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Disposisjon

Actinobacillus pleuropneumoniae

-Hva vet vi, og hva vet vi ikke?

Hva bør den praktiserende veterinær særlig tenke på?



Actinobacillus pleuropneumoniae
• Gram negativ

• Pasteurellaceae-familien

• Svinepatogen

• 19 beskrevne serovar (basert på kapsel-

polysakkarider)

• Virulensfaktorer

– Evne til å binde til vertens celler

– Tilegning av næringsstoffer

– Unnslippe vertens forsvarsmekanismer
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Actinobacillus

pleuropneumoniae
Sentrale virulensfaktorer:

• Apx-toksiner
– Cytotoxiske og hemolytiske (I-III)

– Varierende virulens

– I stor grad sammenheng med serovar
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Smittsom pleuropneumoni

• Langvarig bærerskap (i kroniske 

lungelesjoner eller tonsiller)

• Kan gi sykdom hos gris i alle aldre

– Vanligst >5-6 ukers alder

• Perakutt til kronisk eller subklinisk 

forløp
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Smittsom pleuropneumoni

• Infeksjon ikke avhengig av 

predisponerende virale eller bakterielle 

infeksjoner (altså et primærpatogent 

agens)

– Men, App må kolonisere lungene for å gi sykdom

– Reduksjon av det mukocilliære forsvarsapparatet
• Infeksiøse (f.eks. Mycoplasma hyopneumoniae eller 

Influensa A virus)

• Ikke-infeksiøse (f.eks. streng kulde eller høye 

konsentrasjoner av ammoniakk i lufta)

• Komplisert patogenese
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Smittsom pleuropneumoni

• Perakutt: Plutselig dødsfall uten observert klinikk, 

vanligst i slaktegrisperioden

• Akutt: Pustebesvær, hoste, nedstemthet, nedsatt 

appetitt, sittende griser, feber >40, behandling ofte 

nødvendig for å hindre død

• Subakutt: Mindre uttalt, blir ofte kronikere

• Kronisk: Hoste av og til, nedsatt appetitt og tilvekst, 

bærere av APP i kroniske lungelesjoner
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Smittsom pleuropneumoni
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Smittsom pleuropneumoni

• Kan gi svært alvorlig akutt 

sykdom i SPF besetninger

• Nylig et tilfelle med 

disseminert App etter 

introduksjon til SPF besetning
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Avls- og helsepyramiden
Fe= foredling

• 40 besetninger

Fm= formering

• 50 besetninger

Purkebesetninger (≈1000)

• Smågris

• Kombinert

Slaktegrisbesetninger >100 (850)

Slaktegrisbesetninger <100 = 1050

<50 = 950

<30 = 850

<10 = 650

SPF



Hva vet vi om App i Norge?

• App er svært utbredt i norske svinebesetninger

– Men tilstedeværelse av agens fører ikke nødvendigvis til klinisk 

sykdom

• SPF besetninger skal per definisjon være fri
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Hva vet vi om App i Norge?
Bakteriologi med typing
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Hva vet vi om App i Norge?

• Stor grad av genetisk likhet mellom Ap8 

isolater

– Geografisk "clustering"

– Flere stammer tilstede i besetninger

– Sammenheng med livdyrstrøm

• Monoklonale infeksjoner

– Av betydning for diagnostisk prøvetaking
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Hva vet vi om App i andre land?

• Luftveisagens av global relevans

• Stor variasjon i forekomst av serovar

– Diagnostikk m. serotyping viktig for valg av vaksine

• Serovar 2 dominerer i mange europeiske land

• Koinfeksjoner med andre luftveisagens

– App kan opptre som primær eller sekundærpatogen

– Kompliserer patogenesen og kontroll av sykdommen
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Hva vet vi om App i andre land?

16Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV), Mycoplasma hyopneumoniae (Mhyo), Swine influenza virus (SIV), Porcine circovirus type 2 (PCV2), Porcine respiratory coronavirus (PRCV)

Forekomst av potensielle koinfiserende luftveisagens i en rekke europeiske land



Hva vet vi om App i andre land?
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• Synkende, men relativt høyere forekomst av antibiotikaresistens

– Indikasjon for å teste Ab-følsomhet på besetningsnivå ved diagnostikk

• Særlig vanlig med resistens mot tetrasykliner

– Kobles til bruk over tid



Diagnostikk - App

• Serologi velegnet for å dokumentere frihet i en 

besetning (>20 blodprøver)

– Serologi mindre egnet ved perakutt/akutt sjukdom (parprøver)

• Patologisk undersøkelse med bakteriologi fra affisert 

lungevev svært egnet for diagnose fra 

perakutte/akutte tilfeller

– Bakteriologi vesentlig mindre egnet fra kroniske lesjoner

• PCR eller sekvensering for serotyping 18

Bakterien må

først isoleres!



Behandling
• Norske terapianbefalinger: Akutt syke griser behandles med benzyl

penicillinprokain i høye doser (60 000 IE/kg) i 3-5 dager

• Metafylaktisk behandling kan være aktuelt

• Perorale preparater ved store utbrudd?

• Fluorokinoloner effektive, men er bredspektrede og bør ikke

benyttes

• Kostnad?
– Grovt estimat veterinærregning ved utbrudd i slaktegrisavdeling: 20 000 NOK
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Behandling
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For APP 

har genotyping for 

resistensgener vist

seg å være svært

pålitelig!



Forebygging

Vaksinering
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Kontroll av 

predisponerende

primærpatogener

Kontroll av 

triggermekanismer

Kontroll av 

APP

Smittevern



Forebygging

22

• Vaksinering

– Markedsførte vaksiner i Norge:
• Porcillis APP vet. - subenhet og toxoid vaksine med Apx I-IV og outer membrane protein

• Suivac APP vet. - serovar 2 og 9 + toxoid Apx I-III

• Hyobac APP multi vet. - serovar 2, 5, 6 + toxoid Apx I-III

– Doser satt i 2021
• 86447 (60 produsenter)

• Økning fra tidligere år

– Gir vaksinene ønsket beskyttelse?
• Hindrer ikke kolonisering

• Kan redusere kliniske tegn noe..

Pris?



Forebygging
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• Optimalisering av driftsforhold

– Essensielt for å kontrollere App

– Risikofaktorer og triggere for utbrudd ikke

fullstendig kartlagt, men følgende er av 

betydning:
• Homogen helsestatus i leverandørbesetning(er)

• Kontroll med klima (ventilasjon, temperatur)

• Dyretetthet

• Utrydning/overgang til SPF



Spørsmål eller kommentarer?
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