
 
 
General rights 
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright 
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. 
 

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. 

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain 

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal 
 
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately 
and investigate your claim. 
  
 

   

 

 

Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 23, 2023

Hvordan ser afrikansk svinepest ud i danske grise II?
Rapport over smitteforsøg i drægtige søer 2014

Lohse, Louise; Strandbygaard, Bertel; Nielsen, Jens; Uttenthal, Åse; Rasmussen, Thomas Bruun;
Belsham, Graham; Bøtner, Anette

Published in:
Dansk Veterinaertidsskrift

Publication date:
2015

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link back to DTU Orbit

Citation (APA):
Lohse, L., Strandbygaard, B., Nielsen, J., Uttenthal, Å., Rasmussen, T. B., Belsham, G., & Bøtner, A. (2015).
Hvordan ser afrikansk svinepest ud i danske grise II? Rapport over smitteforsøg i drægtige søer 2014. Dansk
Veterinaertidsskrift, 9, 21-23.

https://orbit.dtu.dk/en/publications/e568205d-2fc9-4b38-b9df-4b40f048c11e


DVT 9 2015      21 

SVIN

Denne artikel beskriver forløbet af et eks-
perimentelt forsøg i danske, drægtige søer 
og fostre podet med afrikansk svinepestvi-
rus (African swine fever virus = ASFV). For-
målet med forsøget var at tilvejebringe 
viden om det kliniske og patologiske bil-
lede ved infektion med den ASFV-stamme 
(ASFV Georgia 2007), der cirkulerer i Rus-
land og omegn (nu også EU). 

Forsøget efterfølger et tidligere smitte-
forsøg gennemført i danske fravænnings-
grise med samme isolat (se faktaboks 1). 

Forsøget skulle samtidig fastlægge, hvil-
ket diagnostisk materiale det er optimalt at 
udtage fra drægtige søer/nyfødte grise i en 
mistankesituation. Endelig, indgik forsøget 
i den løbende opdatering og undervisning 
af beredskabsdyrlæger i Fødevarestyrelsen 
om eksotiske virussygdomme i husdyr. 
Denne aktivitet foregår i et samarbejde 
mellem DTU Veterinærinstituttet og Føde-
varestyrelsen. Via besøg på Lindholm med 
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Faktaboks 1: 

ASFV forsøg i fravænningsgrise 2012 
(podet med ASFV Georgia 2007)
Eksperimentelt design: 
•  17 grise, 8 uger gamle, 2 grupper 

med forskellig sanitær status, i alt 8 
dyr podet, 9 dyr kontakt

Klinik:
•  Alvorligt sygdomsforløb: 
 PID* 2-3: høj feber (41-42°C),
  PID 6-7: nedstemthed, appetitløs-

hed, blødning fra tarm, opkast, 
besværet respiration, enkelte kram-
per, enkelte rødlig misfarvning.

Kontaktgrise følger samme mønster ca. 
4 dage forskudt i tid
•  I alt 5 grise dør akut uden forudgå-

ende livstruende symptomer
•  I alt 12 grise aflives af dyrevelfærds-

mæssige årsager
*PID = post infection day
Patologi:
•  Indre blødninger, tonsilatrofi, blød-

ning i ventrikellymfeknuder

Resultater fra dette forsøg er publice-
ret i DVT, 12, 2013.

Drægtig so inficeret med ASFV PID4.

ekskursion til stald- og laboratoriefacilite-
ter holdes beredskabsdyrlægerne ajour 
med det kliniske og patologiske billede af 
de udefrakommende virustrusler, der cirku-
lerer i husdyr i landene omkring Danmark.  

Baggrund
Afrikansk svinepest forårsager alvorlig 
hæmorrhagisk sygdom i domesticerede 
grise, og infektionen kan medføre meget 
høj dødelighed i besætninger. Infektionen 
er forårsaget af et DNA-virus, der har 
værtspecificitet for svin (se faktaboks 2). 
Efter introduktion til Georgien i 2007 med 
efterfølgende spredning op gennem Kau-
kasus og Rusland har virus i de senere år 
etableret sig i Østeuropa. 

