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Hur effektiva olika rengörings- och desinfektionsmetoder är med avseende på att eliminera 
Streptococcus equi suspp equi från kontaminerade endoskop och bremsar, visas i en studie 
som syftar till att förhindra spridningen av bakterien mellan hästar. Studien utvärderar även ett 
rengörings- och desinfektionsprotokoll i samband med provtagning av kroniska bärare av S. equi.

Endoskopiundersökningar är i många fall nödvändiga vid diagnostik 
och behandling av kvarka hos hästar. Det finns dock en risk att det 
även efter rengöring och desinfektion kan finnas kvar bakterier eller 
bakteriellt DNA på endoskopen eller bremsar som ofta används vid 
endoskopiundersökning. 

Syftet med denna studie var att utvärdera hur effektiva olika 
rengörings- och desinfektionsmetoder var med avseende på att 
eliminera Streptococcus equi suspp equi (S. equi) från experimentellt 
kontaminerade endoskop och bremsar. Studien bestod även av 
en del där syftet var att utvärdera ett fältanpassat rengörings- och 
desinfektionsprotokoll i samband med provtagning av kroniska bärare 
av S. equi.

I den experimentella delen av studien kontaminerades ett endo-
skop och ett antal bremsar med en standardiserad S. equi-lösning. 
Endoskopet rengjordes och desinfekterades enligt fyra olika protokoll, 
i tre av protokollen desinfekterades endoskopet manuellt med olika 
desinfektionsmedel, det fjärde protokollet utgjordes av desinfektion 
i en diskdesinfektor avsedd för endoskop (Poka Yoke AER). De 
desinfektionsmedel som användes i de manuella protokollen var 
etanol, 2-aminoethanole and didecyldimethylammoniumchloride 
(Everbrite super) och ortho-phthalaldehyde (Cidex OPA). Bremsarna 
rengjordes och desinfekterades efter kontamination enligt åtta olika 
protokoll. Alla protokoll för både endoskop och bremsar utfördes 
sex gånger med upprepad kontamination innan varje rengöring. 
I fältstudien användes endoskopen vid provtagning av kroniska 
bärare av S.equi och rengjordes och desinfekterades därefter med 
ortho-phthalaldehyde (Cidex OPA) enligt ett fältanpassat protokoll. 
Efter varje desinfektion provtogs endoskop och bremsar och proverna 
analyserades för förekomst av S. equi genom odling och qPCR.

I den experimentella studien var endoskopen negativa vid odling 
efter alla rengörings- och desinfektionsprotokoll med undantag för 

ett (1/6) positivt prov efter desinfektion med endast etanol. Inget 
av protokollen eliminerade dock helt förekomst av S. equi-DNA vid 
qPCR-analys. I fältstudien var alla endoskop odlingsnegativa efter 
rengöring och desinfektion och alla endoskop utom ett (13/14) var 
även qPCR-negativa. Alla bremsar var odlingsnegativa efter  
rengöring och desinfektion men endast protokollet där desinfektions-
medlet hypoklorit användes eliminerade helt S. equi-DNA.

Sammanfattningsvis kan risken för att överföra levande S.equi- 
bakterier mellan hästar via endoskop och bremsar efter rengöring och 
desinfektion ses som låg medan det kan förekomma att DNA från  
S. equi finns kvar på utrustningen även efter desinfektion och därmed 
finns det risk för falskt positiva qPCR resultat.

Länk till den fullständiga artikeln: https://beva.onlinelibrary.wiley.
com/doi/full/10.1111/evj.13248 (open access) •

Finns det risk för överföring 
av Streptococcus equi  
mellan hästar trots  
rengjord av utrustning?
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Endoskopering är en 
viktig del av diagnostik och 
behandling vid kvarka.


