
TEMA-DAG 2021 
Udendørs svineproduktion 

Sygdoms overvågning af 
besætningen.

Hvilke muligheder har vi. 



Porcus Svinedyrlæger.

• 21 dyrlæger  + 4 på kontoret. 

• Svine og kyllingproduktion (Danpo).

• Mink……….. Indtil dec 2020. .

• Tidligere Vet-Team – Fusion med Porcus 1/1 
2021. 

• Mig selv 

– Dyrlæge i 1999- fagdyrlæge vedr. svin. 



Hvorfor ?
Diarre Influenza Orm

Prrs

Pcv2

ødemsyge Transportsyge

Lungesyge



Hvorfor ?

• Sunde og raske dyr.

• Ønsker den bedste effekt af vacciner.

• Hvilke vacciner.

• Behandling på rette tidspunkt.

• Årsvariation.



Diagnostik.

• Dyrkning.

– Bakterier (svampe).

– Dyrkning på agarplader.

– Resistens undersøgelser.

– Kan tage lang tid.

– Nogle typer bakterier kan være svære at få til at 
gro.



Diagnostik.

• Serologiske test.

– Antistoffer i blodprøver, spyt, kødsaft m.m. 

– Måler infektion.

– Status overvågning /screening. 

– Høj specificitet. 



Diagnostik.

• PCR

– Polymerase Chain Reaction.

– Finder agens arvemateriale RNA/DNA

– Sikker test.

– Her og nu. 

– Mange agens ad gangen.



Lungeswap

• Projekt Udvidet Næsesvaber test, Porcus og DTU

• Porcus har i 2020 arbejdet tæt sammen med Rikke Søgaard fra Center for 
Diagnostik, DTU om at udvikle en ny test baseret på næsesvaber prøver. 
Sammen med Rikke opstillede vi følgende succeskriterier for testen. 

– 1) Den skulle kunne teste for mange sygdomme på en gang. 

– 2) Testen skal være let at udføre. 

– 3) Testen skal være billig i forhold til alternativerne. 

– 4) Testen skal bruges med en fast systematik, da data fra testene på 
sigt kan give en bedre forståelse for sygdommes udbredelse og 
vigtighed i danske svinebesætninger.



Lungeswap / Smartswap

• Fluidigm-chip – kan teste mange af gangen 

• Hvordan bruges det:

– 4 pools a 5 svabre

– Senest fravænnede grise

– 2 stier med ”mindste-grise” + 2 stier med 
almindelige grise

– Kan også bruges i ældste pattegrise i faremarken

– Være grundig med svaber. Helt i bund, lad sidde i 
4-5 sek mens dreje  rundt.



Lungeswap / Smartswap

• Der undersøges for 12 patogener:

– Ap, H. parasuis, M. hyorhinis, P. multocida, PCMV, 
PCV2, PCV3, Strep suis2, Influenza A, influenza 
pand., B. brochiseptica, M hyopneumonia

– Ap kan fravælges på blanketten

– PRRS undersøges ikke



Lungeswap / Smartswap



Lungeswap / Smartswap



Lungeswap / Smartswap



Lungeswap / Smartswap



Influenza





Diarre sokkeprøve



Dysenteri.
• Dyrkning

– Dyrkning er meget velegnet når der er klinik, men 
elendig til at finde lav- eller subklinisk inficerede 
besætninger. 

– SPF kræver stadig dyrkning for opklaring af evt 
smitte. 

• PCR

– Den nye PCR analyse er meget mere følsom end 
dyrkningen. 

– Finder lav og subklinisk smittet besætninger. 

– Alm sokkeprøver kan bruges.



Dysenteri. B. hyodysenteriae



Dysenteri        



Dysenteri

Overlevelse i gødning opblandet med vand: 48 dage 

ved 0-10°C; 7 dage ved 25°C

Overlevelse i ren gødning: 112 dage ved 10°C

Overlevelse i jord med 10% gødning: 78 dage ved. 

10°C

Mus kan udskille B. hyo i 180 dage efter 

eksperimentel infektion. Rotter udskiller kun i 2 dage.



Dysenteri

• Hvad gør man

– Sanering ?  

– Smittestop. 

– Hygiejne.

– Alt ind alt ud.

Lav en plan med besætningsdyrlægen, der passer til 
din besætning. 



Ødemsyge. 
• E. Coli

– Ødemsyge skyldes en blodforgiftning med SHIGA-
toksin Stx2e (tidligere kaldet verotoksin vt2e).

– Ofte høj dødelighed, men findes også subklinisk. 

– Subklinisk ses i form af uens grise, utrivlighed m.m 

– 23 % af undersøgte tyske besætninger havde 
ødemsyge.

– Fravænning uden zink.   

– 2 super gode vacciner på markedet. – brug dem 
hvis fund af toxin vt2e

– F4/F18 vaccine oralt hvis ingen toxin. 



Ødemsyge.



Ødemsyge



SOS    
Sundheds overvågning i 

svinebesætninger

• Et nyt værktøj til overvågning af sundhed i svinebesætninger
• Baseret på systematisk udtagelse og analyse af spyt-og sokkeprøver 

i alle aldersgrupperFarestald
• Klimastald
• Slagtesvin/polte

•Prøverne udtages med faste intervaller henover året
•Et stort antal prøver som skal analyseres samtidigt
•Kræver billig og effektiv analysemetoder 



SOS

• Hvilke patogener undersøger vi for.

• Spytprøve:
• Influenza•Alm. influenza
• Pandemisk influenza
• –PCV2
• –Cytomegalovirus(PCMV)
• –Strep.suistype 2
• –Haemophilusparasuis
• –Pastuerellamultocida
• –Actinobacilluspleuropneumoniae
• 3 

• Sokkeprøve:

• –E.ColiF4 

• –E.ColiF18

• –Lawsoniaintracellularis

• –Brachyspirapilosicoli

• –Rotavirus

• –PCV2 











Orm

Hvilke betydning for udvikling af Ap og 

andre lunge  infektioner.

Hvordan påvirker immunforsvaret og   

evt vaccinationer



Orm

• Endoparasitter.

– Spolorm.

– Piskeorm.

– Knudeorm.



Orm

• Overvågning:

– Søer / smågrise
– Frisk gødningsprøver fra 5 søer og 5 gylte omkring faring.

– Evt ny fravænnet grise.

– Flotationstest – finder alle 3 typer.

– Fravænnet og Slagtesvin
– 10 blodprøver af storeslagtesvin – SERASCA test

– Sammen holdt med ormepletter på slagteriet. 



Orm



Tak for i dag.

Besøg vores hjemmeside 

www.porcus.dk

Eller på facebook

http://www.porcus.dk/



