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Spirokæter – hvad er det for nogen?

 Familie af spiral formede
bakterier

 Kan give sygdomme som

• Borreliose

• Syfilis

• Leptospirose

 De typer, der giver 
tarmsygdom hos svin hedder
Brachyspira til fornavn

• Svinedysenteri

• Spirokætose



Brachyspira infektioner i tarmen

 Lokaliseret til tyktarmen

 Giver tyktarmsbetændelse

 Ses typisk i klimastalden

 Symptomer varierer fra:

Blodig diarre 

og død 
Grålig diarre

Let fortykkelse 

af 

tarmslimhinden



Forekomst af Brachyspira infektioner

 Svinedysenteri er diagnosticeret i ca. 1%  af danske
svinebesætninger

 Spirokæter forekommer i 60% af de staldsektioner, der 
behandles mod diarre (Ken Steen Pedersen, 2012, Hyologisk)

Bakterielle årsager (% af diarre-udbrud): 

 ≈ 75% E. coli 

 ≈ 50% Lawsonia

 ≈ 50% B. pilosicoli

(Ken Steen Pedersen, 2013, DVHS)



Brachyspira typer

Stærkt hæmolyserende

 Brachyspira hyodysenteria

 Brachyspira hampsoonii

- giver betydelig klinisk sygdom

Svagt hæmolyserende

 Brachyspira pilisicoli - giver diarre

 Brachyspira murdochii

 Brachyspira intermedia

 Brachyspira innocens

Giver forandringer i 

tarmslimhinden og 

muligvis diarre



Kliniske symptomer

 Sammenhæng mellem hæmolyse og graden af kliniske 
symptomer

E.R. Burrough et al,Journal of Veterinary Diagnostic Investigation,1-10,2012



E.R. Burrough et al,Journal of Veterinary Diagnostic Investigation,1-10,2012



 Fra midten af 90erne forsvandt klinisk svinedysenteri (SD) fra
svinebesætninger i USA

 Siden 2006 har forekomsten af SD været konstant stigende

 Endvidere sås en stigende forekomst af ikke typ-bare spirokæter

Svinedysenteri



Svinedysenteri i Danmark

 Fund af Brachyspira hyodysenteria (dysenteri) i Kjellerup



Klassiske symptomer på svinedysenteri

 Blodig, slimtilblandet diarre

 Svære forandringer i slimhinden

 Væsentlig nedsat  daglig tilvækst

 Diarre hos slagtesvin helt til slagtetidspunktet



Svinedysenteri som den ser ud idag

Slagtesvin

 Ligner Lawsonia diarre til forveksling

 Ikke nødvendigvis blod og slim i gødningen

 Ingen voldsom væksthæmning

 Recidiv af diarre efter behandling

 Diarre hos slagtesvin > 50 kg

 Grisene er mere følsomme overfor “dårligt foder”

 Tåler ikke højt indhold af hvede, raps og solsikke



Svinedysenteri som den ser ud idag

Sobesætning

 Sygdommen kan være svær at opdage

 Sygdommen bliver som regel opdaget på slagtesvin solgt
fra besætningen

 Søerne kan ikke tåle samme foder som andre
sobesætninger

 Reagerer på øget indhold af raps og solsikke

 Flere gaspustere

 Diarre, evt. med blod og slim hos poltene



Hvorfor har symptomerne ændret sig??

Tidligere

 Kontinuerlig produktion hos 
ung- og slagtesvin

 Fælles rensegang

 Ingen vask af stier

 Koldt og fugtigt miljø

 Mindre flokbehandling??

 Foderkvalitet?

=>Højt infektionstryk

Nu til dags

 Alt ind-alt ud produktion

 Vask og desinfektion

 Bedre klimastyring

 Rutine omkring behandling

 100% spalter

=>Lavt infektionstryk

=>Mildt forløbende infektion



Diagnose af Brachyspira-associerede sygdomme

 Vigtigt at stille diagnosen fordi:

• Man kan vælge den rigtigt medicin til behandling af diarreen

• Man kan opdage om der er svinedysenteri eller måske ukendte typer
af Brachyspira

 Hvordan:

• Gødningsprøver – dyrkning på laboratoriet - resistensbestemmelse

• Vævsprøver fra tyktarmen - FISH



Vælg den rigtige diagnostik

Diarre-pakken

Sokkeprøver

Fortæller ikke hele sandheden!

Undersøger IKKE for svinedysenteri eller for alle spirokæter
og man får IKKE en resistensbestemmelse

E. coli fimbrietype F4 (tidl. K88) 

E. coli fimbrietype F18 

Lawsonia intracellularis

Brachyspira pilosicoli

PCR

Husk at bede specifikt om at 

få undersøgt for dysenteri og 

spirokætose

fra Veterinærinstituttet



Undgå at blive smittet!

Smitte sker via 

• Indkøb af smittede dyr

• Vognmænd og beskidte 
udleveringsvogne 

• Kørsel med levedyr i samme vogn 
som slagtedyr

• Lejede stalde, mgl. rengøring

• Rotter, fugle?

Følg SPF-reglerne!

• Kun adgang via forrum

• Støvle- og tøjskift 

• Gennemgå udleveringsprocedurer

• STRAM OP!


