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Diagnostik af pneumoni 
hos danske slagtekalve 
med fokus på Mannheimia haemolytica, Histophilus 
somni, Pasteurella multocida og Mycoplasma bovis



Agenda 

• Formålet med projektet 

• Baggrund

• Studiedesign  

• Dataindsamling 

• Efterbehandling af prøver
• Dyrkning 
• qPCR
• Nasopharyngeal svaber

• Konklusion

• Perspektivering 
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http://www.tarcherbooks.net/3-simple-ways-to-make-your-life-less-boring/



Formål 
• Detektere, isolere og bestemme mængden af de tre hyppigst forekommende luftvejsbakterier hos 

slagtekalve (Mannheimia haemolytica, Histophilus somni og Pasteurella multocida) fra trachealskyl

• Detektere og bestemme mængden af Mycoplasma bovis ved multiplex qPCR (DNA Diagnostic A/S)  

• Undersøge sammenhængen mellem kliniske tegn og bakteriemængde bestemt ved både 
bakteriologisk undersøgelse og qPCR

• Undersøge overensstemmelse mellem bakteriologisk undersøgelse og qPCR 

• I forbindelse med klinisk udredning undersøges desuden: 
• Nasopharyngeal svaber - overensstemmelse med  fund ved  trachealskyl? 
• Resistens (Kenneth Krogh) 
• Cytologi - overensstemmelse mellem klinik og leukocytter? 

• Haptoglobin - overensstemmelse mellem klinik og koncentration? 

• BRSV - virus’ tilstedeværelse? 
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Baggrund  

• Mannheimia haemolytica, Histophilus somni og Pasteurella multocida
• Familie: Pasteurellaceae
• Gramnegative stavbakterier 
• Forskellige virulensfaktorer
• Findes naturligt i øvre luftveje

• Mycoplasma bovis
• Familie: Mycoplasmataceae
• Ingen cellevæg 
• Klinisk raske dyr kan bære organismen i de 

øvre luftveje
• Vanskelig at dyrke - undersøges derfor ved qPCR
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Inspireret af Colin Lindsay, Capontree Veterinary Centre, Brampton, Cumbria



Studiedesign 

Sammenligningsstudie (case-control studie)

• Inklusionskriterier ”case”: 
• Rektaltemperatur > 39,5 ᵒC
• Kliniske symptomer på lungebetændelse (skema) 
• Ingen behandling inden for de sidste 8 dage hos klinisk syge, og ingen symptomer på 

diarré

• Inklusionskriterier ”control”: 
• Rektaltemperatur < 39,5 ᵒC
• Ingen kliniske symptomer på lungebetændelse eller diarré
• Ingen forandringer på lunger ved auskultation  
• (Ingen behandlingskriterier) 
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Udarbejdet af Professor Sheila McGuirk ved University of Wisconsin-Madison
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Studiedesign 

Sammenligningsstudie (case-control studie)

• Inklusionskriterier ”case”: 
• Rektaltemperatur > 39,5 ᵒC
• Kliniske symptomer på lungebetændelse (skema) 
• Ingen behandling inden for de sidste 8 dage hos klinisk syge, og ingen symptomer på 

diarré

• Inklusionskriterier ”control”: 
• Rektaltemperatur < 39,5 ᵒC
• Ingen kliniske symptomer på lungebetændelse eller diarré
• Ingen forandringer på lunger ved auskultation  
• (Ingen behandlingskriterier) 
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Dataindsamling 

• September-november 2016
• Skylning af 92 kalve, 11 besætninger

• 46 raske kalve og 46 syge kalve   
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Materialer til trachealaspiration

http://www.supercoloring.com/da/silhuetter/mandekrop 
http://www.supercoloring.com/silhouettes/calf
http://www.dairymac.com/product/ivetscope-insemination-camera-and-endoscope/
http://www.octoink.co.uk/products/50ml-Syringe-%252d-Luer-Slip.html
http://www.kruuse.com/da-DK/ecom/HEST_specialiseret/Reproduktion_hest/Klarg%C3%B8ring_hoppe/prod_230750.aspx
https://www.amazon.com/Karter-Scientif ic-Centrifuge-30x115mm-Conical/dp/B005Z4S3ZU
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https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS8cT8hI3SAhVHvxQKHTsKDrgQjRwIBw&url=http://www.dairymac.com/product/ivetscope-insemination-camera-and-endoscope/&psig=AFQjCNFhEUIW7fBCOZKRTg1I40Je1L4WvQ&ust=1487074122751226


