien ble 
gjennomført i tråd med regelverket for forsøk med dyr. 
 
Fire Landsvin-Yorkshire purker ble kjøpt inn fra en kommersiell besetning i Sør-Norge. 
Purkene var inseminert på samme dag. De ble overført til tidligere rengjorte og desinfiserte 
binger (7,2 m2) ved klinikken til Institutt for produksjonsdyrmedisin, NVH. De hadde tilgang 
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til 0,2 kg halm og 1,5 kg kommersielt kraftfôr to ganger om dagen. Fødslene startet naturlig. 
Kontinuerlig overvåking av de fødende purkene gjorde det mulig å fjerne de nyfødte grisene 
fra purkene før de rakk å suge råmelk. 
 
Spedgrisene ble overført til ordinære, sterile binger 1,25m x 1,8m. De ble fôret med 
kommersiell melkeerstatning (Grisegodt®) og elektrolyttblanding. Femti-to nyfødte spedgriser 
ble født og delt i 11 binger (Tabell 1).    
 

 

Tabell 1. Behandlingsgruppene, antall individer per gruppe, dosering og administrering av 

terapi. 

Behandlingsgruppe Gruppe 

størelse 

Dosering-administrasjon  

Ingen poding, ingen behandling 5 - 
Sterile 0,9% NaCl-H2O (Placebo) 5 0,1 mL-IM 
Terramycin, Pfizer (Tetracycline) 5 10 mg/kg-IM 

<MIC Baytril 10%, Bayer (Enrofloxacin) 5 0,03 mg/kg-IM 

>MIC Baytril 10%, Bayer (Enrofloxacin) 5 5 mg/kg-IM 

Metacam, Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 
(Meloxicam)+Placebo 

5 0,4 mg/kg-IM 

Metacam+>MIC Baytril 10% 5 0,4 mg/kg-IM og 5 mg/kg-IM  

Zoolac® Propaste, ChemVet, dk A/S 5 2 mL etter infeksjon, og 1 mL hver 8 
timer-PO 

Zoolac®+Metacam 3 1 mL hver 8 timer-PO og 0,4 mg/kg-
IM 

Zoolac®+>MIC Baytril 10% 4 1 mL hver 8 timer-PO og 5 mg/kg- 
IM 

Zoolac®+>MIC Baytril 10%+Metacam 5 1 mL hver 8 timer-PO + 5 mg/kg-IM 
og 0,4 mg/kg-IM 

 
 
Spedgrisene ble podet med 1 ml ETEC (8x106 CFU/ml) bak på tungeryggen med et 
polyethylen rør koblet til en sprøyte.  Samme volum sterilt vann ble brukt i kontroll gruppen.  
 
Periodiske blodprøver ble tatt fra Vena jugularis externa/interna/communis i blodglass ved 
bruk av 2-mL sprøyter med 23-G kanyler som beskrevet av Framstad (1988). Tidspunktene 
for uttak av blod var: rett etter fødsel, før poding, ved klinisk symptomer (før behandling) og 
etter behandling. Blod analysen ble utført ved Sentrallaboratoriet, NVH. Det ble målt Na, K, 
Cl, Urea, CRP og serumproteinverdier. 
 
Etter 24 timers behandling ble spedgrisene avlivet ved fysisk destruksjon av hodet og hjerne. 
Tarminnhold fra jejunum ble nyttet til bakteriologisk dyrkning som beskrevet (Cantas 2011). 
Jejunum (0,5 cm) ble fiksert i RNAlater [Invitrogen] for å kvantifisere ekspresjonen av 
overføringsgenene på plasmidet (Cantas, 2012) og 16S rDNA genene i tarmen (Castillo, 
2006) ved hjelp av qRT-PCR, mens en parallell bit ble fiksert i 4% formalin for 
histopatologisk undersøkelse. 
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Effekten på verten av terapien ble målt ved følgende formel som er utviklet for denne studien:  
 

      

 

Forskjell i genekspresjon sammenlignet med Student’s t-test (Chopra, 2000). Resultatene ble presentert som 
±SEM. 
   
Resultater 

Innen 6-8 timer utviklet de smittede spedgrisene gul-grønn diare, enkelte hadde abdominalt 
ubehag, alvorlig abdominal smerte, krampe, eksplosiv bløt avføring, malabsorpsjon og 
manglende matlyst. 
 
Det ble påvist meget rikelig til moderat forekomst av renkultur av E. coli fra jejunum hos de 
smittede spedgrisene.  RT-PCR-resultatene viste flere genkopier enn CFU i tarmen. En kraftig 
reduksjon i bakterieforekomst i jejunum forelå der det ble brukt terapeutisk konsentrasjon av 
enrofloksacin i behandlingen. De andre terapialternativene gav ikke stor forskjell i forhold til 
spedgrisene som fikk placebobehandling (Figure 1). 
 
Sub-terapeutisk konsentrasjon av enrofloksacin reduserte forekomsten av bakterier i jejunum 
med 0,8 Log mens behandling med meloksicam gav en ikke-signifikant økning i tarm 
mikrobiota. 
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Figure 1. Kvantifisering av total tarmmikrobiota i jejunum.  (Log10 16S rDNA gen-kopi-tall/gram) og med 

tradisjonelle kultur teknikk (Log10 CFU/gram). Grafen viser gjennomsnitt og SEM. (***)p<0.001. Plasebo vs. 

andre antibiotika behandling gruppe. 

