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Ræven er ikke den eneste reservoirvært 
for hundens hjerte/lungeorm

Dyreart Antal dyr 
undersøgt

Mårhund (Nyctereutes procyonoides) 476
Ræv (Vulpes vulpes) 367
Vilde mink (Neovison vison) 123
Skovmår (Martes foina) 31
Odder (Lutra lutra) 30
Ilder (Mustela putorius) 14
Total 1.041

Angiostrongylus vasorum er 
årsagen til sygdommen angi
ostrongylose hos hunde, hvil
ket er en sygdom, som kan 
være fatal, hvis den ikke be
handles. Angiostrongylus 
vasorum blev første gang på
vist i Danmark i 1983 hos en 
cairn terrier fra Charlotten
lund1. Hunden havde besøgt 
Sydfrankrig og var antagelig 
blevet inficeret der. Parasit
ten spredte sig efterfølgende 
via mellemværter til andre 
hunde, først i Nordsjælland 
og senere til resten af Dan
mark. Nordsjælland betrag
tes dog stadig som et hyper
endemisk område for A. 
vasorum2,3. 

Tidligere studier har vist, at 
også en betydelig del af dan
ske ræve kan være smittet 
med A. vasorum3,4, og de ud
gør dermed et reservoir for 
smitte til hunde. De tidligere 
danske studier er nu over 10 
år gamle (dyrene er indsamlet 
i 20062008 i AlSabi et al 
(2014)) og udbredelsen af pa
rasitten kan have ændret sig. 
Det ses bl.a. i andre europæi
ske lande, hvor A. vasorum i 
stigende grad observeres i 
områder, hvor den tidligere 
var fraværende5–8. Formålet 
med dette studie var derfor, 
at få opdateret viden om ud
bredelse af A. vasorum blandt 
danske ræve, men også un
dersøge om andre vilde dyr 
fra Danmark kan udgøre et re
servoir for parasitten. 

I undersøgelsen indgik 
ræve, mårhunde, vilde mink, 
skovmår, odder og ilder (se 
tabel 1). Alle dyrene er modta
get som faldvildt hos Center 
for Diagnostik, DTU i 2019. 
Dyrene var nedlagte, fælde
fanget, trafikdræbte eller 
dødfundne. Undersøgelser
ne er udført af to veterinær
studerende i samarbejde 
med sektion for Parasitologi 
og Akvatisk Patobiologi, KU.

Hjerte og lunger blev un

Tabel 1. Oversigt over antallet af undersøgte dyr fordelt på dyreart.

Figur 1. Oversigtskort over prævelensen af Angiostrongylus vasorum i fire vilde dyrearter fordelt på region. Bil-
lederne angiver, hvilke dyrearter der er undersøgt fra den respektive region. Odder og skovmår er også under-
søgt, men fundet negativ, og er derfor ikke angivet på kortet.

dersøgt makro og mikrosko
pisk for tilstedeværelsen af 
A. vasorum, og orm og larver 
opsamlet. Da faldvildt ofte er 
medtaget pga. skudhuller, 
indtørring mv., kan det være 
vanskeligt at artsidentificere 
parasitterne udelukkende 
baseret på morfologi. Derfor 
er A. vasorum i dette studie 
artsidentificeringen ved mo
lekylærtekniske metoder.

Som forventet fandtes 
ræve inficeret med A. vaso-
rum. Prævalensen i Nord
sjællandske ræve var tilsva
rende tidligere fund, og 
Nordsjælland må derfor sta
dig antages at være et hyper
endemisk område, mens et 
fåtal af ræve fra Jylland var 
inficeret (se figur 1). Præve
lensen i ræve fra region Midt
sjælland var dog tilsvarende 
rævene fra Nordsjælland (se 
figur 1). Dette tyder på, at det 

hyperendemiske område nu 
gælder hele Sjælland.

Udover ræve fandtes også 
mårhund, mink og ilder infice
ret med A. vasorum (se figur 
2). Det er første gang, at A. 
vasorum er blevet dokumen
teret påvist hos disse dyrear
ter i Danmark. Prævalensen 
af A. vasorum hos mårhunde 
var tilsvarende eller højere 
end hos ræve fra Jylland (se 
figur 1). Dette indikerer, at 

mårhundens potentiale som 
vært matcher rævens. Mår
hunde er tidligere fundet po
sitive med tilsvarende præva
lens i andre europæiske lan
de, bl.a. Finland9.

