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Controlling infectious cattle diseases in synergy – when every breath counts 

Smittsam synergi inom idisslarmedicin – när varje andetag räknas 

Forskare som arbetar med djurhälsa i Sverige står inför stora utmaningar. Ta till exempel 
nötkreatursproduktionen, vilken ligger många varmt om hjärtat. Inom denna sektor behöver 
vi snarast hitta nya lösningar på mycket komplexa problem.  

Den internationella handeln, vilken utgör grunden för fred och samarbete, har troligen även 
bidragit till alltför låga matpriser. Dessa har drivit en intensifiering av jordbruket, 
förändrade uppfödningsstrategier och delegering av matproduktionen till ett fåtal. 
Nötkreaturens motståndskraft mot bakterier, virus och parasiter har inte hunnit anpassas till 
det ökade smittryck som genereras när ett högt antal unga individer samlas på en liten yta. 
Besättningar med till största del unga, icke immuna mjölkkor eller slaktnöt riskerar stora 
förluster när smittor introduceras och uppförökas. I denna situation finns det anledning att 
arbeta för mindre, fler och hållbarare produktionssystem, samtidigt som vi ökar 
hållbarheten i våra befintliga system. Detta kommer att trygga tillgången på mat och 
verksamma mediciner. Vi behöver säkra djurhälsan genom förbättrade förebyggande och 
åtgärdande metoder, samtidigt som vi minskar behovet av antibiotika och förlänger djurens 
livslängd.   

Akuta lunginflammationer hos idisslare är globalt sett ett mycket vanligt lidande, och är 
den diagnos som kräver mest antibiotika i slaktnötsproduktionen. I Sverige rapporterades 
diagnosen närmare 9000 gånger hos nötkreatur under 2017, på grupp- eller individnivå. 
Djur som haft allvarlig lunginflammation växer sämre än friska djur. Lunginflammation är 
ett mycket vanligt slaktfynd och många nötkreatur som har skador på lungorna vid slakt har 
aldrig fått någon behandling. Dessa djur har försämrad tillväxt jämfört med djur med 
normala lungor. För att lösa detta stora problem behöver vi ett flertal synergistiska 
strategier. Vi behöver se till att färre djur infekteras, att infekterade djur kan stå emot 
infektioner bättre och att de djur som fortfarande blir sjuka kommer att medicineras, med 
förbättrade mediciner.  

För att optimera smittskydd och djurhållning, och därmed minska antalet infekterade djur, 
behöver vi mer information om sjukdomsalstrarnas livscykel, uppförökning och 
spridningssätt. Detta kan angripas med systematiskt fältarbete, omfattande diagnostik och 
gensekvensering. För att öka motståndskraften hos de djur som trots allt infekteras behöver 
optimal skötsel ibland kombineras med förbättrade vacciner. Dessa kan tas fram i 
samarbete med humanmedicinen, men behöver även anpassas för att kunna användas i 
kontrollprogram baserat på smittskydd och övervakning av infektionernas spridning i stora 
djurpopulationer. För att kunna förbättra mediciner som inte ger upphov till resistens 

Postadress: Box 7084, 750 07 UPPSALA Tel: 018-67 10 00 (vx)  
Besöksadress: Almas allé 8 Direktnr: 018-67 16 94 
Org nr: 202100-2817  
www.slu.se 

linda.ferngren@slu.se  

 



Sammanfattning av docentföreläsning 12 november 2018 – Sara Hägglund Valarcher 
 

behöver kroppens egen roll i sjukdomsmekanismen noga kartläggas och därefter 
kontrolleras. Här finns en viktig komparativ aspekt hos människa. Lunginflammation dödar 
årligen 1-2 miljoner barn under fem år och komparativ forskning om kroppens ibland 
överdrivna svar på infektioner har haft, och kan fortsatt ha, viktiga synergistiska effekter. 
Föreläsningen kommer att handla om metoder för att studera och kontrollera 
lunginflammation hos nötkreatur i synergi mellan olika människor och angreppssätt. Flera 
av dessa metoder kan anpassas till andra sjukdomar hos lantbrukets djur. 
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