Mange udbrud er påvist i såvel domesti-
cerede grise som vildsvin i disse områder. I 
løbet af det sidste år har sygdommen 
spredt sig så langt vestpå som til Polen og 
De Baltiske Lande. Der er derfor en forøget 

risiko for videre spredning hen over Europa, 
og dermed for introduktion af denne syg-
dom til Danmark. I denne sammenhæng er 
det vigtigt, at det veterinære beredskab 
har et godt kendskab til, hvordan det klini-
ske symptombillede udvikler sig i danske >
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Patologi:	  
• Indre	  blødninger,	  tonsilatrofi,	  blødning	  i	  ventrikellymfeknuder	  

	  
Resultater	  fra	  dette	  forsøg	  er	  publiceret	  i	  DVT,	  12,	  2013.	  
	  

BOKS	  

Faktaboks	  2:	  Afrikansk	  svinepest	  virus	  (ASFV)	  
	  

• DNA	  virus	  (Asfivirus),	  stort	  og	  robust	  virus	  
• Affinitet	  for	  celler	  i	  immunsystemet	  –	  primært	  monocytter/makrofager	  
• Vært:	  Svin	  –	  både	  tamsvin	  og	  vildsvin	  
• Afrikanske	  grise	  (Warthogs,	  Bush	  pigs,	  Giant	  Forest	  hogs)	  er	  resistente	  over	  for	  sygdom,	  men	  kan	  fungere	  som	  

reservoir	  for	  virus	  	  
• Bløde	  flåter	  (Ornithodoros)	  kan	  være	  vektor	  og	  reservoir	  
• Der	  findes	  kun	  én	  serotype,	  men	  over	  20	  genotyper	  med	  mange	  subtyper,	  stor	  variation	  fra	  lav	  til	  høj	  virulens	  
• Inkubationstid	  er	  i	  naturen	  4-‐19	  dage.	  Virus	  kan	  påvises	  efter	  få	  dage	  i	  blodet,	  og	  ved	  infektion	  med	  stammer	  af	  

lavere	  virulens	  kan	  antistoffer	  påvises	  7-‐10	  dage	  efter	  infektion	  	  
• Klinik	  varierer	  med	  mulighed	  for	  perakut/akut/kronisk	  forløb.	  Kardinalsymptomer	  ved	  infektion	  med	  stammer	  af	  

høj	  virulens	  er	  høj	  feber,	  nedsat/ingen	  appetit,	  blødning	  i	  hud	  og	  indre	  organer	  	  
• Ved	  obduktion	  ses	  blødninger	  i	  hud	  og	  indre	  organer,	  forstørrelse	  af	  milt	  og	  karskader.	  Ved	  perakut/akut	  forløb	  ses	  

færre	  forandringer	  
• Ingen	  vaccination	  mulig	  
• Udbredelse:	  Afrika,	  Sardinien,	  introduceret	  til	  Georgien	  2007	  –	  spredning	  op	  gennem	  Rusland	  og	  herfra	  til	  Ukraine,	  

Polen	  og	  de	  Baltiske	  lande.	  	  
	  

	  

	  

Figur1.	  Klinisk	  score.	  Følgende	  parametre	  bidrog	  til	  den	  positive	  score	  i	  dette	  forsøg:	  Alment	  befindende,	  appetit,	  temperatur	  og	  
opkast.	  
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dyr og hvilke patologiske fund, der kan for-
ventes. Herudover er det afgørende at 
have en opdateret viden om optimalt 
materiale til diagnostisk laboratorieunder-
søgelse samt at sikre at effektive påvis-
ningsmetoder implementeres.

Forsøgsdesign
3 drægtige søer blev podet ved intramu-
skulær injektion med virus (ASFV Georgia 
2007) ca. 100 dage efter insemination. Der 
blev udført daglig klinisk monitorering 

Faktaboks 2: 
Afrikansk svinepest virus (ASFV)
Eksperimentelt design: 
•  DNA virus (ASF-virus), stort og 

robust virus
•  Affinitet for celler i immunsystemet 

– primært monocytter/makrofager
•  Vært: Svin – både tamsvin og vild-

svin
•  Afrikanske grise (Warthogs, Bush 

pigs, Giant Forest hogs) er resi-
stente over for sygdom, men kan 
fungere som reservoir for virus 

•  Bløde flåter (Ornithodoros) kan 
være vektor og reservoir

•  Der findes kun én serotype, men 
over 20 genotyper med mange 
subtyper, stor variation fra lav til 
høj virulens