 
I forhold til ikke-infiserte dyr ble det funnet at placebo-behandlede dyr signifikant økt CRP 
(17 fold), Albumin (2 fold) og Beta-2 globuliner (1.7 fold). 
 
Våre resultater viste sterk opp-regulering av CRP verdiene ved behandling med enrofloksacin. 
Lignende reaksjon ble funnet ved sub-terapeutisk konsentrasjon av enrofloksacin og Zoolac® 
terapi, men ineffektivt Tet reduserte disse parameterne. Bruken av Metacam viste en 
suppressiv effekt. Antall bakterier som koloniserte tarmoverflaten var parallelt med graden av 
kliniske symptomer. Plasmidoverføringsgenene ble uttrykt vesentlig sterkere ved behandling 
med tetracyklin, Zoolac®, Zoolac®+Metacam og sub-terapeutisk konsentrasjon av 
enrofloksacin (Figur 2).  
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Figur 2. Relative blod-serum nivåer hos spedgrisene. Nivåene ble rapportert som fold forskjell i forhold til 

placebo-gruppen.  Figuren viser SEM. (*)p<0.05, (**)p<0.01 og (***)p<0.001 for immunresponsen placebo vs. 

andre behandlinger.  
 

Ekspresjonen av overføringsgener var signifikant forhøyet ved behandling med tetrasyklin, 
Zoolac®, Zoolac®+Metacam og subterapeutisk konsentrasjon av enrofloksacin. Metacam-
behandling reduserte ekspresjonen av tra-genene i alle 4 gruppene (Figur 3).  
   

 

 

Figure 3. Ekspresjonen av tre pRAS1 plasmid tra-gener i tarmen etter 24 timer behandling. Resultatene er 

presentert i forhold til placebo-gruppen. SEM. (*)p<0.05, (**)p<0.01 og (***)p<0.001 for transfer gen 

ekspresjonen av placebo i forhold til andre typer behandling. 
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Diskusjon og konklusjoner  

Effekten av behandling med antibiotika alene og med tilleggsterapi på utvikling av resistens 
hos en pattedyr-modell ble studert.   
 
Funksjonen til de selekterte tra-genene hos R-plasmider under konjugeringsprosessen er godt 
studert (Kulinska 2008) og funksjonen er nylig oppsummert av Cantas (2012). pRAS1 
overføres omtrent 1000x raskere på faste overflater sammenlignet med flytende medier 
(Kruse og Sørum 1994, upublisert data). 
 
De utvalgte konjugeringsgenene, traD, virB11 and virD4, ble uttrykt forskjellig mellom 
behandlingsgruppene. Ekspresjonen av overføringsgenene var høy under behandling med sub-
terapeutisk dose av enrofloksacin og terapeutisk men in-effektiv konsentrasjon av tetrasyklin. 
Resultatene er i overensstemmelse med tidligere resultater med en sebrafisk-modell (Cantas, 
2012). En økt overføringsfrekvens indusert av tetrasyklin er observert i sediment-
mikrokosmer for overføringsstudier med pRAS1 (Licht, 2003).    
 
Det er dokumentert at administrering av sub-terapeutiske konsentrasjoner av antibiotika som I 
terapeutiske konsentrasjoner interfererer med DNA-replikasjonen (feks kinoloner), protein 
syntese (feks tetrasyklin) kan indusere den såkalte SOS-responsen som kan fremme ervervelse 
og spredning av antibiotikaresistensgener (Sasaki, 1988; Salyers, 1996; Mesak, 2008). Våre 
resultater forsterker grunnlaget for å være forsiktig i bruken av antibiotika som induserer 
SOS-responsen hos bakterier i infeksjonsterapien.  
 
Behandling av diaré forårsaket av ETEC med kun probiotika eller med NSAID ble mislykket. 
Probiotika stimulerte ekspresjonen av tra-genene mens meloksicam hemmet ekspresjonen av 
disse genene. Vi tror denne effekten skyldes modulering av immunapparatets medfødte 
funksjon som har stor betydning i forebyggelse av infeksjoner.  
 
Denne studien viser at immunapparatet hos pattedyrverten kan påvirke konjugering av R-
plasmidet pRAS1 i tarmfloraen. Dette kan skje direkte gjennom immunapparatets påvirkning 
på bakterien som inneholder R-plasmidet muligens via bakteriens stress-systemer.  
 
Denne studien bekrefter det vi har sett tidligere i sebrafisk-modellen at det er en klar 
forsterket aktivitet i immunforsvaret etter en kortvarig antibiotikabehandling. Vi har kalt 
denne effekten ‘Charged Immune Attack, (CIA)’, som representerer en sterk hevnreaksjon 
mot infiserende bakterier som er kortvarig hemmet med antibiotisk behandling fra vertens 
medfødte immunapparat (Cantas, 2012).  Grunnen til denne sterke reaksjonen er stort sett 
ukjent men samsvarer med observasjoner i infeksjonsmedisinen der en observer fra tid til 
annen at bakterieinfeksjoner kan kureres med kun en enkelt dose antibiotika.   
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