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Mycoplasma bovis – NY diagnostik, ELISA (IDVet) 

SYMTOM PÅ MYCOPLASMA BOVIS 

Symtom hos kalvar som drabbas av infektion med Mycoplasma bovis är lunginflammationer (som inte 

svarar på penicillin), ledinflammationer, mellanöreinflammationer (snett huvud) och ögoninflammationer. 

Kor kan drabbas av juverinflammation som inte svarar på behandling och det växer ingenting på 

odlingsplattan. Kor, men även ungdjur kan drabbas av ledinflammation och lunginflammation. Inga av 

dessa symtom är typiska endast för Mycoplasma bovis och därför behöver prover från djuren analyseras 

för att bekräfta misstanken om Mycoplasma bovis och kunna ställa diagnos.  

PCR/ODLING - HITTA BAKTERIEN  
Den vanligaste analysmetoden är PCR och då är det möjligt att detektera bakterien, vilket visar att djuren 

har en pågående infektion. Det går även att odla fram bakterien, men det är svårt, kräver speciella agar och 

tar lång tid, cirka sju dagar. PCR kan utföras på kroppsvätskor, ledvätska, trachealsköljprov, E-svabbar och 

vid obduktion sterilt uttagna organbitar.  

SEROLOGI – HITTA ANTIKROPPAR 
Vid analys av antikroppar kan man inte skilja på en pågående eller historisk infektion. I syfte att ställa en 

besättningsdiagnos så spelar det mindre roll eftersom vi tror att bakterien stannar kvar i besättningen när 

den väl kommit dit. En helt ny ELISA från IDvet har nu satts upp på SVA, denna ELISA har undersökts i 

ett samarbete mellan sex olika europeiska laboratorier och visat mycket goda resultat.  

 

Analys av antikroppar kan göras på serum och mjölkprover. Mjölkprover kan vara från enskilda kor eller 

från tankmjölk. Vi rekommenderar att prover tas från minst 5 kalvar och 5–10 kor för att kunna ställa 

diagnos i en besättning. Provta helst kor med symtom, till exempel dålig juverhälsa eller ledinflammation. 

PRISER 
För aktuella priser se SVA:s webbplats, Analyser. 

 

Priser 2021 

Mycoplasma bocis (ELISA) 155,00 kr exkl. moms 

Mycoplasma bovis, PCR. (1 prov: 620 kr, 2-5 prover: 530 kr/prov,  

>5 prov: 440 kr/prov, + moms) 

620,00 kr exkl. moms 

REMISS 
Använd allmän SVA-remiss med frågeställning Mycoplasma bovis. Ange även analysmetod som önskas.  

Remisser. 

 

Om ni har några frågor så hör gärna av er till mig! 

 

Kontaktuppgifter 
Emma Hurri 

Bitr. statsveterinär, SVA, Doktorand Mycoplasma bovis, Kliniska vetenskaper, SLU 

 

E-post: emma.hurri@sva.se 

Telefon: 018-67 42 67. Mobil (sms): 072-557 42 67 

 

 

https://www.sva.se/vi-erbjuder/analyser/c-28/c-76
https://www.sva.se/vi-erbjuder/remisser/c-28/c-84
mailto:emma.hurri@sva.se
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LÄNKAR 
Länk till artikeln om serologi, https://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-019-2117-0  

A European inter-laboratory trial to evaluate the performance of three serological methods for diagnosis of 

Mycoplasma bovis infection in cattle using latent class analysis 

Anna-Maria Andersson et al.  

 

SVA:s webbplats 

https://www.sva.se/djurhalsa/notkreatur/endemiska-sjukdomar-notkreatur/luftvagsinfektioner-hos-

kalvar-och-ungdjur/mycoplasma-bovis-hos-kalv  

 

Aktuell forskning 

https://www.sva.se/forskning-och-utveckling/aktuella-forskningsprojekt/mycoplasma-bovis-

besattningsdiagnostik-och-epidemiologisk-kunskap-for-att-forebygga-infektioner-hos-svenska-

notkreatur-1764  
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