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Ødemsyge kan være  
en overset dræber n Svinedyrlæge Mette 

Gade fra LVK har positive 
erfaringer med ødemsyge- 

vaccinen Vepured. 

n Ødemsyge- 
vaccinen  
Vepured kom på 
markedet i 2017 
og viser god  
effekt i selv 
svært ramte 
besætninger.

En økologisk besæt-
ning blev for et år 
siden udfordret af 
høj dødelighed som 
følge af ødemsyge. 
Ødemsyge-vaccinen 
»Vepured« har imid-
lertid både fået bugt 
med dødeligheden 
og har samtidig gjort 
det muligt at fjerne 
zinkoxid fra foderet.

- I foråret 2018 blev jeg 
tilkaldt til en større øko-

logisk besætning. Besætnin-
gen køber fravænnede grise 
fra en fast leverandør og feder 
grisene på flere ejendomme. 
Årsagen til mit besøg var en 
markant stigning i dødelighe-
den i et hold indsat to uger 
tidligere. Normalt lå dødelig-
heden i besætningen på fi-
re-fem procent, men var nu 
steget til over det dobbelte.

Svinedyrlæge Mette Gade fra 
LVK deler her sine erfaringer 
fra en besætning, hvor tabs-
voldende sygdom med succes 
er blevet sat i bero.

Diagnosen var klar
- Under besætningsbesøget 
fandt jeg klassiske tegn på  
ødemsyge: hævelser, i fag-
sprog også kaldet ødemer, 
både i øjenlåg og på næseryg, 
slingrende usikker gang, kram-
per, lammelse og markant 
forøget dødelighed. Indsen-
delse af grise til Seges-labora-
toriet i Kjellerup bekræftede 
min mistanke. Grisene havde  
ødemsyge.

Ødemsyge skyldes en in-
fektion med en toksinprodu-
cerende E. coli bakterie. Der 
findes mange typer af E. coli 
bakterier. Nogle er sygdoms-
fremkaldende, andre er ikke. 

Ifølge Mette Gade afhænger 
evnen til at fremkalde sygdom 
blandt andet af E. coli bakteri-

ens evne til at sætte sig fast på 
tarmslimhinden. Efter tilhæft-
ning kan bakterien producere 
skadevoldende toksiner. Zink- 
oxid mindsker tilhæftningen 
til tarmslimhinden. Ødemsy-
ge skyldes en bestemt E. coli 
bakterie, der bruger specifik-
ke fimbrier til tilhæftningen 
og producerer et toksin, der 
kaldes Verotoksin 2e. 

- Når Verotoksin 2e optages 
til blodet, bliver blodkarrene 
beskadiget, så disse bliver 
»utætte«. Derfor ser vi blandt 
andet symptomerne med 
væskeophobning i øjenlåg, 
panderyg og hjerne, forklarer 
Mette Gade, der påpeger, at 
ødemsyge kan ses hos grise i 
alle aldre, men oftest i ugerne 
efter fravænning. 

Øget risiko udendørs
Stress i forbindelse med fra-
vænning, flytning og foder-
skifte har en betydning for 
udviklingen af ødemsyge. Til-
sætning af zinkoxid til foderet 
og/eller behandling med anti-
biotika kan i nogle tilfælde re-
ducere og skjule problemerne 
med ødemsyge. 

- Særligt udendørs besæt-
ninger er i risikogruppen for 
at blive ramt af ødemsyge, 
da sygdommen blandt andet 
kan overslæbes med fugle og 
gnavere. Når en økologisk be-
sætning rammes af ødemsyge, 
kan sygdommen være endnu 
vanskeligere at håndtere end 
i konventionelle besætninger, 
da det ikke er tilladt at bruge 
syntetiske aminosyrer i øko-
logisk produktion, og dermed 
bliver proteinindholdet i fo-
deret let så højt, at det kan 
forværre sygdommen.  

I den før omtalte »problem« 
-besætning blev der brugt 
zinkoxid i foderet, men kon-
sekvent flokmedicinering var 
naturligvis ikke en mulighed, 
da besætningen var økologisk. 

Vaccine var løsningen
Umiddelbart efter at diagno-

sen var stillet, blev der i sobe-
sætningen startet en vaccina-
tion med ødemsyge-vaccinen 
Vepured. Grisene blev vacci-
neret ved tre-ugers alderen, 
da de på dette tidspunkt også 
blev vaccineret mod PCV2 og 
mycoplasma. 

- Da de første vaccinerede 
grise blev indsat, ophørte alle 

symptomer på ødemsyge. 
Samtidig faldt den samlede 
dødelighed opgjort på grise fra 
indsættelse til cirka 40 kilo til 
0,5-1 procent. Dødeligheden 
faldt således til et niveau, som 
var markant lavere – selv sam-
menlignet med det niveau, 
som besætningen lå på inden 
udbruddet med ødemsyge. 

Dette peger på, at der udover 
åbenlys ødemsyge i forbindel-
se med udbruddet også har 
været skjult subklinisk ødem-
syge, inden vi stillede diagno-
sen, forklarer Mette Gade. 

I indendørs besætninger har 
der også været mistanke om, 
at ødemsyge kan optræde i en 
mere skjult form. Symptomer-
ne på subklinisk ødemsyge er 
let forøget dødelighed, uens-
artet tilvækst og grise med 
symptomer, der ligner hjer-
nebetændelse. 

- Det er svært, med det blotte 
øje, at stille diagnosen subkli-
nisk ødemsyge, da sympto-
merne ofte er sammenfaldene 
med mange andre sygdomme 
som for eksempel streptokok-
ker. Der bør derfor foretages 
en laboratorieundersøgelse 
med påvisning af Verotoksin 
2e for at afdække et eventuelt 
problem, påpeger dyrlægen.

Lav dødelighed 
– også uden zink
Efter at de første hold vaccine-
rede grise kom godt fra start 
efter fravænning, blev det for-
søgt at fjerne det tilsatte zin-
koxid fra foderet. Ifølge Mette 
Gade er dette forsøg endda 
endt med succes, for efter at 
have fravænnet tre hold uden 
zinkoxid er der endnu ikke ob-
serveret øget dødelighed eller 
nedsat kvalitet af grisene.

- Konklusionen i denne 
økologiske bedrift er, at efter 
opstart af vaccination med Ve-
pured er dødeligheden faldet 
til et meget lavt niveau, og det 
har endda været muligt at fjer-
ne zinkoxid fra foderet, uden 
at dødeligheden er steget, på-
peger dyrlægen.
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Større og stærkere grise ved 
fravænning

COLFAPIG:
INTELLIGENT FODER-
TILSKUD TIL SØER 

ColfaPig gør soen i stand til at 
producere mælk med højere fedt-
indhold og flere immunglobuliner.

 

Fravænningsvægt øges med 
mere end 500 g. pr. gris

Væsentlig reduktion af dødelighed
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