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Sjukdomsbeskrivning
Mastit är en vanlig sjukdom hos får och förekommer i både
mjölk-, päls- och köttproducerande besättningar i hela världen. Den vanligaste orsaken till mastit hos tacka är infektion
med bakterier, men virusinfektioner (särskilt lentivirus) förekommer också. Mastit kan, beroende på varaktighet, delas
in i akut eller kronisk form. Vidare kan mastiten vara klinisk,
med synliga symtom, eller subklinisk, utan synliga symtom.

Klinisk bild, epidemiologi och etiologi
Det finns i dagsläget inga studier som undersökt incidensen
av klinisk eller subklinisk mastit i svenska fårbesättningar.
Det är dock sannolikt en vanlig sjukdom som kliniskt ses
främst i början av laktationen, framför allt i samband med
lamning, och de första fem veckorna därefter (1–3). Subkliniska mastiter är sannolikt vanliga under hela laktationen
och även under sintiden. I utländska mjölkproducerande
fårbesättningar är den årliga incidensen klinisk mastit vanligtvis lägre än 5 % och i köttproducerande fårbesättningar
varierar den mellan 0 och 8,8 % (3–6). Incidensen subklinisk
mastit hos tacka varierar mycket mellan olika studier och
mellan olika länder, men har uppskattats ligga mellan 5 och
30 % och ibland ännu högre (4,5).

Klinisk mastit
Akut klinisk mastit hos får ger ofta allvarliga symtom med
höggradigt påverkat allmäntillstånd, svullet, ömt juver och
förändrad mjölk, men det förekommer också lindriga fall
med bara juver- och/eller mjölkförändringar. Ofta ses hälta
på grund av det smärtande juvret. I en norsk studie fann
man att majoriteten av tackorna med klinisk mastit hade ett
påverkat allmäntillstånd och att gangrän (kallbrand) utvecklades i nästan en tiondel av fallen (1). Den kliniska formen av kronisk mastit karaktäriseras av symtom som förhårdnader i spenen och defekter i juvret i form av knölar och
abscesser.
På SVA har man under 2007 och 2008 analyserat mjölkprover från tackor med klinisk mastit som en del i SVARMpat
(Svensk veterinär antibiotikaresistensmonitorering – patogena bakterier). Undersökningen omfattade 72 mjölkprover
från kliniska mastiter från 54 besättningar. Bakterieväxt av
klinisk betydelse påvisades i 52 av proverna. Undersökningen
visade att Staphylococcus (S.) aureus är den vanligast isolerade
bakterien då den återfanns i 73 % av proverna (7). Den näst
vanligaste bakterien var Escherichia (E.) coli som isolerades
från 9 % av proverna följt av Mannhemia hemolytica (7 %)
och koagulasnegativa stafylokocker (KNS; 5 %) (7). S. aureus var känslig mot alla testade antibiotika inklusive penicillin, utom i ett fall som var penicillinasproducerande och i
ett fall där isolatet klassades som ”mindre känslig” för en
substans (klindamycin). Även i Norge dominerar S. aureus
(65,3 %) som agens vid klinisk mastit och drygt 70 % av de
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gangränösa mastiterna orsakas av S. aureus (1). Flera studier
från andra länder tyder också på att den vanligast förekommande bakterien vid klinisk mastit hos tacka är S. aureus
(4).

Subklinisk mastit
Subklinisk mastit ger inga kliniska symtom. Diagnos ställs
genom att analysera olika mjölkparametrar, som vita blodkroppar (celltal), enzymer, pH eller elektrisk konduktivitet.
I en svensk studie där mjölkprov togs från päls- och
köttproducerande tackor i ett begränsat antal besättningar
var KNS vanligast förekommande (52 %). Endast 1/11
KNS-isolat var betalaktamasproducerande (8).
Även i Norge är KNS vanligast (40–50 %) vid subklinisk
mastit, följt av S. aureus (22–25 %) och E. coli (7–20 %) (9).
Enligt flera utländska studier är KNS de vanligast förekommande bakterierna hos tackor med subklinisk mastit (5). I
en italiensk studie var hela 38 % av koagulasnegativa Staphylococcus epidermidis resistenta mot penicillin (10), och i en
schweizisk undersökning var 31,3 % och 8,2 % av respektive
S. aureus och KNS resistenta mot penicillin (11).

