
Yersinia enterocolitica 
 
Bakterien: Yersinia enterocolitica er en variert gruppe av Gram-negative, fakultativt 
anaerobe stavbakterier i familien Enterobacteriaceae. I slekten Yersinia finnes en rekke 
apatogene arter som er vidt utbredt i våre omgivelser, men også Y. pestis (som forårsaket 
Svartedauden). Det er beskrevet seks biotyper av Y. enterocolitica og over 70 serogrupper. 
Majoriteten av tilfeller av yersiniose i Norge forårsakes av én serogruppe (O:3), men det er 
andre humanpatogene serotyper bl.a. O:9. 
 
Påvisning: Påvisning av Y. enterocolitica er tidkrevende. NMKL-metodikk nr 117 er 
referansemetode, i tillegg fins PCR-metodikk (NMKL 163) og en ISO-metode. I NMKL 
benyttes to døgns oppformering i selektiv buljong og fosfatbufret saltvann, utsæd på to 
selektive agarmedier, presumptiv identifikasjon med biokjemiske metoder og agglutinasjon, 
deretter verifisering og typing ved referanselaboratorium.  
 
Reservoar: Svinekjøtt er den viktigste smittekilden i Norge og mange andre land, da grisen er 
regelmessig bærer (i tarm samt munnhule/tonsiller) av serotyper som kan gi sykdom hos 
menneske, og bakterien lett kontaminerer slakteskrotten under slakting. Mange husdyr (også 
hund, katt) og viltlevende dyr er bærere av som regel ikke-sykdomsfremkallende Y. 
enterocolitica-stammer i tarmen. Man finner også disse i både melke – og kjøttprodukter.  
 
Hvilke produkter er den oftest knyttet til: Svinekjøtt og produkter av svinekjøtt. I tillegg er 
ikke-desinfisert drikkevann en risikofaktor. 
 
Hvor viktig i Norge: Det faktiske antall personer som rammes av yersiniose ligger 
sannsynligvis atskillig høyere enn de 90-150 tilfeller som årlig registreres hos MSIS. Det er 
en stor andel innenlandssmittede (70-80%) i motsetning til for eksempel salmonellose. 
Sykdommen forekommer hyppigst i land med kjølig klima.   
 
Symptomer og inkubasjonstid: Yersiniose er vanligvis en selvbegrensende akutt 
magetarmbetennelse som varer 1-2 uker. Symptomer er feber, diaré med magesmerter og 
kvalme, mens oppkast er mindre vanlig. Man kan se vedvarende tilstander med gjentatte 
diarétilfeller i flere måneder, og sykdommen kan gi langvarige, til dels alvorlige 
følgetilstander (reaktiv artritt, hudsykdom ”knuterosen”). Inkubasjonstiden er ikke godt 
beskrevet; vanligvis 3-7 dager men man har sett intervaller fra 1-11 dager. Heller ikke er 
infektiv dose godt kjent, man antar at den er relativt høy (106-107). Pasienten kan skille ut 
bakterier i avføringen i flere måneder etter å ha blitt friske. 
 
Vekstvilkår: Y. enterocolitica er en kuldetilpasset bakterie som kan formere seg helt ned mot 
-2 °C, og den er vist å kunne vokse bl.a. i kjøtt og melk ved kjølelagring og også i 
vakuumpakning. Overlever godt frysing. Optimumstemperatur for vekst: 28-29 °C, maksimalt 
42 °C. Bakterien kan vokse i pH-området fra 4,2 -9,0 og opp mot 7 % salt. 
  
Forebygging: Tiltak som hindrer kontaminasjon av svineskrott fra tarm og tonsiller under 
slakting har stor effekt, det er også mulig å minske forekomsten av bakteriene ved tiltak i 
svinebesetningene. Krysskontaminering fra rått svinekjøtt til andre matvarer, samt 
utilstrekkelig varmebehandling (bakterien inaktiveres ved 60 °C i 1-3 minutter), er spesielle 
risikofaktorer.   