Prævalensen hos ilder var 
høj, og de inficerede ildere 
var fra både Jylland og Sjæl
land (se figur 1). Ilderen kan 
derfor potentielt udgøre et 
betydningsfuldt reservoir for 
smitte til hunde i hele landet. >
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Dog indgik kun 14 ildere i un
dersøgelsen, og derfor er det 
anbefalelsesværdigt at un
dersøge flere ildere, førend 
dens betydning som reser
voir vært vurderes endeligt. 
Andre dyr i mårfamilien er tid

Overvågning af influenza Avirus i svin i danske 
besætninger er udført siden 2011. Overvågnings
programmet er baseret på en passiv overvågning, 
hvilket betyder, at prøverne til overvågningen er 
indsendt af landets dyrlæger på baggrund af kli
nisk tegn på respiratorisk sygdom i de pågælden
de besætninger. 

Overvågningen giver et betydeligt indblik i, hvil
ke influenza Avirus der cirkulerer i danske svin, og 
denne information bruges dagligt proaktivt til 
håndtering af sygdom i danske svinebesætninger. 
Overvågningen har vist, at virus med nye genkom
binationer er blevet etableret i danske svin, og at 
der fortsat bør holdes øje med, om disse virus 
smitter til mennesker.

Her rapporterer vi highlights fra overvågningen i 
2019. Den fulde rapport kan downloades på  vets
si.dk/overvaagning.

I 2019 blev der modtaget 586 indsendelser fra 
458 forskellige besætninger, som var registreret 
med forskelligt CHRnumre. I alt var 54 % (318) af 
indsendelserne positive for influenza Avirus. Ud 
af de positive indsendelser var 20 % positive for 
pandemisk influenza Avirus H1N1 2009 variant 
(H1pdm09). Andelen af H1pdm09positive indsen
delser har ligget på et stabilt niveau siden 2014.

Den hyppigst påviste subtype var igen 
H1avN2sw, der udgjorde cirka 70 % af de subtype
de indsendelser. Der var en stigning i antal påvis
ninger af subtyperne: H1avN1av, H1avN2hu og 
H1pdm09N1av. I alt blev der i 2019 påvist syv for

Indsendelser og 
overvågning
 
Overvågning af influen-
zavirus i svin udføres i 
henhold til aftale mel-
lem Fødevarestyrelsen 
og Dansk Veterinær 
Konsortium (DK-VET), 
som er et samarbejde 
mellem Københavns 
Universitet og Statens 
Serum Institut. Alle ind-
sendelser fra danske 
svinebesætninger med 
ønske om specifik test 
for influenzavirus, der 
sendes til undersø-
gelse på Statens 
Serum Institut eller 
Center for Diagnostik, 
DTU, indgår i overvåg-
ningen. Omkostnin-
gerne til influenzapå-
visning påhviler de 
indsendende dyrlæ-
ger, mens undersø-
gelse for pandemisk 
H1N1-virus (H1pdm09) 
og yderligere karakteri-
sering af udvalgte virus 
finansieres via over-
vågningsmidlerne.

ligere fundet inficeret med A. 
vasorum10, men ikke umiddel
bart ildere.

Kun én enkelt mink ud af 86 
undersøgte fandtes inficeret. 
Mink må derfor anses som 
uvæsentlige reservoirværter.
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Der cirkulerer mange varianter af 
svineinfluenzavirus i danske svinebesætninger

skellige subtypevarianter i danske svin. Tilmed 
blev der ved hjælp af fuldgenom karakterisering 
identificeret flere forskellige varianter inden for 
samme subtype. En mere detaljeret fordeling af 
subtyper, baseret på både HA og NAkarakterise
ring, fremgår af rapporten.

De seneste to år er der sket en markant stig
ning i antallet af indsendelser, hvilket understre
ger brugbarheden af overvågningsprogrammet. 
Overvågningen tilbyder diagnostik af høj kvali
tet, ligesom den er tilpasset danske forhold og 
resulterer i, at besætningsrådgivningen er base
ret på et fagligt grundlag. Subtypningen er es
sentiel for udvælgelse af den korrekte vaccinati
onsstrategi og til vurdering af manglende vacci
nationseffekt. Ydermere resulterer overvågnin
gen i en tidlig karakterisering af nye subtyper og 
varianter og giver et betydeligt indblik i, hvilke 
subtyper der generelt dominerer og er i frem
gang i Danmark.  

Resultaterne fra overvågningen er ligeledes vig
tige i forhold til at vurdere den zoonotiske trussel, 
som danske svinebesætninger udgør, idet de må 
betragtes som et reservoir for et stigende antal 
forskellige influenza Avirus subtyper, der poten
tielt kan spredes til mennesker.
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Da infektion af hunde (og an
dre værter) kræver indtagel
se af en inficeret mellemvært, 
nødvendiggør det, at mellem
værten er tilstede i de områ
der, hvor hundene færdes, 
for at infektionen kan blive en 

realitet. Jo flere inficerede vil
de dyr i et område, jo større er 
sandsynligheden dog for at 
inficerede mellemværter fore
kommer.

Seniorforsker
 Heidi Huus Petersen

Nyt fra Center for Diagnostik

FOTO DK-VET


