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Med fokus på Mannheimia haemolytica, Histophilus somni og Pasteurella multocida isoleret fra 
luftrørs-skylleprøver.  
 
”Hvorfor skal dyrlægen skylle luftrøret på min kalv, når jeg alene ved at se på den, ved at den har 
lungebetændelse?” Dette er et naturligt spørgsmål at stille, hvis besætningsdyrlægen fortæller, at 
de vil lave skylleprøver på besætningens syge kalve.  
 
Alle slagtekalveproducenter kæmper i 
større eller mindre grad med 
lungebetændelse, og kender i perioder 
følelsen af, at intet hjælper selvom 
behandling er igangsat. Derfor bør andre 
metoder end de gængse overvejes for at 
komme nærmere en løsning. 
 
Specifik diagnostisering er første skridt for 
dannelse af et overblik. Derfor har to 
nyudannede dyrlæger, Louise Schmidt og 
Anne Katrine Aagaard, i deres 
kandidatspeciale set nærmere på de tre 
hyppigst isolerede bakterier fra kalve med 
lungebetændelse (Mannheimia 
haemolytica, Histophilus somni og 
Pasteurella multocida). I 11 danske slagtekalvebesætninger har de lavet trachealaspirater 
(luftrørs-skylleprøver) på 46 raske og 46 syge kalve, og undersøgt disse prøver i laboratorium ved 
både traditionel dyrkning på blodagar og ved qPCR, der er en mere kompliceret 
laboratoriemetode. Her blev der fundet overensstemmelse mellem mængden af de to førstnævnte 
bakterier og kalvens sygdomsstatus. Yderligere resultater over analyser af bakterierne vil blive 
fremlagt ved oplægget.  
 
Da lungebetændelse er en multifaktoriel lidelse, er det ikke kun bakterier der spiller en rolle, når 
landmanden og dyrlægen i samarbejde skal overveje, hvad der kan forbedres på besætningen. En 
videreudvikling af de analyser der er lavet i dette speciale, svarer på spørgsmålet om hvorfor 
dyrlægen skal skylle luftrøret på kalven. Ved en videreudvikling af qPCR-metoden kan 
tilstedeværelsen og mængden af både bakterier, mycoplasmer og vira aflæses, og derved kan 
dyrlægen nemt og præcist identificere problemet på den enkelte besætning.  
 
Behandlingsstrategien kan således tilrettelægges bedst muligt for den enkelte besætning. 
Desuden kan der foretages resistensundersøgelse på de isolerede bakterier, og på den baggrund 
vælge det bedst mulige antibiotikum til kalven. Med udgangspunkt i resistensundersøgelser lavet i 
dette speciale vil chefdyrlæge Kenneth Krogh debattere dette emne. 

 


