
     
     

Yverbetændelsesbakterier i tanken.    

Hans Jørgen Andersen, Kvægdyrlæge, Ph.d. - LVK 

Eurofins Steins har det seneste år tilbudt undersøgelse af tankmælken for forskellige yverbetændelsesbakterier. Det er en enkel og nem 

måde at danne sig et overblik over de bakterier, der lige nu og her huserer i besætningen 

PCR-analysen 

 

Ved undersøgelsen påviser man stykker af de enkelte bakteriers arvemateriale (DNA-stykker). Der undersøges for 11 forskellige bakterier 
(de gennemgås nedenunder) samt for beta-lactam, der er et mål for penicillinresistens (resistens overfor al antibiotika der er hvidt). Det er 
desuden muligt at bestille en særskilt prøve for Mycoplasma bovis – prøven er dog endnu ikke ”kvalitetssikret.” 

Mængden af bakterier angives i CT-værdier og de tolkes som følger: 
 
CT-værdi under 28 = meget positiv  
CT værdi 28 – 34 = positiv 
CT værdi over 37 = negativ/tvivlsom  
CT værdi NoCt = 40 = negativ 
 
CT-værdierne kædes sammen med udbredelsen i besætningen, og for nogle bakterier er vi interesseret i om ”enten findes de, eller også 
findes de ikke.” Det gælder B-streptokokker, Mycoplasma bovis og Klebsiella. Desuden er der god sammenhæng imellem især Staf. 
aureus samt B-streptokokker og lav CT-værdi. Tilsvarende gælder for beta-lactam (penicillinresistens). For de resterende bakterier er 
sammenhængen imellem CT-værdi og udbredelsen i besætningen mere tvivlsom.   



     
     
          

       

De forskellige yverbetændelsesbakterier 

Tabellen i artiklen giver en oversigt over de forskellige yverbetændelsesbakterier.  

Staf. aureus er gammelkendt og den mest almindelige yverbetændelsesbakterie. Forebyggelsen retter sig mod smittespredning under 

malkning. Når den har etableret sig, er det bedst at goldbehandle smittede køer. Alle CT-værdier under 40 berettiger goldbehandling. 

Bakterien giver almindeligvis anledning til kroniske infektioner, dog med undtagelse af koldbrandsyverbetændelse der giver uoprettelig 

skade på yveret. 

Staf. sp. der refererer til forskellige underarter af stafylokokker er almindeligt udbredte, og kan i nogle besætninger give anledning til 

problemer. Det diskuteres dog, om den har en beskyttende virkning mod andre yverbetændelsesbakterier. 

B-streptokokker kommer og går i rigtig mange besætninger. Tidligere undersøgelser har vist at op til 30 % af alle besætninger får 

bakterien indenfor døren en gang i løbet af året, men langt de fleste renser sig efterfølgende. Vi har i flere af mine besætninger fundet den 

en enkelt gang, og har efterfølgende bestilt prøver med månedlige intervaller uden at finde dem igen. Der er dog stadig besætninger hvor 

de for alvor bider sig fast, og hvor sanering er særdeles vanskelig (og bekostelig). Vedvarende udsætning af smittede køer i sådanne 

besætninger er økonomisk uforsvarligt. Goldbehandling af alle køer er en god mellemløsning, og det burde være muligt at goldbehandle 

alle køerne i disse besætninger, blot under forudsætning af, at der er udarbejdet en handlingsplan der beskriver de smitteforebyggende 

tiltag. Der er nemlig ingen garanti for at PCR-prøven finder alle smittede køer.   

Str. dysgalactiae optræder indimellem, og udgør aldrig et besætningsproblem. Den er ret nem at behandle med penicillin, og man kan 

forebygge ved at understøtte pattehudens modstandskraft mod sår og rifter. 

Strep. uberis er en udpræget miljøbakterie. Dybstrøelse er kendt for at give problemer med Strep. uberis, og især dybstrøelse hos 

goldkøer giver anledning til at de sætter sig fast. Intern Patteforsegling virker godt. 

Enterokokker forekommer almindeligt i koens tarmsystem, og giver sjældent anledning til problemer. 

