KLAMYDIA HOS SØER
Dyrlæge Flemming Thorup
Ø-vet’s årsmøde.

Sørup Herregård.
27. januar 2015
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VI HAR FÅET NYE PROBLEMER
●

Der er flere aborter end tidligere
●
●

●

Omløbning efter brug af enkelte batches af sæd
●
●

Meget sjældent
Der er nok flere årsager til dette problem

●
●
●
●
●

Vi har også de ”gamle” udfordringer
Dårlig brunstkontrol
Forkert håndtering af sæden
Stress i løsdriften
Sæsonvariationer

●

Og så er leptospirose nok fortid 
●
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Der har altid været enkelte aborter
Klamydier er sandsynlig årsag til forværringen

Undtagen på Lolland og Falster
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OMLØBERE EFTER BESTEMTE BATCHES AF
SÆD
●
●

99,95 % af batches er lige så gode som tidligere
Men 0,05 % giver lav frugtbarhed
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
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3-ugers omløbere med og uden flåd
4-ugers omløbere med og uden flåd
Tomme søer ved skanning
●
Eller de tomme findes ikke trods skanning 
Aborter
Enkelte tilfælde af små kuld, men ikke typisk

Problemet rammer kun ét ugehold (to?)
Symptomerne er ens i flere besætninger, som har brugt samme
batch
Enkelte besætninger ser ingen problemer
Hjælp os ved at kontakte KS-stationen hurtigt ved mistanke
Dette forklarer ikke generelt dårlige resultater
i besætningen
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KLAMYDIER ER EN DEL AF PROBLEMET
Chlamydia

Chlamydophila

C. Trachomatis
Mennesker

Cp. Pecorum
Fundet i aborter/børe fra DK søer

C. muridarum

Cp. Pneumonia, hos mennesker

C. suis
Findes nok
I tarmen hos de fleste grise

Cp. Psittaci serotype A-F
Papegøjesyge

Cp. Abortus
Fundet i udlandet i aborter
fra svin

22. januar 2015
Pecora=klovbærende
dyr (gris, okse, ged, giraf, rådyr, antilope m. fl.)
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HVAD VED VI OM C. TRACHOMATIS
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●
●
●

Rammer kun mennesker
Smitter kun ved samleje (slimhindekontakt)
Kan smitte flere gange/ vedvarende smitte

●
●
●
●

Sjældent symptomer hos mænd
Kan give tillukket æggeleder
Manglende graviditet?
Giver ikke abort

●
●

Sjældent resistent
Behandles let med acitromycin eller tetracyklin

●

Kan også give øjensygdom (trachom)
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GRISENS KLAMYDIER
●

C. suis
●
●
●

●

C. abortus
●
●

●

Kan give abort hos svin
Er ikke påvist i Danmark

C. pecorum
●
●
●
●
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Findes nok i tarmen hos alle grise?
Giver ikke problemer?
Fæcesforurening giver positiv PCR-test

Fundet i aborterede fostre
Påvises i fosterhinderne
Påvises i lungerne
Af og til i leveren

22. januar 2015

CHLAMYDIERS LIVSCYKLUS
EFTER HAMMERSCHLAG 2002.
FRA MARIELLE NIELSSONS SPECIALE 2014

Efter 48 timer frigør en celle 10.000 EB = elementary body
RB=reticulum body
8...|
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DIAGNOSTIK AF KLAMYDIER
●

Serologi på blodprøver (påviser antistoffer)
●

●

PCR på serum, væv, skrab, fostervæske (påviser gener)
●
●

●
●

Krydsreagerer
For mange falsk positive?

