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Hvad kan vi vaccinere mod

 Hvalpesyge.

 Virusenteritis.

 Smitsom lungebetændelse.

 Botulisme.



Hvad kan vi ikke vaccinere 

mod

 Plasmacytose.

 Hvalpe diarre, (fedte hvalpe) Astrovirus.

 Antibiotika resistente bakterier.

 Salmonella.

 Influenza.

 Coli.







Vacciner – hvordan virker de

Antigen – fælles navn for overflade 

stoffer på celler der er fremmed for 

kroppen og derfor forårsager dannelse 

af antistoffer.

Antistoffer – fælles navn for en 

stofgruppe der kan genkendes 

specifikke antigener.

Vacciner er opløsninger af antigener.



Antigen - Antistoffer



Antigen - Antistof



Antigen – antistof komplex



2 typer af immunitet

 1. Passive immunitet, antistoffer overført fra 

moderen. Virker som en ”madpakke” der 

dækker hvalpen i de første leveuger.

 2. Aktive immunitet – antistoffer dannet af 

immunceller i minken som følge af en tidligere 

infektion eller vaccination



En eller flere vaccinationer



Hvilke vacciner har vi

 Enkeltkomponent vacciner

Virusenteritis

Hvalpesyge

 Kombinations vacciner

Hvalpesyge/virusenteritis

Virusenteritis/Pesudomonas/botulis
me



Effekt af vaccination

 Ingen vaccination giver 100% beskyttelse.

 Normalt vil en beskyttelse på 85 – 90 % hindre en 

epidemi i bestanden.

 Genvaccination vil øge beskyttelsen med flere og 

bedre antistoffer i dyret.

 Effekt efter første vaccination

 Hvalpesyge 90%

 Virusenteritis 85%

 Smitsom lungebetændelse 60 – 80%

 Botulisme 95 – 100%



Årsag til for lav/ingen 

beskyttelse

 Vaccination af syge dyr – inkubationsfasen kan være op til 3 mdr. 
for hvalpesyge.

 Enkelt dyr eller grupper er ikke vaccineret, gruppe ind - husning.

 Dyr med ringe antistofdannelse – pastel. 

 Injektionsfejl, bør placeres under huden, gerne i lysken.

 Fejl i opbevaring/håndtering af vaccine

 Fejl i dosis, 1 ml per dyr.

 Manglende renholdelse af udstyr, infektion og bylder.

 For tidlig vaccination af hvalpe.

 Øget krav til beskyttelse som følge af øget dyretæthed

 Fejl ved vaccinen.

 Ændring af agens



Hvalpesyge

 Skyldes paramyxovirus ,  angriber også hunde og ræve.

 Unge dyr er meget modtagelige.

 Inkubationstiden er 14 dage til 3 måneder.

 Kan give meget varierende symptomer som feber, nedsat 
eller ophørt ædelyst, infektion i luftveje og øjenslimhinde, 
diarré, skorper på næse og fortykkede poter

 Virus overlever kun kort uden for værten

 Kan dræbes af de fleste desinfektionsmidler, sollys og 
varme

 Kulde, frost og fugt er godt for virus overlevelse

 Spredes direkte ved kontakt mellem dyr og indirekte med 
aerosoler, dråber, støv partikler over kortere afstande.



Hvalpesyge -

skorpedannelse



Ræv med hvalpesyge



Smittebeskyttelse hvalpesyge

 Handel med dyr, lang inkubations tid kan medvirke til 

at indkøbte dyr han smitten med, derfor er egen 

vaccinations status vigtig.

 Vaccination.

 Hold vilde dyr ude

 Kontrol med egen hund, vaccinerede hunde kan 

bære sygdommen ind på farmen.



Vaccinations anbefaling 

mod hvalpesyge

 Risiko bør altid vurderes individuelt på farmen.

 Der kan være formelle krav ved pelsning, avlsdyr salg, 

eksport, smittede farme i nærheden etc.

 Når der er en smitterisiko i farmens område, er vores 

anbefaling vaccination af alle dyr når hvalpene er 10 -

12 uger om sommeren og alle avlsdyr i vinterperioden.

 Er der ikke hvalpesyge i landet/området og har man 

ikke kontakt til smittede områder, så bør alle dyr på 

farmen sommervaccineres.



Anbefalinger for vaccinationstidspunkt

Vintervaccination:

Perioden fra slut pelsning til 1. februar.

Sommervaccination:

Hvalpe efter uvaccinerede tæver i ikke tidligere smittede

farme:

Virusenteritis, Pseudomonas, Botulisme:  6-8 uger

Hvalpesyge: 8 -10 uger

Hvalpe efter vaccinerede tæver i tidligere smittede farme:

Virusenteritis, Pseudomonas, Botulisme:  8-10 uger

Hvalpesyge: 10  - 12 uger