•  Inkubationstid er i naturen 4-19 
dage. Virus kan påvises efter få 
dage i blodet, og ved infektion 
med stammer af lavere virulens kan 
antistoffer påvises 7-10 dage efter 
infektion 

•  Klinik varierer med mulighed for 
perakut/akut/kronisk forløb. Kar-
dinalsymptomer ved infektion med 
stammer af høj virulens er høj 
feber, nedsat/ingen appetit, blød-
ning i hud og indre organer 

•  Ved obduktion ses blødninger i 
hud og indre organer, forstørrelse 
af milt og karskader. Ved perakut/
akut forløb ses færre forandringer

•  Ingen vaccination mulig
•  Udbredelse: Afrika, Sardinien, 

introduceret til Georgien 2007 – 
spredning op gennem Rusland og 
herfra til Ukraine, Polen og de Bal-
tiske lande. 

Figur 1. Klinisk score. Følgende parametre bidrog til den positive score i dette forsøg: Alment befin-
dende, appetit, temperatur og opkast.

inklusive måling af rektaltemperatur og 
registrering af kliniske symptomer i et 
score-skema inddelt i følgende parametre: 
Appetit, alment befindende, bevægelse, 
respiration, evt. øjenflåd, evt. blødning i 
hud, konsistens, lugt og udseende af 
fæces, urin, evt. opkast. 

Hver parameter blev vurderet og tildelt 
en score fra 0-6, hvor score 0 = normal, og 
positiv score = afvigende fra normal. Mak-
simal score = 40. Under forsøget var det 
planlagt at indsamle følgende prøvemateri-
ale: Blod og næsesvaber på fastsatte dage i 
forsøget (PID = post infection day): 0, 4, 7, 
11, 14, Fæces: dagligt. I forbindelse med 
afslutning af forsøget blev der foretaget 
obduktion og indsamling af organmateri-
ale: Placenta samt tonsil, milt og lymfeknu-
der fra både søer og fostre.

Resultater
Klinik og patologiske fund 
De 3 søer blev podet PID0 og var før pod-
ning alle fundet raske ved klinisk undersø-
gelse, med rektaltemperaturer på 37-38 
°C. De følgende 2 dage var alle dyr fortsat 
raske ved den daglige kliniske monitorering 
og med uforandret temperatur. Fra PID3 
skete der en ændring i det kliniske billede, 
og for alle 3 søer kunne uspecifikke symp-
tomer i form af nedstemthed og nedsat 
appetit noteres. Herudover steg rektaltem-
peraturen og lå i et interval fra 38,3-39,7 
°C. I løbet af PID4 skete der en svag for-
værring, dyrenes foderoptagelse ændrede 
sig fra nedsat til ingen, og temperaturen lå 
i et interval fra 38,8-39,8 °C. Ved morgen-
tilsyn i stalden PID5 fandtes so1 død, so2 + 

so3 var tydeligt nedstemte og so2 kastede 
op, men havde ud over dette ingen symp-
tomer. Under andet tilsyn samme dag gik 
so2 i krampe og døde, so3 kastede op og 
blev aflivet umiddelbart efter ud fra vel-
færdsmæssige kriterier. De 3 dyr opnåede 
en klinisk score på hhv. 12, 16 og 14 ud af 
en maksimal score på 40 (se figur 1).

I forbindelse med obduktion af søerne 
blev kun få patologiske fund observeret – 
generelt sås rødfarvede lymfeknuder. Her-
udover havde so2 let rødlig misfarvning på 
bugen. Næsten alle fostre var fuldbårne 
med kun få patologiske forandringer af 
uspecifik karakter. Et foster var macereret.

Virologiske undersøgelser 
Serum, næsesvaber og fæces udtaget 
under forsøget blev undersøgt for ASFV-
DNA ved PCR, og resultaterne angivet som 
Ct-værdier (se figur 2). Figuren viser, at der 
var store mængder virus DNA i serum PID4 
(Ct=21-22), mens indholdet af virus DNA i 
næsesvaber var noget mindre (Ct=30-36). 
Virus DNA blev først påvist i fæces i lille 
mængde PID5 (Ct=37-39). I forbindelse 
med obduktion blev der indsamlet lymfoidt 
materiale (tonsil, milt, mesenterial- og ven-
trikulær-lymfeknude) fra både søer og 
fostre (se figur 3). Ud fra resultaterne ses, 
at søerne har et meget højere indhold af 
virus i organerne (Ct=17-19) sammenlignet 
med fostrene (Ct=34-43). Placenta fra so1 
og so3 blev udtaget og undersøgt ved 
PCR. Materialet var positivt med ct-værdi 
på hhv. 31 (so1) og 29 (so3). Påvisning af 
virus i fostrene viser, at der er sket trans-
placental overførsel. 

