
Lengre vacci nationsi nterva | |  rekom-
menderas av internat ionel la experter
Texr ocH sr-o: ioHnN Becr-Fnrrs

Hdsten 2005 arrangerades ett
internationellt vetenskapligt sympo-
sium om vaccinat ion av hund och
katt. De ledande forskare som
samlats var eniga om att nya
rekommendationer mAste gdlla

betrdffande vaccinationsrutiner med
dagens vacciner. Vaccinera fler djur
men med langre intervall, var huvud-
budskapet fr8n de experter som
samlats i Tjeckiens huvudstad Prag.

- Veterinirer i hela vdrlden har lange
rutinmissigt booster-vaccinerat hundar
och katter irligen, med en mdngd olika
motiveringar. Inget av dessa skel er
vetenskapligt hillbara idag, slog Marian
Horzinek, veterinirvirolog och professor
frin veterindrfakulteten i Utrecht, fast i
sitt inledningsanftirande i Prag. Vacciner
framstdllda med modern teknik. t ex
modifierade levande vacciner, har i
minga fall skyddande effekt i upp till
sju ir efter grundvaccineringen, frllde
Ronald Schultz, professor frin Univer-

sity of \7'isconsin-Madison, i. Schultz
har utftirt chdlangeftirscik med levande
vacciner mot hundens parvovirus, valp-
sjuka och HCC och konstaterat skydd i
minst sju ir mot samtliga dessa virus.

Marian Horzinek var moderator ftir
vaccinsymposiet, och hade utifrin den
moderna vaccinologin satt ihop tio
"budord" ftir dagens smidjursveterindr.

Horzinels ftirsta bud var am alla hun-
dar ska fl sin sista basvaccinationsspruta
vid minst 16 veckors ilder. istillet ftir
som nu ofta rekommenderas vid tolv
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Marian Horzinek (andra fr1n hoge) tillsammans med tre av de svenska symposiedeltagarna, frSn vdnster: Anna Einarsson,
Ulrika Windahl och Bodil Strom-Holst.
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Ronald Schultz frAn University of Wisconsin-Madison har i challangefOrsok med levande
vacciner konstaterat skydd i minst sju Ar mot hundens parvovirus, valpsjuka och HCC.

vetenskapliga studier visar att det gir en
"magisk" 

grdns nir runt 70 procent av

en population dr vaccinerad mot en viss

sjukdom. Om Pdrre dn 70 procent av

individerna dr vaccinerade intrdffar

regelmdssigt stcirre utbrott av sjukdo-

men, medan om vaccinationsfrekvensen

civerstiger 70 procent i populationen

ftirekommer sjukdomen i princip inte.

Det 1r varje veterinirs ansvar att fl

andelen vaccinerade djur i den egna

patientgruppen och i sitt nlromride att

iiverstiga 70 procent si mycket som

mcijligt, ansig Horzinek.

Som nionde bud tryckte Marian

Horzinek pi att veterinirprofessionen

regelbundet miste uppdatera sina rikt-

linjer ftir vaccinationsrutiner, i takt med

den vetenskapliga uwecklingen. Flera av

de svenska deltagarna i symposiet kunde

ncijt konstatera att Sverige ligger vdl

framme i detta avseende, genom den

vaccinationspoliry som SVS smidjurs-

veckor. Orsaken dr att tio procent av alla
vaccinerade valpar inte serokonverterar
om den sista basvaccinationen utfcirs vid
tolv veckors ilder. Som andra bud ville
Marian Horzinek understryka att grund-
immuniseringen inte ir komplett ftirrin
efter boosterdosen i djurets andra lev-
nadsir.

NYA REKOMMENDATIONER
Horzineks bud nummer tre till sex var
mer kontroversiella, men stcittades av
flera av de kommande ftiredragshillarna.
Horzinek menade att irlig omvaccine-
ring frin djurets tredje levnadsir miste
ifrigaslttas. Istdllet ftir en rutinmd.ssig
boostervaccination bc;r djuret och
djurdgaren kallas till en Srlig halsokon-
troll med en professionell vaccinations-
intervju hos veterindren. Detta dr en
tjdnst som ska debiteras, men ocksi ge en
individuell fcirebyggande hdlsogenom-
ging av varje djur. Djurets vaccina-
tionsbehov efter grundimmuniseringen
ska bygga pi uppgifter om dess 5.lder,
ras, levnadssituation, epidemiologisk
status i dess ndromride, allmdnna hdlso-
lage etc. Ingen generell "kokboksrutin'

ska darmed finnas fttr hur alla hundar
och katter ska vaccineras. istlllet ska
informationen frin djurdgaren och vete-
rindrens riskbedcimningar avgcira om

och nir boostervaccinationer ska ges.

