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DAGENS PRESENTATION

• Lite basfakta om de aktuella 
parasiterna

• Livscykler

• Diagnostik, olika alternativ, och 
provtagning

• Kalvar på stall
− Kryptosporidier

− Stallkoccidios

• På betet
− Beteskoccidios

− Mag-tarmmaskar 
(Ostertagia & Cooperia)

− Lungmask

− Stora leverflundran

− Babesios

• ..och
− Neospora



PARASITOLOGISKA BEGREPP

• Direkt livscykel: ett värddjur

• Indirekt livscykel: en eller flera mellanvärdar

• Mellanvärd: parasitens larvstadier, ingen eller endast asexuell förökning

• Huvudvärd: adulta parasiter, sexuell förökning, ägg (larver) produceras

• Prepatensperiod (ppp): tiden från infektion tills ägg eller larver utsöndras



KRYPTOSPORIDIOS
Cryptosporidium spp.

Arter

• Cryptosporidium parvum
− patogen, zoonotisk

• C. bovis

• C. ryanae

• m.fl.

Direkt livscykel

Oocysta med 4 sporozoiter

Tarmslemhinna

Ppp < 1 vecka, utsöndrade oocystor är infektiösa med en gång



Provtagning

• Kalvar < 6 veckors ålder

• Direktutstryk + färgning 
(t.ex. Ziehl-Neelsen eller karbolfuchsin)

• C. parvum dominerar hos kalvar med diarré i denna 
åldersgrupp =>

• Artbestämning ej nödvändigt

KRYPTOSPORIDIOS



• Orsakas av Eimeria spp. 

• Hos nöt finns 13 olika Eimeria-
arter (minst) de flesta ofarliga

• Sjukdomsframkallande förmågan 
beror på

− Hur djupt ner i tarmslemhinnan 
de parasiterna tar sig 

− Förökningspotential

− Vilken del av tarmen som 
infekteras

ALLMÄNT OM KOCCIDIOS

Sporulering => infektiösa

Oocysta



STALLKOCCIDIOS

• Eimeria bovis

• Eimeria zuernii

• Infekterar bakre delen av 
tunntarmen + grovtarmen

• Djupt ner i slemhinnan         
(makroschizonter)

• Prepatensperiod  16-21 d 
resp. 15-17d

• Sporulerar inom 2-10 d



STALLKOCCIDIOS

Provtagning

• Kalvar > 3 veckor (jmf ppp)

• Flera kalvar förslagsvis 6 st, 

men beroende på grupp- och 

besättningsstorlek

• McMaster => OPG

• Artbestämning viktigt!



BETESKOCCIDIOS • Eimeria alabamensis

• Permanenta kalvbeten

• Symptom inom 1 v 

• Prepatensperiod: 6 -11 d

• Max utsöndring dag 8-10 pi 
miljontals oocystor

• Prov från flera djur

• >800 opg tyder på klinisk 
koccidios



Larver kläcks och utvecklas 

L1 -> L2 -> L3,  ca 2 veckor       8-10ºC 

Ostertagia i löpmagen

Prepatensperiod

ca 3 veckor

Cooperia i tunntarmen

MAG-TARMMASKAR

Övervintrar som L3 

och inhiberade L4



DIAGNOSTIK

• Träckprov

− Rutinkoll, förstagångsbetare tidigast (3-)4 v efter 
betessläpp (kalvar på permanenta beten), men….

− Vid misstänkta/konstaterade problem

• Individuella prov, förslagsvis 6 st, analyseras som 
samlingsprov

• McMaster dvs äggräkning

• (Serumpepsinogen, t.ex vinterostertagios)



LUNGMASK
Dictyocaulus viviparus

• Vuxna maskar i luftvägarna

• Producerar ägg med larv 

som kläcks mkt snabbt

• Larver hostas upp, sväljs 

ner och utsöndras i träcken



L1 -> L3

inom 1 vecka 

om optimalt





• Med blod och lymfa via kröslymfknutorna till lungorna, ca 1 vecka

• In i alveolerna och upp genom luftvägarna.