IPT (påviser bakterie-anti-gener)
FISH (påviser gener)
●

●
●
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Typerne krydsreagerer

Multivalent for bakterier
● Mange falsk negative
● uspecifik
Chlamydia-specifikke prober
● Fungerer
Typespecifikke prober
● Fungerer
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Fosterhinder
Grøn:FISH for bakterier
Rød: FISH for klamydier
Tim Kåre Jensen, DTU 2014

ERFARINGER MED CHLAMYDIA PECORUM
●

Er isoleret fra enkelte aborter ved afklaring af enkelte
sædsager
●
●
●
●

●

Er isoleret i besætninger med mange enkelte aborter
●
●
●

●

Er nok årsag til problemerne
Kronisk besætningsinfektion
Hvorfor smitte indenfor besætningen?

Er isoleret fra dødfødte grise i én besætning med mange
dødfødte grise
●
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Er det et tilfælde?
Næste ugehold har normal frugtbarhed
Altså meget lidt smitte mellem dyr
Akut infektion som går over igen

Dødfødte grise nok ikke typisk for klamydier
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ERFARINGER MED CHLAMYDIA PECORUM II
● Kan muligvis smitte via sæd
●

Men rammer så kun ét ugehold

● Kan smitte via anden kontakt
●

Forudsætter slimhindekontakt

● Forebyggelse
●
●
●
●

11...|

Undgå smitte fra skeden
Undgå at checke brunstslimen
Undgå at røre slimhinden med fingrene når kateteret skal
føres ind
Undgå at røre kateteret, når det trækkes ud af skeden
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VIDEOER
● Video 5808.mpg i VSP billeddatabasen viser, hvordan
slimhindekontakt er sandsynlig ved inseminering. Her
spredes skamlæberne med fingrene mod slimhinden,
og der holdes midt på kateteret, som herefter føres ind
i soen.
● Sådan skal det gøres: ingen slimhindekontakt .
https://www.youtube.com/watch?v=4nj5Uy4G1N0
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BEHANDLING AF KLAMYDIER
● Tetracykliner vil sandsynligvis virke
●

Men kun hvis klamydier er årsagen

● Hvis der behandles efter at soen er smittet
● Hvis der behandles inden fostrene smittes
● Sandsynligvis sker smitten ved brunstkontrol og
løbning (fødselshjælp?)
● Til mennesker bruges Azithromycin
●
●

Minder om tulathromycin (DraxxinR)
Obs. Draxxin er ikke testet på drægtige søer

● VSP har lovet at halvere forbruget af tetracykliner
13...|
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ANDRE ÅRSAGER TIL OMLØBERE
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DÅRLIG BRUNSTKONTROL
● Brug dele af 5-punkts-planen indtil soen står
● Løb kun ved positiv rideprøve! ! !
● Du ser det du forventer
●
●

●
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I gennemsnit
3 % af søerne er IKKE i brunst når de bliver løbet
20 % af poltene er i brunst, men bliver IKKE fundet
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FEJL VED SÆDOPBEVARING
● Undgå sollys
● Undgå frost
●

< +150 C er frost!

● Undgå høj temperatur
●
●

Temperatur gange tid
> 25 C i 12 timer er for meget

● Stabil temperatur
● Check temperaturen i sædskabet
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STRESS
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STRESS-STILLE PIGER
●

Søer med lavt selvværd
●

●

Ligger for sig selv
●

●

Får ikke ro nok

Ofte 2.-kulds søer
De sidste, der bliver skannet
Kommer i brunst 4 dage efter flytning til løbestald
●
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Får ikke foder nok

Flytter sig for de andre
●

●
●
●

Fryser/for varme

Kommer ikke til truget
●

●

Kan godt være store

De har været acykliske indtil skanning
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jan-12
feb-12
mar-12
apr-12
maj-12
jun-12
jul-12
aug-12
Sept.-12
okt-12
nov-12
dec-12
jan-13
feb-13
mar-13
apr-13
maj-13
jun-13
jul-13
aug-13

SÆSONVARIATION
Faringsprocent
100 besætninger fra Agrosoft

90
88
86
84
82
80

Løbemåned
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DE FLESTE LØBNINGER FØRER TIL EN FARING
TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
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