 



     
     

       

 

E. coli kan optræde i bølger med slemme yverbetændelser, hvor koen, p.g.a. forgiftning, lammes, får lav temperatur og diarre. Disse 

udbrud kan ofte kædes sammen med foderskift, eller andre forhold der rykker ved det generelle immunforsvar og/eller smittepres i 

besætningen. Bakterien forekommer overalt, men E. coli yverbetændelse optræder aldrig hos goldkøer. 

Klebsiella giver yverbetændelser der ligner E. coli yverbetændelser, men en stor tand værre! De kan næsten altid forbindes med 

savsmuld af dårlig kvalitet, selvom vi indimellem ser problemer med andet lejemateriale. 

S. marcescens giver sjældent anledning til problemer. 

Acanobact. pyogenes er mest kendt i forbindelse med fluestik, og optræder som regel med et ekstra bid på kroniske yverbetændelser 

forårsaget af andre bakterier. Derfor behandler man den kun hvis koen bliver syg – ikke fordi man forventer at koen skal helbredes for 

yverbetændelsen. 

Corynebacterium bovis giver sjældent anledning til yverbetændelse af betydning. 

Mycoplasma bovis er man først for nyligt blevet opmærksom på, og den er tidligere i forskellige sammenhænge beskrevet indgående af 

Wendy Holm på baggrund af problemer fra Sønderjylland. Bakterien giver alvorlige yverbetændelser. Kirtlen bliver hævet og varm, og 

mælken bliver ofte til tykt gult sekret. Som et særligt kendetegn spreder infektionen sig til alle fire kirtler, og ydelsen falder markant. Den er 

meget vanskelig at behandle, og køer der er smittet vedbliver med at udskille bakterien, og den er meget smitsom. Foreløbige erfaringer 

gjort af mine kolleger i Sønderjylland, tyder på at fokus på foderkvaliteten og evt. tilsætning af toksinbinder og gær kan være med til at 

forebygge, eller i det mindste lindre udbrud og symptomer. Den indgår ikke i den almindelige undersøgelse, men skal bestilles særskilt. 
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Fokus! 

Staf. aureus +++ - +++ - +++ - ++ +++ +++ - +++ - +++ malkning 

Staf sp. - - +(?) - +? - +++ + +++ - - - +++ Sår 

B- strep. +++ -/+ +++ ++ +++ - + +++ Altid - +++ - +++ Malkn/mælk 

Strep. dysgalactia - +++ - + + - ++ +++ Altid - -- - - Pattetilstand 

Strep. uberis - ++ ++ +++ - +++ +++ ++ Altid - +++ +++ - Dybstrøelse 

Enterokok - + - +++ - - + ++ Nej Altid -- - - Sengelejer 

Klebsiella Ja/nej +++ - +++ - - + +++ Nej Altid --- - - Savsmuld 

E. Coli - +++/- - +++ - Aldrig + +++ Nej Altid --- - - Fodringsskift 

S. marcescens - - - + - - - - Nej Altid - - - Gødning 

Acanobact. 
pyogenes 

- ++ +++ + + +++ - - Altid - - - - Fluestik, 
pattetråd 

Corynebacterium 
bovis 

- + + - + + + + + - +++ - +++ ? 

Mycoplasma 
bovis 

Ja/nej +++ ? - +++ ? ? +++ --- --- --- ? ? Indkøb, 
foderkvalitet 

Beta lactam +++              

”+++” i høj grad 

”---” vanskeligt eller ikke relevant  

 

Tankmælksundersøgelsen udgør et værdifuldt redskab i rådgivningen, og de bør foretages med regelmæssige intervaller. I mine 

besætninger bestiller vi prøver hvert kvartal (lige før kvartalsrapporten) – både ved den almindelige undersøgelsen og undersøgelse for 

Mycoplasma bovis. Det bidrager til at kunne tage problemer med især B-streptokokker, Mycoplasma bovis og penicillinresistens i opløbet, 

og er med til at vurdere udviklingen i besætningen. Desuden kan tankmælksprøver (og ko-prøver) undersøges med dages varsel, og på 

den måde være med til at belyse årsagen til pludseligt opståede problemer.  

 