• Prepatensperiod 3,5 veckor.



LUNGMASK-DIAGNOSTIK

• TRÄCKPROV

• ca 3,5 - 8 v efter infektion

• Intermittent utsöndring

• Ta från flera djur

• 0,5-1 dl/djur

ELISA (Major Sperm Protein)

• BLOD / MJÖLK

• ca 1 - 4 mån efter infektion

• Ta från flera djur

• TANKMJÖLK

• ≥ 20 % av de mjölkande 
korna är seropositiva

• Kraftig reinfektion hos immuna djur kan ge symptom, men är svårt att 
diagnosticera pga immunsvaret hindrar utveckling av vuxna maskar => 
inga larver & inget utslag i ELISA



STORA LEVERFLUNDRAN
Fasciola hepatica

• Indirekt livscykel 

• Vuxna flundror i 
gallgångarna

• Ägg ut med träcken

• Mellanvärd: 
dammsnäckor



Ägg

Miracidium

Cercarie <= Rediae <= Sporocyst

Metacercarier

på växter

Galba truncatula-bild: I, Flukeman, Wikimedia commons



DIAGNOSTIK Fasciola hepatica

• Träckprov

• Ägg ca 10-12 v efter inf, 
sedan intermittent under ca 
4 månader

• Ta från flera djur

• 0,5-1 dl/djur

• Coproantigen-ELISA

• Tidigare & känsligare än att 
påvisa ägg.

• Slaktfynd !

• Antikropps-ELISA

• Blod / mjölk

• 3-4 v efter infektion, 
kvarstår upp till 12 mån   
(ca 12 v efter avmaskning)

• Ta från flera djur

• Tankmjölk

• ≥ 20 % av de mjölkande 
korna är seropositiva



FLER MASKAR

• Strongyloides

• Haemonchus

• Nematodirus

• Bunostomum

• Toxocara

• Moniezia

• Lilla leverflundran



BABESIA
B. divergens i Sverige

• Indirekt livscykel

• Infekterar röda 
blodkroppar hos nöt

• Vektor: Allmän fästing 
Ixodes ricinus

• Transovariell och 
transtadiell överföring

• Sporozoiter i 
spottkörtlarna



Babesios
piroplasmos, sommarsjuka, (rödsjuka)

Hemoglobinemi, hemoglobinuri

Omvänd åldersresistens

Skyddande immunitet utvecklas

Enzootiskt stabilitet / instabilitet

Diagnostik

• Blodutstryk, akut sjukdom

• Serologi, tidigare infektion, ”kolla 

smittrycket”



NEOSPOROS Neospora caninum



NEOSPOROS
DIAGNOSTIK

• ELISA

• Blod / mjölk

• Antikroppsnivån varierar 
under dräktigheten

• Ta från flera djur

• Tankmjölk

• > 10-15 % av de mjölkande 
korna är seropositiva



TRÄCKPROV McMASTER TILL SVA 2013-2017

Tot 645 prov, tyvärr är oftast inte åldrar registrerade i systemet

Ålder Antal prov m

uppgift om ålder

Antal pos (%) Fynd

% av tot

Andel av pos 

med opg≥1000

0-1 mån 52 16 (33%) Eimeria spp (31%)

Strongyloides (2%)

81%

2-3 mån 61 37 (61%) Eimeria spp (56%)

Strongyloides (7%) 

Ost/Coop (8%) 

Nematodirus (2%)

53%

≥1 år 49 33 (67%) Eimeria spp (55%)

Ost/Coop (39%)

26%



ÖVRIGA PROVER TILL SVA 2013-2017

Analys Antal prov Pos (%) Kommentar

Fasciola träck 61 18%

Fasciola serologi 278 36%

Lungmask träck 40 23%

Lungmask serologi 363 32% 6% tveksamma

Neospora serologi 50 18%

Babesia utstryk 56 61%

Babesia serologi 301 12% Av dessa: 196 exportprov DK

Cryptosporidium 756 35% Av pos: 95% 1 mån eller yngre