Som sjunde bud ansig Marian

Horzinek att serologiska underscikningar

efter vaccinationerna skulle utgcira ytter-

ligare en metod att avgcira det individu-

ella vaccinarionsbehovet. Her fick han

dock mothugg av de andra talarna,

bland andra Paul Burr frin BioBest

Laboratories i Edinburgh. Burr menade

att serologiska tester kan vara anvlndba-

ra ftir att hitta djur som helt saknar

antikroppar, men om man vd.l detekterar

antikroppar slger detta i minga fall

inget om hur vdl skyddat djuret dr. Fcir

minga patogener spelar den cellfcirmed-

lade immuniteten en stcirre roll dn den

antikroppsberoende, och det finns inget

bra test att mdta cellftirmedlad immuni-

tet idag. En praktisk faktor som dess-

utom kommer att vara avgrirande flir de

flesta dr att serologiska unders<ikningar

ir mycket dyrare in en extra boostervac-

cination att utfiira, pipekade Burr.

FLER DJUR MASTE VACCINERAS

Marian Horzineks ittonde och kanske

viktigaste bud var att fler djur miste

vaccineras, om dn med glesare intervall

?in idag, ftir att fl en oprimal smirto-

bekdmpning. - Vi vaccinerar minga

djur allftir ofta, men ftir fl djur i hela

populationen, var hans budskap. Flera
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sektion och SVA gemensamt tog fiam

2003. Minga av de svenska rekommen-

dationerna, t  ex en individual iserad varc-

cinationsrutin fbr varje d1ur, dok f ler

ginger upp under svmposiet i  Prag.

l)en svenska vaccinationspolicvn l igger

fbr civr igt i tkomlig pi Internet pi

www.svf.se, och hi l ler dessutom pi att

revideras igen 2006.

Som t ionde och s is ta  b t rc l  v i l le

Horzinek att den vaccinationsrddsla/

misstdnksamhet som fbrekommer i  vissa

e uropeiska lende r motarbetas aktivt

genom saklig infbrmation fiir.r veteri-

nlrkiren. Vaccinationen ar en av de
mest elfekt iva sjukdomsfbrebyggande

uppfinningarna i  modern t id, och vissa

mdnniskors okunskap, vidskepelse el ler

rJds la  f  i r  in tc  f  o rs to ra  de t ta  verk ryg , .

B I V E R K N I N G A R  M  M

Vaccinationssymposiet tog upp en mlngd

andra aspekter pi bide det generella ocl.r

det mer sjukdomsspecif ika planet.

En intressant fbrel isning gavs av

Michael Dav fr in inst i tut ionen fbr vete-

r indr patologi och immunologi vid vete-

r indrhogskolan i  Bristol,  England. Han
En farsk studie konstaterar
hundar, berdttade Mtchael

att den allmanna slukltgheten tnte ar hogre hos nyvaccinerade
Dav fran vetertnarhoqskolan i Brtstol.

belr.ste fakta och myter kring vaccina-

t ionsbiverkningar. I-okala injekt ions-

platsreaktioner ir  sdl lsvnta hos sdl lskaps-

djur, n.red undantag firr injektionssarkom

hos katter, berdttade Dav. Ddremot ir
hypersensit ivi tetsreaktioner av bide wp
I, I I  och I l l  relat ivt vanl iga. Typ I-reak-

t ioner rapporteras regelbundet och ar

oroande fbr djurdgaren, men ofia ijver-

giende fbr c'ljuret. Det rcir sig minga

ginger om svul lnader i  ansiktet el ler

anafvlaktiska reaktioner. Orsaken :ir inte

sdl lan att den aktuel la vaccin-batchen

innehil ler fbr hc;g halt  notprotein, vi lket

startar en akut immunreaktion hos hun-

den el ler katten.

Michael l)ay refererade ocksi en

aktuel l  art ikel (1) dar fbrfattarna under-

scikt sambanden mellan vaccination och
allmdn ohi lsa hos hundar. Vissa djur-
i igare i  L,ngland har hevdat att  hundar
som vaccineras f ir  e n storre al lmdn sjuk-
lighet dn ovaccinerade hundar. Detta

sku l le  v . r ra  e t r  ska l  a r t  in te  vacc inera  s in
hund, men den nu aktuel la undersi ik-
ningen pekar precis pi morsatsen. I  ett
material pi drygt 4 000 hundar kunde
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Tid:

MAlgrupp:

Forkunskaper:

Antal deltagare:

Kursavgift:

Institutionen fdr Kliniska Vetenskaper
anordnar kurs i
ARTIFICIELL INSEMINATION AV HUND

29 ml-2 juni 2006

Veterindrer med sdrskilt intresse for hundrepro-
duktion som onskar bedriva aftificiell insemina-
t ion pA hund.

