Lengrevacci
nationsi
nterva|| rekommenderas
av internationella
experter
TexrocHsr-o:ioHnNBecr-Fnrrs

Hdsten2005 arrangerades
ett
internationellt
vetenskapligt
symposiumom vaccination
av hundoch
katt. De ledandeforskaresom
samlatsvar enigaom att nya
rekommendationer
mAstegdlla
vaccinationsrutiner
betrdffande
med
Vaccinera
dagensvacciner.
fler djur
men medlangreintervall,
var huvudbudskapetfr8n de expertersom
samlatsi Tjeckiens
huvudstadPrag.

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

sity of \7'isconsin-Madison,i. Schultz
har utftirt chdlangeftirscikmed levande
vaccinermot hundens parvovirus,valpsjuka och HCC och konstateratskydd i
minst sju ir mot samtligadessavirus.
Marian Horzinek var moderator ftir
vaccinsymposiet,och hade utifrin den
moderna vaccinologin satt ihop tio
"budord"
ftir dagenssmidjursveterindr.
Horzinels ftirsta bud var amalla hundar skafl sin sistabasvaccinationsspruta
vid minst 16 veckors ilder. istillet ftir
som nu ofta rekommenderasvid tolv
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MarianHorzinek(andrafr1n hoge) tillsammans
med tre av de svenskasymposiedeltagarna,
frSnvdnster:Anna Einarsson,
Ulrika Windahloch Bodil Strom-Holst.
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vetenskapligastudier 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 sjukdomen, 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 riktlinjer ftir vaccinationsrutiner, i takt med

RonaldSchultzfrAnUniversityof Wisconsin-Madison
har i challangefOrsok
med levande
vaccinerkonstaterat
skyddi minstsju Ar mot hundensparvovirus,valpsjukaoch HCC.
veckor.Orsakendr att tio procent av alla
vaccineradevalpar inte serokonverterar
om den sistabasvaccinationen
utfcirsvid
tolv veckorsilder. Som andra bud ville
Marian Horzinek understrykaatt grundimmuniseringeninte ir komplett ftirrin
efter boosterdoseni djurets andra levnadsir.
N Y AR E K O M M E N D A T I O N E R
Horzineksbud nummer tre till sexvar
mer kontroversiella,men stcittadesav
flera av de kommandeftiredragshillarna.
Horzinek menadeatt irlig omvaccinering frin djurets tredje levnadsir miste
ifrigaslttas. Istdllet ftir en rutinmd.ssig
boostervaccination bc;r djuret och
djurdgarenkallas till en Srlig halsokonvaccinationstroll med en professionell
intervju hos veterindren.Detta dr en
tjdnstsom skadebiteras,men ocksi ge en
individuell fcirebyggandehdlsogenomging av varje djur. Djurets vaccinationsbehovefter grundimmuniseringen
ska bygga pi uppgifter om dess5.lder,
ras, levnadssituation,epidemiologisk
statusi dessndromride,allmdnnahdlso"kokboksrutin'
lageetc. Ingen generell
ska darmed finnas fttr hur alla hundar
och katter ska vaccineras.istlllet ska
informationen frin djurdgarenoch veterindrens riskbedcimningaravgciraom
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den vetenskapligauwecklingen. Flera av
de svenskadeltagarna i symposiet kunde
ncijt konstatera att Sverige ligger vdl
framme i detta avseende, genom den
vaccinationspoliry som SVS smidjurs-

och nir boostervaccinationerska ges.
Som sjunde bud ansig Marian
Horzinek att serologiskaunderscikningar
efter vaccinationerna skulle utgcira ytterligare en metod att avgciradet individuella vaccinarionsbehovet.Her fick han
dock mothugg av de andra talarna,
bland andra Paul Burr frin BioBest
Laboratories i Edinburgh. Burr menade
att serologiskatester kan vara anvlndbara ftir att hitta djur som helt saknar
antikroppar, men om man vd.ldetekterar
antikroppar slger detta i minga fall
inget om hur vdl skyddat djuret dr. Fcir
minga patogener spelar den cellfcirmedlade immuniteten en stcirre roll dn den
antikroppsberoende, och det finns inget
bra test att mdta cellftirmedlad immunitet idag. En praktisk faktor som dessutom kommer att vara avgrirande flir de
flesta dr att serologiska unders<ikningar
ir mycket dyrare in en extra boostervac-
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Fiir mer information se aktuell Fass-text.
Produktresumd kan rekvireras frln
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cination att utfiira, pipekade Burr.
F L E RD J U R M A S T E V A C C I N E R A S
Marian Horzineks ittonde och kanske
viktigaste bud var att fler djur miste
vaccineras,om dn med glesareintervall
?in idag, ftir att fl en oprimal smirtobekdmpning. - 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 svenskarekommendationerna,t ex en individualiseradvarccinationsrutin fbr varje d1ur, dok fler
ginger upp under svmposiet i Prag.
l)en svenskavaccinationspolicvnligger
fbr civrigt itkomlig pi Internet pi
www.svf.se,och hiller dessutom pi att
reviderasigen 2006.
Som tionde och sista btrcl ville
Horzinek att den vaccinationsrddsla/
misstdnksamhetsom fbrekommer i vissa
europeiska lender motarbetas aktivt
genom saklig infbrmation fiir.r veterinlrkiren. Vaccinationen ar en av de
mest elfektiva sjukdomsfbrebyggande
uppfinningarna i modern tid, och vissa
mdnniskors okunskap, vidskepelseeller
r J d s l af i r i n t c fo r s t o r ad e t t av e r k r y g , .
B I V E R K N I N G AM
R M
Vaccinationssymposiet
tog upp en mlngd
andra aspekterpi bide det generellaocl.r
det mer sjukdomsspecifikaplanet.
En intressant fbrelisning gavs av
Michael Dav frin institutionen fbr veterindr patologi och immunologi vid veterindrhogskolani Bristol, England. Han

