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Vaksinasjon med SUIVAC EDT® mot 
ødemsjuke – en feltstudie 
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Introduksjon 
Ødemsjuke hos gris er vanligvis forårsaket av infeksjon med F18-positive og 
verotoxin 2e-produserende hemolytisk E. coli O 138, O 139 eller O 141. I noen 
besetninger kan denne infeksjonen forårsake betydelige økonomiske tap knyttet til 
økt dødelighet blant grisene de første 1-4 ukene etter avvenning. Denne feltstudien 
ble gjennomført for å undersøke effekt og eventuelle bivirkninger ved bruk av en 
kommersiell vaksine mot ødemsjuke hos griser etter avvenning.   
 
Materiale og metoder  
Besetninger  
To konvensjonelle besetninger som gjennom flere år hadde hatt problemer med 
høy dødelighet knyttet til ødemsjuke hos avvenningsgriser ble valgt ut til å delta i 
undersøkelsen. Diagnosen ødemsjuke ble bekreftet ved obduksjon og positiv 
bakteriologi med hensyn på hemolytisk E.Coli O 138, O 139 eller O 141. 
Besetning 1: Kombinert produksjon med 22 ukers puljedrift med 56 purker per 
pulje. 
Besetning 2: Smågrisproduksjon med 3 ukers puljedrift med 48 purker per pulje. 
 
Studiedesign 
En dobbelt blindet, randomisert blokkdesign-studie, med besetning og kull som 
blokk-faktorer, ble gjennomført i 2008-2009. Totalt 1980 grisunger ble vaksinert 
ved 2 og 4 ukers alder. Innen hvert kull ble grisene randomisert til å få enten 
Suivac EDT (n=981) eller placebo (fosfatbufret saltvann) (n=999). Avvenning fant 
sted minimum tre dager etter siste vaksinering. Kliniske symptomer og 
bivirkninger ble registrert fra avvenning til 30 kg levende vekt. Post mortem-
undersøkelser ble utført på alle grisunger som døde av seg selv eller ble avlivet i 
løpet av studieperioden. Bare griser som både hadde karakteristiske patologiske 
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lesjoner og som det ble isolert hemolytisk E. coli O 138, 139 eller O 141 fra, ble 
klassifisert som “døde pga ødemsjuke”. 
 
Statistisk analyse 
For å undersøke sammenheng mellom sannsynlighet for å få ødemsjuke og placebo 
kontra vaksine, ble det benyttet en (“mixed effect”) logistisk regresjonsmodell 
hvor effekt av besetning og kull ble inkludert. Analysene ble utført i R 2.9.1 (1), 
library lme4 (2).  
 
Resultater 
Totalt 82 griser (4,1 %) døde i løpet av studieperioden. Hemolytisk E. coli O139 
ble isolert fra 54 griser som hadde patologiske lesjoner som indikerte ødemsjuke. 
Ni andre griser hadde patologiske forandringer forenelig med ødemsjuke, men 
negativ bakteriologi. Nitten griser døde av andre årsaker. Tabell 1 viser fordeling 
av bekreftede tilfeller av ødemsjuke per besetning og behandling 
(placebo/vaksine). 
 
Tabell 1. Fordeling av griser (%) som døde av ødemsjuke. 

      Placebo      Vaksine         Total 
 
Besetning 1 37/740 (5,0) 13/733 (1,8) 50/1473 (3,4) 
 
Besetning 2 2/241 (0,8) 2/266 (0,8) 4/507 (0,8) 
 
Totalt  39/981 (4,0) 15/999 (1,5) 54/1980 (2,7) 
  
Odds ratio for å få ødemsjuke var 0,33 for vaksinerte dyr (p = 0,002). Når kull ble 
inkludert som tilfeldig (random) effekt, bidro ikke besetning til å øke 
forklaringsgraden i modellen ytterligere. Suivac EDT var sikker i bruk og 
forårsaket ikke bivirkninger av betydning.  
 
Diskusjon  
I denne feltstudien ble dødelighet etter avvenning, knyttet til ødemsjuke, markert 
redusert hos griser som ble vaksinert med Suivac EDT sammenlignet med griser i 
placebogruppen. Resultatene indikerer at vaksinering kan være et godt alternativ til 
høye doser med sinkoksid som tilsetning i fôret eller behandling med antiserum for 
å forebygge ødemsjuke hos grisunger etter avvenning.  En dansk studie har 
tidligere vist bedre effekt av vaksinering med VT2e-toxoid mot ødemsjuke enn det 
vi så i denne studien (3). 
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