Video: Trachealskyl (ikke i pdf)
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Video: Trachealskyl (ikke i pdf)
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Bakteriologisk undersøgelse (BU) 
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Eksempler på rendyrkede kolonier 
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Mannheimia haemolytica Pasteurella multocida 

Histophilus somni



Resultater  
Bakterieoversigt 
Identificeret med 
MALDI-TOF
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I alt 331 rendyrkede isolater
fordelt på 
51 bakteriearter 
+ ”no match” (44%) 



03-03-2017 16

Cirkeldiagrammer over den procentvise fordeling af 
M. haemolytica, H. somni og P. multocida alene eller i kombination

...derfor fortæller tilstedeværelsen af bakterierne ikke noget om 
hvorvidt kalven er rask eller syg  



Oversigt over bakteriemængden ved dyrkning 
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Visuel tendens? 

n=12 n=13 n=9 n=18 n=12n=16



Polymerase Chain Reaction (PCR) 
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Multiplex qPCR 
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Mannheimia haemolytica 

Mycoplasma bovis

Histophilus somni 

Pasteurella multocida

BRSVBCV

PI-3 Resistensgener



Oversigt over bakteriemængde  
qPCR fra DNA Diagnostic A/S
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Konklusion - Sammenligning af bakteriemængde

Mannheimia haemolytica og Histophilus somni 
Højere mængde hos syge kalve både ved dyrkning og qPCR 

Pasteurella multocida  
Ingen væsentlig forskel mellem bakteriemængden for raske og syge kalve ved både 
dyrkning og qPCR

Mycoplasma bovis
Højere mængde hos syge kalve sammenlignet med raske kalve (qPCR) 
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Video: Næsesvaber 
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Svaberprøver 
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Svaber fra kalv 74 TA fra kalv 74



Metoder – fordele og ulemper 
Næsesvaber Trachealskyl

Dyrkning Dyrkning qPCR

Fordele Ulemper Fordele Ulemper Fordele Ulemper

Nem 
procedure

Meget kontaminering Relativt nemt Kontaminering Kontaminering 
ikke væsentlig

Kræver udstyr 
og ekspertise

Resistensgener 
i PCR?

Overensstemmelse 
mellem lunge 
patogener?

Bestemme 
mængde

Tager flere dage Hurtigt (få timer) Pris?

Ikke muligt at 
bestemme mængde

Lavere 
detektionsrate

Højere 
detektionsrate

Kun bakterier  
(mycoplasmer)

Bestemme 
mængde

Mulighed for 
multiplex
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Samlet konklusion 

M. haemolytica, H. somni og P. multocida blandt de hyppigst forekommende 

Tilstedeværelse af bakterierne kan ikke bruges som prædiktiv værdi for sygdom

Der ses en sammenhæng mellem mængde og sygdom for kalve med 
M. haemolytica, H. somni og Mycoplasma bovis

Overordnet overensstemmelse mellem bakteriemængde for de to metoder
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Perspektivering  

• Minimering af kontaminering ved prøveudtagning 
• Multiplex qPCR til mere enkel, hurtig samt præcis diagnosticering 

• Muliggør inklusion af vira og mycoplasmer

• Undersøgelse af årsagssammenhænge 
ved multivariable statistiske analyser
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Tænker du det 
samme som mig...?
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Colin Lindsay, Capontree Veterinary Centre, Brampton, Cumbria

”Respirationsvejskomplekset er i sandhed komplekst”



Tak til...

Professor John Elmerdahl Olsen Chefdyrlæge Kenneth Krogh         
DNA Diagnostic A/S

Laboranter i LVK’s og SUND DIAGNOSTIK’ laboratorium 
...og ikke mindst: De 11 besætninger! 
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