De sdkande bor ha gAtt kursen i ferlil itetsutred-
ning pA hund och katt vid institutionen for OG
vid SLU, eller motsvarande kurser pA annat hAll.
Max 15 deltagare (minst 8)
14 500 kr (exklusive mAltider)

Vidare upplysningar kan erhAllas frAn Catharina Linde Forsberg,
tel: 0'1 8-67 21 63, e-post: Catharina.Linde-Forsberq@kv.slu.se.

Skriftl ig anmdlan skall vara institutionen til lhanda senast 1 maj.
Intyg over genomgengna kurser och eventuella ovriga meriter som
onskas framhAllas bifooas anmalan.
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fcirfattarna visa att den allmlnna sjuklig-
heten sjiink med upp till fem procent
hos nyvaccinerade hundar jlmfiirt med
hundar vaccinerade fiir mer In tre
minader sedan, oberoende av vilket vac-
cin som anvinrs. Nlgon jiimftirelse med
ovaccinerade hundar kunde inte gciras
di inre tillrdckligt mlnga sidana djur
gick att fr t"g pi.

REKOMMENDATIONER MASTE
OMPR6VAS
Vaccinsymposiet bjiid pl em stort antal
andra matnyrtiga ftiredrag, och en sam-
manstiillning av absrracs har nyligen
skickar ut till alla medlemmar i SVS
smldjurssektion.

Sammanfattningwis kan man konsta-
tera att Sverige ligger bra till kunskaps-
mlssigt beutiffande vilr vaccinationspo-
licy, men att rekommendationerna och
rudnerna hela tiden milste ompriivas.
Den individanpassade vaccinationsstra-

tegin verkar vara pi frammarsch, vilket
stiiller st<irre professionella ftrav pl de
vaccinerande veterinirerna. Den irliga
boostervaccinationen verkar vidare vara
nlgot som ftirsvinner, och nlgot som
kan erslttas med vaccinationsintervjuer
kombinerat med hdlsokontroller eller
liknande.

Klart ir att de gamla invanda vaccina-
tionsspiren inte hngre kan ftiljas, och
an praktikern pl ett aktiw sdtt misre
ftilja den allt snabbare vaccinuweckling-
en. Aktuell kunskap dr idag en mlste
dven inom det kliniska vaccinationsom-
rldet. Fortsiittning ftiljer...

R e f e r e n s

Edwards DS. Henley WE, Ely ER & Wood JLN.
Vaccination and ill-health in dogs: a lack of
temporal association and evidence of
equivalence. Vaccine, 2004, 22, 327 C-:327 3.

Svenska DjursjukhusfOreningen Utbildning AB
SVS SmAdjurssektion

Inbjuder till kurs i

EKG avldsning
och behandling av hjdrtsjukdomar

Tid: 2 dagar. Torsdag 16 mars - Fredag 17 mars 2006

Plats: Nova Park, Knivsta

IfilTtliL_?lg 1. Grundtdssande EKG diasnosrik och etektrory-
stologl. Kurssprak engelska.
Dag2. ca 8 timmar. Gruppvisa och gemensamma falldiskussioner
avseende EKG diagnostik och behandling av arMmier i svnnertrCt.
.semt hja.rtdiagnostik och behandling av hfartsjukdomar i aitmanrret.
Kurssprik svenska.

MAlgrupp: Veterindrer

Antal deltagarc: Begransat antal.

Fiircffsare: Andr6 Du Ri*, professor, Anna Tidholm, Overveterindr

Kurcavgift: 3 800 kronor exkl moms f6r medlem/prenumerant.

Logi: ombesorjes av kursdeltagaren sjalv. Rum finns f6rbokade fram
tlil 1 manad innan kursdatum pa Nova park conference, Knivsta.

Uppfysningar: Marita Stigelius, O7O-512 37 ,ts

Anmllan: Senast 2006-02-03
pA vAr hemsida www.djursjukhusforeningen.com

ScanimalHealth
Box 9 . 265 2 | lrstorp . Tel. 0,12-67 6 03 . Far. UZ-616 U

E-pose scanimal@telia.com

s V E N S K  V E T E R I N A R T I D N I N G N U M M E R  . I  .  2 0 0 6 43

Annika Petrén
Markering

Annika Petrén
Markering