En farskstudiekonstaterar
att den allmannaslukltghetentnte ar hogre hos nyvaccinerade
hundar,berdttadeMtchaelDav fran vetertnarhoqskolan
i Brtstol.
belr.ste fakta och myter kring vaccinationsbiverkningar. I-okala injektions-
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Institutionen
fdr KliniskaVetenskaper
anordnar
kursi
ARTIFICIELL
INSEMINATION
AV HUND

',:,:*1-

29 ml-2 juni 2006
MAlgrupp:
Veterindrer
med sdrskiltintressefor hundreproduktionsom onskarbedrivaaftificiellinsemination pA hund.
Forkunskaper: De sdkandebor ha gAtt kurseni ferlilitetsutredning pA hund och katt vid institutionen
for OG
vid SLU, eller motsvarandekurserpA annathAll.
Antaldeltagare:Max 15 deltagare(minst8)
Kursavgift:
14 500 kr (exklusivemAltider)
Tid:

Vidare upplysningarkan erhAllasfrAnCatharinaLinde Forsberg,
tel: 0'18-67 21 63, e-post:Catharina.Linde-Forsberq@kv.slu.se.
Skriftlig anmdlan skallvara institutionen
tillhandasenast 1 maj.
Intygover genomgengnakurseroch eventuellaovrigameritersom
onskasframhAllasbifooasanmalan.

platsreaktionerir sdllsvntahos sdllskapsdjur, n.redundantag firr injektionssarkom
hos katter, berdttade Dav. Ddremot ir
hypersensitivitetsreaktioner
av bide wp
I, II och Ill relativt vanliga.Typ I-reaktioner rapporteras regelbundet och ar
oroande fbr djurdgaren, men ofia ijvergiende fbr c'ljuret. Det rcir sig minga
ginger om svullnader i ansiktet eller
anafvlaktiskareaktioner. Orsaken :ir inte
sdllan att den aktuella vaccin-batchen
innehiller fbr hc;ghalt notprotein, vilket
startaren akut immunreaktion hos hunden eller katten.
Michael l)ay refererade ocksi en
aktuell artikel (1) dar fbrfattarnaundersciktsambandenmellan vaccinationoch
allmdn ohilsa hos hundar. Vissa djuriigare i L,nglandhar hevdat att hundar
som vaccinerasfir en storreallmdn sjuklighet dn ovaccinerade hundar. Detta
s k u l l ev . r r ae t r s k a l a r t i n t e v a c c i n e r as i n
hund, men den nu aktuella undersiikningen pekar precis pi morsatsen.I ett
material pi drygt 4 000 hundar kunde
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fcirfattarnavisa att den allmlnna sjukligheten sjiink med upp till fem procent
hos nyvaccineradehundar jlmfiirt med
hundar vaccinerade fiir mer In tre
minader sedan,oberoendeav vilket vaccin som anvinrs. Nlgon jiimftirelsemed
ovaccineradehundar kunde inte gciras
di inre tillrdckligt mlnga sidana djur
gick att fr t"g pi.
REKOMMENDATIONE
MRA S T E
OMPR6VAS
Vaccinsymposietbjiid pl em stort antal
andra matnyrtiga ftiredrag, och en sammanstiillning av absrracs har nyligen
skickar ut till alla medlemmar i SVS
smldjurssektion.
Sammanfattningwis kan man konstatera att Sverigeligger bra till kunskapsmlssigt beutiffande vilr vaccinationspolicy, men att rekommendationerna och
rudnerna hela tiden milste ompriivas.
Den individanpassadevaccinationsstra-

tegin verkar vara pi frammarsch, vilket
stiiller st<irre professionella ftrav pl de
vaccinerandeveterinirerna. 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 gamlainvandavaccinationsspiren inte hngre kan ftiljas, och
an praktikern pl ett aktiw sdtt misre
ftilja den allt snabbarevaccinuwecklingen. Aktuell kunskap dr idag en mlste
dveninom det kliniska vaccinationsomrldet. Fortsiittning ftiljer...
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EKGavldsning

och behandlingav hjdrtsjukdomar
Tid: 2 dagar.Torsdag16 mars- Fredag17 mars2006

Plats:NovaPark,Knivsta
1.Grundtdssande
EKGdiasnosrik
ochetektrory-

IfilTtliL_?lg
stologl.
Kurssprak
engelska.
Dag2.ca 8 timmar.Gruppvisa
ochgemensamma
falldiskussioner
avseende
EKGdiagnostik
ochbehandling
av arMmieri svnnertrCt.
ochbehandling
av hfartsjukdomar
i aitmanrret.
.semthja.rtdiagnostik
Kursspriksvenska.
MAlgrupp:
Veterindrer
Antaldeltagarc:Begransat
antal.

Fiircffsare:Andr6Du Ri*, professor,
AnnaTidholm,Overveterindr
Kurcavgift:3 800kronorexklmomsf6r medlem/prenumerant.
Logi:ombesorjes
av kursdeltagaren
sjalv.Rumfinnsf6rbokade
fram
tlil 1 manadinnankursdatum
pa Novaparkconference,
Knivsta.
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