Diagnostik
Mjölkprov för bakteriologisk odling tas för att kunna sätta
in rätt behandling och rätt förebyggande åtgärder. Penicillinasundersökning görs rutinmässigt på alla stafylokocker.
Övriga resistensbestämningar begärs vid eventuell terapisvikt.
Celltalet i mjölk kan mätas indirekt med California
Mastitis Test (CMT) där CMT ≥ 3 indikerar mastit, eller
direkt med en celltalsräknare där ett celltal över 500 000 celler/mL indikerar mastit (8).

Antibiotikabehandling
Klinisk mastit
Det finns ganska få studier som utvärderat effektiviteten av
antibiotikabehandling vid akut klinisk mastit hos tacka (4).
I en italiensk studie konstaterades att en engångsdos med ett
glykopeptidantibiotikum, teikoplanin (6 mg/kg) intramuskulärt (i.m.), var tillräcklig för att eliminera kliniska symtom
och bakterieväxt dag fem hos 19 av 26 tackor med klinisk
mastit. Hos de övriga sju tackorna med mer allvarliga symtom krävdes tre dagars behandling för att nå motsvarande
resultat (12). När det gäller laktationsbehandling med bensylpenicillin finns inga studier publicerade. I Norge används
bensylpenicillin (45 mg/kg) intramuskulärt i 3–5 dagar
eller intramuskulärt i kombination med intramammär behandling första dagen följt av tre dagar intramammär behandling (13). Vid användning av intramammarier avsedda
för kor är det viktigt att använda en smalare topp (lösa säljs
separat), så att inte spentoppen skadas. Lammen skiljs antin-
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gen av under någon timme efter att juvertuben administrerats, eller så tejpas spenen för med ett skonsamt plåster
(Softban + kirurgtejp) som sedan tas bort (personligt meddelande, Fårhälsovården, 2012).
För svenska förhållanden är förstahandsval vid akuta,
kliniska mastiter, orsakade av grampositiva mikroorganismer, snabbt insatt behandling med bensylpenicillin 20 mg/
kg i.m., en gång per dag i fem dagar (personligt meddelande,
Fårhälsovården, 2012). Vid infektion med S. aureus kan den
parenterala behandlingen eventuellt kompletteras med intramammär penicillinbehandling. En studie på ko visar att en
kombination av parenteral och intramammär behandling ger
ett bättre behandlingsresultat än bara parenteral behandling
(14).
Tackor med höggradig mastit och kallbrand i juvret måste
ofta avlivas av djurskyddsskäl och på grund av dålig prognos
(personligt meddelande, Fårhälsovården, 2012).
Effekten av understödjande behandling är mycket sparsamt beskriven i litteraturen. Flunixin har i en studie visat sig
minska kliniska symtom och sänka temperaturen hos tackor
med mastit (15). I de norska riktlinjerna anges även täta urmjölkningar och oxytocin vara en viktig del av behandlingen
(13).

Subklinisk mastit
I svenska fårbesättningar sker som regel ingen diagnostik
eller behandling av subkliniska mastiter (personligt meddelande, Fårhälsovården, 2012).
Subkliniska mastiter ska inte behandlas under laktation.
Istället kan dessa infektioner behandlas med långtidsverkande intramammarier i samband med sinläggning. Det finns
dock inga sintidspreparat registrerade för tacka utan man är
hänvisad till de intramammarier som finns registrerade för
nöt (Siccalactin vet; dihydrostreptomycin och penicillinbenzatin, Benestermycin vet; framycetin och bensylpenicillinester). Kaskadprincipen gäller för karenstider. Sintidsbehandling av främst mjölkproducerande tackor har i flera studier
visat sig ha god effekt med bland annat minskat tankcelltal,
minskad juverinfektionsprevalens och ökad mjölkproduktion
(16–18). Bäst behandlingsresultat ses för KNS och streptokocker (4,18). Vid betäckning sågs färre mastiter (1,5 %) hos
tackor som behandlades med ett sintidspreparat för kor
innehållande 1 g prokainpenicillin och 0,5 g dihydrostreptomycinsulfat intramammärt vid sinläggning, jämfört med
obehandlade (4,5 %) tackor (19). En positiv effekt på tankcelltalet sågs i mjölkproducerande besättningar av mjölkrasen
Assaf, där sintidsbehandling infördes i tidigare obehandlade
besättningar. Intramammarierna innehöll 100 mg penetamathydrojodid, 280 mg benetaminpenicillin och 100 mg
framycetinsulfat och positiv effekt sågs bara i maskinmjölkade besättningar, inte i handmjölkade (20). I en annan
studie med samma sintidsbehandling och samma ras delades
229 tackor upp i två grupper där omkring hälften behandlades med tidigare nämnda sintidsintramammarier och den
andra hälften var obehandlad. I den grupp som sintidsbehandlades sågs en minskning i juverinfektionsprevalens och
tankcelltal, vilket inte sågs i den obehandlade gruppen (21).
I en nordamerikansk studie studerades effekten av en första
generationens cefalosporin; cefapirinbenzatin, som gavs in-

