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grupper, hvoraf de enkelte fager inden for 
hver gruppe var stort set identiske. Alle 
fagerne var unikke ved sammenligning med 
databasen, men det var muligt at identifi-
cere integrase gener, hvilket indikerer, at 
alle fagerne var af den avirulente type.

Vores forskning opdagede derfor ingen 
super-fag, der direkte kan bruges som des-
infektionsmiddel af staldmiljøet. Men 
undersøgelserne bidrager til indsigt og for-
ståelse af S. uberis-fagernes biologi og kan 
anvendes til planlægning og design af frem-
tidige og relaterede studier. Nye spørgsmål 
skal besvares som fx: Kan avirulente fager 
aktiveres eller genmodificeres, således at 
de kan blive mere effektive? Hele studiet er 
med til at øge fokus på resistente bakterier 
og alternative bekæmpelsesmetoder.

Kort om Streptococcus uberis yverbe-
tændelse
Af de mange forskellige mastitis-patogener, 
som findes i malkekvægsbesætninger, er S. 
uberis en af de vigtigste miljøassocierede 
bakterier i mange lande (18–22). S. uberis 
forekommer de fleste steder i køernes miljø, 
og netop mange re-infektioner forekommer 
i besætningerne, da køerne kontinuert bli-
ver eksponeret for bakterien i det strøelse 
og madrasser, som de ligger i. Køerne er 
især udsat kort tid efter malkning, da patte-
kanalen her er mere åben (23).

Hyppig forekomst af mastitis i en besæt-
ning resulterer i et forhøjet celletal (SCC) i 

Antimicrobial 
drug

Antimicrobial 
group Sub group Disc 

conc. Breakpoint

Penicillin G Beta-lactam 10 unit S≥24mm1

Penicillin/
Novobiocin

Beta-lactam/
Aminocoumarin

10 unit/
30 µg

S≥18, I=15-17, 
R≤142

Ceftiofur Beta-lactam 3rd gen. 
Cephalosporin 30 µg S≥21, I=18-20, 

R≤173

Cefalexin Beta-lactam 1st gen. 
Cephalosporin 30 µg ND4

Pirlimycin Lincosamide 2 µg S≥13, R≤125

Tetracycline Tetracyclines 30 ug

S≥23, I=19-22, 
R≤186

S≥23, R≤20 
(EUCAST)

Cloxacillin Beta-lactam 5 µg ND7

1  Breakpoint for humans, Streptococcus spp., Penicillin G 10 units.
2  Breakpoint for mastitis, cattle, Streptococcus uberis, Penicillin-novobiocin 10 unit-30 ug 

(CLSI guidelines).
3   Breakpoint for mastitis cattle, Streptococcus uberis, Ceftiofur 30ug (CLSI guidelines)
4   Breakpoints not given for disc diffusion, nor other species in either EUCAST or CLSI guideli-

nes. Breakpoints for Ceftiofur was used.
⁵  Breakpoint for mastitis cattle, Streptococcus uberis, Pirlimycin 2ug (CLSI guidelines)
⁶  Breakpoint for humans, Streptococcus spp., Tetracycline 30ug. In EUCAST breakpoints 

were from MHA with 5 % horse blood and 5 % CO2.
⁷   No breakpoints given for Cloxacillin in CLSI or EUCAST.

Tabel 1. Grænseværdier anvendt ud fra CLSI-guidelines samt EUCAST.

tankmælken. Det kan medføre store økono-
misk tab for landmænd, idet mælkepriser 
falder ved niveauer over 300.000 SCC. 
Desuden skal mælk fra køer, der behandles 
med antibiotika, malkes fra, og i flere til-
fælde må køer med re- og kroniske infektio-
ner aflives eller sendes til slagt.

Antibiotikaresistens hos S. uberis
Som et sideprojekt testede vi alle vores S. 
uberis-stammer (n=75) for resistens mod 
syv forskellige antibiotika. Forudgående 
blev alle S. uberis-stammer identificeret 
vha. Maldi Tof (MS). Resistensbestemmelse 
blev udført via disk-diffusionsmetoden (24), 
hvor vi anvendte Müller Hinton Agar med 5 
% kalveblod iblandet. De anvendte antibio-
tika blev udvalgt på baggrund den danske 
behandlingsvejledning (25), samt ud fra The 
Clinical & Laboratory Standards Institute 
guidelines (26). Antibiotika, som indgik i for-
søget var: Penicillin G, Penicillin/Novobio-
cin, Ceftiofur, Cefalexin, Pirlimycin, Tetracy-
clin, Cloxacillin (tabel 1). 

Resultatet af forsøget viste 6,7 % resi-
stens mod Pirlimycin og 26,7 % mod Tetra-
cyclin. Alle S. uberis-stammer var følsomme 
overfor de testede beta-lactamer, hvilket 
indikerer, at de stadig er effektive – så 
længe det varer - til behandlingen af S. ube-
ris-infektioner.

Hot forskningsområde 
Forskning indenfor fager og deres lytiske 
proteiner er blevet udbredt i hele verden. 
Forskere har opstillet kliniske forsøg med 
brug af musemodeller (17,27) og brugt fager 
som terapi til mennesker (28). Men på det 
euro-amerikanske markedet findes i dag 
ingen kommercielle lægemidler til brug 
mod humane infektioner. Det skyldes især 
komplicerede regulatoriske procedurer, 
som alle produkter skal bestå for at blive 
godkendt. I modsætning er produkter suc-
cesfuldt udviklet og anvendt i fx fødevarein-
dustrien, hvor fager effektiv anvendes som 
desinfektionsmidler og til konservering af 
fødevare (29,30). Andre anvendelser er set i 
forbindelse med udvikling af diagnostiske 
redskaber til detektering af patogene bak-
terier (31). 

Indenfor veterinærmedicin samt aquakul-
tur er fager blevet fundet effektive mod 
mange forskellige patogener, herunder bl.a. 
E. coli, Salmonella spp. og Campylobacter 
spp. til behandling af produktionsdyr som 
fjerkræ, kalve, slagtesvin og mink (32–36) 
samt patogener hos fisk og skaldyr (37,38). 
Der ses også forskning, hvor hunde med 
kronisk otitis forårsaget af Pseudomonas 
aeruginosa er behandlet med fager (27), 

Bakteriofager

●  En af de mest udbredte og tal-
rige biologiske organismer på 
jorden

●  Findes alle steder og anses 
som naturlige regulatorer af 
bakteriepopulationer

●  Opdaget i 1915 og blev tidli-
gere brugt til at behandle især 
humane hudsygdomme

●  Findes som to typer, nemlig 
virulente (lytiske) og avirulente 
(temperate)

●  Kan være både DNA- eller 
RNA-virus - størrelse mellem 
25-200 nm

●  Normalt opbygget af flere 
komponenter, herunder hove-
det, som indeholder genmate-
rialet, samt halen, der har 
receptorbindende strukturer, 
som bruges til at adsorberer til 
bakterier.
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