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Stafylokokker og B-streptokokker:
Hvordan finder vi køer, der smitter, og 
hvilken betydning har bakterier på 
pattehuden for yverbetændelse?

STOP SMITSOM 
YVERBETÆNDELSE



MED AFSÆT I PROJEKT ‘STOPMAST’

• Omhandler bekæmpelse af smitsom yverbetændelse
• Finansieret af mælkeafgiftsfonden
• Samarbejde mellem SEGES, Veterinærinstituttet (DTU), Aarhus Universitet 

Foulum og Københavns Universitet

• Resultater fra besætningsstudier (Line)
• Resultater fra simulering (Tariq) 
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HVAD ER ”SMITSOM YVERBETÆNDELSE”?

• Klinisk og subklinisk (synlig og ikke synlig)
• Staphylococcus aureus og Streptococcus agalactiae (B-streptokokker)
• Tankmælk DK: 

• Staph. aureus ca. 50 % af besætninger
• B-streptokokker 6 % af besætninger

• Staph. aureus:
• Naturligt forekommende på huden (mennesker og dyr)
• Både klinisk og subklinisk
• Ofte kronisk og med nedsat ydelse

• B-streptokokker:
• Lever bedst i mælk, men kan også findes i miljø
• Ofte subklinisk
• Højt celletal og måske høje kimtal?
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STOP SMITSOM YVERBETÆNDELSE

Minimere smitten:

• Forhindre spredning af bakterier mellem dyr

• Fjerne kilden til smitte 
• Behandling med antibiotika
• Udsætning af smittede dyr
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Men først skal 
smittekilden findes…
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UDSKILLELSE 
OG 

DIAGNOSTIK



UDSKILLELSE OG DIAGNOSTIK

• 35 positive kirtler (Staph.aureus eller B-strep)

• Én prøve pr. dag i 21 dage

• Kirtelprøve undersøgt med:
• PCR - Eurofins/Steins
• Bakteriologi – som dyrlægen ville gøre det
• Celletal - Eurofins/Steins 
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RESULTATER

Celletal
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Celletal

Bakteriologi
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Udskiller hver 
dag

Den nemme 
diagnose

50 % af 
smittede kirtler

Bakteriologi

Celletal

PCR
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Hvad hvis vi kun 
havde taget 

prøven på dag 
1?

Nyinfektion?

Bakteriologi

Celletal

PCR
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Den svære 
diagnose

17/21 dage 
positiv

Varierende 
udskillelse

Bakteriologi

Celletal

PCR
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Bakteriologi 
negativ

Den virkelig 
svære diagnose!

Måske ved at 
rense sig selv?

Bakteriologi

Celletal

PCR



UDSKILLELSE AF STAPH. AUREUS OG B-STREPTOKOKKER

• Staph. aureus
• Varierende udskillelse
• PCR og bakteriologi er enige i de 

fleste tilfælde
• PCR: 18/21 dage positive
• Bakteriologi: 19/21 dage positive

• B-Streptokokker
• Varierende udskillelse
• Bedre chancer for at finde B-strep med 

PCR sammenlignet med bakteriologi
• PCR: 15/21 dage positive
• Bakteriologi: 10/21 dage positive
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• Hvis første prøve er positiv, er én prøve nok

• Hvis første prøve er negativ, behøves yderligere 1-3 
prøver
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STOP SMITSOM YVERBETÆNDELSE

Minimere smitten:

• Forhindre spredning af bakterier mellem dyr
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Hvor findes 
bakterierne?

• Fjerne kilden til smitte igennem behandling eller udsætning af 
smittede dyr
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BETYDNING AF BAKTERIER 
PÅ PATTEHUD



BETYDNING AF BAKTERIER PÅ PATTEHUD

Antagelser:
• Bakterier fra pattehuden kan nemt komme op i pattekanalen
• Bakterier fra pattehuden forurener også pattegummiet
• Bakterier fra pattehuden kommer med i ydelseskontrolprøver (ikke sterile)

• Staph. aureus på huden – men hvad betyder det?
• Kan B-streptokokker leve på huden?
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ER DER BAKTERIER PÅ PATTEHUDEN?

• 300 køer – 1.200 kirtler:
• B-streptokok AMS besætninger
• Køer med celletal >200.000 
• Pattehudssvaber
• Sterilt udtaget mælkeprøve
• Dyrkning i laboratorium
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Sammenligning af pattehud 
og mælk samme kirtel



BAKTERIEFOREKOMST PÅ PATTEHUD OG I MÆLK

Staph. aureus
• Forekomst i mælk: 8 % kirtler
• Forekomst på pattehud: 7 % kirtler
• Staph. aureus på pattehud øger

risikoen for yverbetændelse med 
Staph. aureus

B-Streptokokker
• Forekomst i mælk: 7 % kirtler
• Forekomst på pattehud: 0,4 % kirtler
• Første gang isoleret fra pattehud 

men kun fra to køer med B-strep i 
mælken
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KONKLUSION

• Én negativ prøve er ikke nok for at udelukke, at en ko udskiller 
smitsomme bakterier  
• Anbefaling: 2-4 prøverunder

• B-streptokokker ser ikke ud til at trives på pattehud

• Staph. aureus på pattehuden er en risiko for 
stafylokokyverbetændelse
• Anbefaling: rengøringen af patter er vigtig for at forhindre smittespredning
• Anbefaling: sterilt udtagne mælkeprøver, hvis man ikke vil teste for bakterier på 

pattehuden
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TAK
- især til de deltagende besætninger!
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