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Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.
I et landsomfattende utbrudd av harepest i 2011 ble det blant ca 180 diagnostiserte tilfeller hos
menneker påvist vekst av Franciella tularensis hos 18 pasienter. Målsetningen for denne studien var å
studere geografisk varaisjon i genotyper i Norge, og undersøke om det er noen assosiasjon mellom
genotype og epidemiologi og klinisk sykdom. Alle 18 bakteristammene ble analysert med
helgenomsekvensering og sammenlignet innbyrdes og med sekvenserte bakteristammer fra Sverige.
Bakteriestammene tilhørte som forventet F. tularensis subspecies holarctica, og ble basert på
klassifisering med kanoniske singel nukleotide polymorfismer (SNPs) funnet å tilhøre to ulike
hovedgrupper, og innen disse flere ulike subgrupper. Det ble ikke funnet noen assosiasjon mellom
genotype og kliniske presentasjon, årstid eller prøvemateriale. Det var høy grad av genetisk likhet
med bakterieisolater fra høyendemiske områder i Sverige.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Prosjektet ble gejnnomført i henhold til søknad og plan for gjennomføring, bortsett fra at dataanalyse
og publisering tok noe lengre tid enn forventet.

Lenke til eventuell publikasjon

https://helseforskning.etikkom.no/minside/mineskjema/sakspor
tefolje/behandlet?p_document_id=260887
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