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FORMÅL
Hvordan bruges antibiotika mest hensigtsmæssigt? 

Kan mængden af antibiotika reduceres samtidig med, at syge grise helbredes efter medicinering?
Brug af antibiotika er et vigtigt værktøj til behandling af smitsomme bakterielle sygdomme i svineproduktionen. Et eksempel på en 

almindelig forekommende bakteriel infektion ved grise er Lawsonia intracellularis, som medfører enteritis og diarré. Antibiotikaforbruget 

i svineproduktionen har stor offentlig bevågenhed, idet der er bekymring for, at forbruget medfører udvikling af resistente bakterier, som 

kan have human betydning.
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Behandlingsstrategi og velfærdseffekt   
ved enteritis hos svin.

Delprojekt II – Effekt af behandling

MATERIALER OG METODER
Delprojekt II ”Effekt af behandling”, tog udgangspunkt i en klinisk afprøvning, hvor effekt af fire antibiotikabehandlingsstrategier blev 

undersøgt i relation til effekt på dagligt tilvækst, diarré og Lawsonia intracellularis .  

Data blev indsamlet i to danske svinebesætninger med produktion af 7-30 kg’s grise og diarréproblemer som følge af Lawsonia

intracellularis. 690 grise blev inkluderet i undersøgelsen.

Desuden blev et studie af, hvorvidt Lawsonia intracellularis påvirkede grises adfærd, gennemført, hvor 145 grise fra  den ene af 

forsøgsbesætningerne indgik.

KONKLUSION
Det kliniske studie indikerer, at infektion med Lawsonia intracellularis påvirker grises adfærd og muligvis også velfærd, og den 

overordnede konklusion er, at det kan være vanskeligt at nedsætte mængden af antibiotika til behandling af Lawsonia intracellularis og 

samtidig sikre optimal helbredelse og god dyrevelfærd.

Tak til de deltagende landmænd og dyrlæger uden hvem projektet ikke kunne have ladet sig gøre, samt DANISH CROWN, TICAN og Videncenter for 

Svineproduktion for deres bidrag til projektet. 

RESULTATER
Tabel 1. Resultater fordelt på behandlingsstrategier for daglig tilvækst, fækal udskillelse af Lawsonia intracellularis efter behandling og 

andel af grise med diarré efter behandling.

Adfærdsstudiet viste, at blandt grise med massiv fækal udskillelse af Lawsonia intracellularis, var der signifikant færre, der begyndte at 

løbe, sammenlignet med grise med lavere fækal udskillelse af Lawsonia intracellularis (38 vs. 78 %).

Delprojekt I - Dødelighed, tilvækst og slagtedata 

Behandlingsstrategi

Normal Lav Sti-niveau Injektion

Oxytetracyclinbehandling: Dosis (alle i 5 dage) og Administrationsvej 10 mg/kg PO 5 mg/kg PO 10 mg/kg PO 10 mg/kg IM

Antal grise totalt 150 180 180 180

Antal grise behandlet i forsøg 150 180 154 90

Daglig tilvækst / gram pr dag (gennemsnit spredning) Besætning 1: 496a 79 510a 115 496a 111 503a 122

Besætning 2: 488a ± 120 470a ± 118 471a ± 110 502a ± 113

Lawsonia intracellularis efter behandling (106 bakt./gram fæces) Besætning 1: 0,0a 0,02a,b 0,1 0,7c 2,1 2,0b,c 6,3

Andel af grise med diarré efter behandling (procent) Besætning 1: 15,8a,b 22,3a,b 27,2a,b,c 40,2c

Besætning 2: 3,8a,c 34,5b 11,0a,c,d 15,3c,d

Delprojekt I tog udgangspunkt i Gult Kort ordningen og  Vetstat data fra udvalgte landmænd og resultater herfra præsenteres senere.