SVIN
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So1 og fostre 
(22 stk)

Tonsil Milt LN M/G

So 18 19 19/17

Foster 1-1 38 36 N/-

Foster 1-2 N N N/-

Foster 1-3 N N N/N

Yderligere 1/22 fostre var positive i tonsil 
(Ct 36), i alt 2/22 fostre ASFV-positive.

So2 og fostre 
(20 stk.)

Tonsil Milt LN M/G

So 18 19 18/18

Foster 2-1 37 N 36/-

Foster 2-2 N 36 34/-

Foster 2-4 36 N 43/37

Yderligere 0/20 fostre var positive i tonsil, i 
alt 3/20 fostre ASFV-positive.

So3 og fostre 
(22 stk.)

Tonsil Milt LN M/G

So 18 17 18/18

Foster 3-1 36 N N/36

Foster 3-2 37 34 36/-

Foster 3-6 35 34 35/38

Yderligere 3/22 fostre var positive i tonsil 
(Ct 37-38), i alt 6/22 fostre ASFV-positive.

Figur 3. ASF-virus distribution i indsamlet organ-
materiale fra søer og fostre undersøgt ved PCR. 
Fra hvert kuld blev der undersøgt tonsil, milt og 
lymfeknuder fra tre fostre. Fra øvrige fostre blev 
der undersøgt tonsilmateriale. DNA mængde er 
angivet i Ct-værdi, hvor lav Ct = højt niveau af 
virus og høj Ct = lavt niveau af virus. LN M = 
mesenterial lymfeknude, LN G = ventrikulær lym-
feknude, N = negativ, - = ikke undersøgt.

Fødevarestyrelsens dyrlæger på besøg på sektionstuen på Lindholm.

Figur 2. Virusdistribution i indsamlet prøvemateriale fra søer (blod, fæces, næsesvaber) undersøgt ved 
PCR. DNA mængde er angivet i Ct-værdi, hvor lav Ct = højt niveau af virus og høj Ct = lavt niveau af virus. 

Diskussion
Det gennemførte smitteforsøg viste, at 
den variant af ASFV, som cirkulerer i lande 
tæt på Danmark, medfører alvorlig sygdom 
– ikke kun i unge, men også i voksne dyr. 
Ved infektion af danske grise med ASFV 
Georgia 2007 må man derfor forvente akut 
sygdom med dødelig udgang. Inkubations-
tiden forventes at være kort, 2-4 dage, 
som efterfølges af initialt uspecifikke 
symptomer med feber, nedstemthed og 
nedsat appetit. Herefter observeres typisk 
besværet respiration, evt. opkast, evt. 
diarré og blødning fra tarm. Man skal end-
videre være opmærksom på akutte døds-
fald blandt grise i alle aldersgrupper, hvor 
der ved efterfølgende obduktion ikke nød-
vendigvis behøver at være voldsomme syn-
lige forandringer. 

Optimale materialer til indsendelse for spe-
cifik laboratorieundersøgelse er: Ustabili-
seret blod, tonsil, milt, lymfeknuder (sær-
ligt ventrikulære og mesenteriale lymfe-
knuder). 

Afslutning
Ovenstående beredskabsrelaterede forsk-
ningsprojekt er finansieret af Fødevaresty-
relsen. Projektet indeholdt gennemførelse 
af to smitteforsøg med ASFV i svin i for-
skellige aldersgrupper. Projektets formål 
var at generere viden til opdatering af det 
veterinære beredskab om ASFV. Projektets 
resultater er formidlet i international sam-
menhæng via posterpræsentation på 8th 
Annual Meeting of Epizone, Copenhagen, 
Denmark (september, 2014) og på Dialog-
møde mellem FVST og DTU Veterinærin-
stituttet (januar, 2015). Fødevarestyrelsen 
og DTU Veterinærinstituttet fortsætter 
samarbejdet om ASFV i et ph.d.-projekt, 
som forventes igangsat sommer 2015. 
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