tramammärt till tackorna i slutet av laktationen, vid avvänjning av lammen. Hos de obehandlade tackorna sågs fler nyinfektioner vid efterföljande laktation än hos de behandlade,
och de behandlade tackorna blev fria från befintliga infektioner i högre utsträckning än de obehandlade (22).
I en studie delades mjölkrastackor upp i tre grupper; en
där alla sintidsbehandlades, en där tackor med juverinfektion
behandlades och en obehandlad grupp. De båda sintidsbehandlade grupperna hade lägre juverinfektionsprevalens och
högre mjölkproduktion än de obehandlade grupperna. Dock
skiljde sig inte de två behandlade grupperna nämnvärt åt.
Det var alltså inte ett signifikant bättre resultat i den gruppen
där samtliga tackor behandlats (18).
De tackor som bör behandlas hittas lämpligast med hjälp
av CMT-undersökning och bakteriologisk odling av mjölken
före sinläggning (23). Det finns dock risk för iatrogen smitta
i samband med sintidsbehandling och det är mycket viktigt
att hålla en god hygien då intramammarierna appliceras (4).
Risken för restsubstanser i mjölk bör också beaktas (24).
I litteraturen finns också beskrivet att man kan behandla
tackor parenteralt i slutet av laktationen eller under sintiden
och på så sätt minska förekomsten av mastit. I en kanadensisk
placebostudie utvärderades effekten av makroliden tilmikosin (Micotil, 300 mg/mL) som gavs subkutant en månad
före lamning. Tilmikosinbehandlade (10 mg/kg) tackor
hade lägre förekomst av palpabla juverförändringar samt
högre lammvikt (gällde multipara tackor) än tackorna i placebogruppen. Klinisk mastitincidens skiljde sig inte åt mellan
grupperna (25). I en annan nordamerikansk studie behandlades kött- och pälsproducerande tackor intramuskulärt med
penicillinprokain (1 × 106 IE) vid avvänjning. Behandlade
tackor hade färre subkliniska mastiter (mätt med CMT) och
producerade mer mjölk än jämförbara obehandlade grupper
(26), dock med små skillnader.
Vaccinering förekommer utomlands men har sannolikt
dålig effekt (5,27).

Farmakokinetik
I en artikel om mastitbehandling av får och get beskriver
Mavrogianni (28) att penicillin, sulfonamider, aminoglykosider och första generationens cefalosporiner har dålig penetrans till juvret, medan makrolider, trimetoprim, tetracykliner och fluorokinoloner har en god distribution i det
inflammerade juvret. I en studie där erytromycins farmakokinetik undersöktes i friska juver hos lakterande tackor fann
man att erytromycin nådde mjölken snabbt vid intravenös,
intramuskulär och subkutan administrering (29). I ytterligare en studie undersöktes hur väl kinolonen moxifloxacin
utsöndrades i mjölk. Tackor med friska juver fick moxifloxacin intravenöst eller intramuskulärt. I båda fallen nådde
moxifloxacin snabbt juvret och utsöndrades i höga koncentrationer (30). I en annan studie undersöktes cefalosporinen
ceftriaxons utsöndring i mjölk hos tackor med friska juver.
Ceftriaxon gavs intramuskulärt och intravenöst, och eftersom mjölkkoncentrationen var låg konstaterades att ceftriaxon har en dålig penetration och distribution i juver hos
lakterande tackor (31).
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