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   E. coli 
enterotoksikose:  
 En dræbers anatomi 

De første kritiske timer
•  Pattegrise fødes uden beskyttelse mod patoge-

ner.

•  For at opnå beskyttelse er pattegrisen fuldstæn-
dig afhængig af rettidig optagelse af tilstræk-
kelige mængder af maternelt deriveret antistof 
(MDA).

•  MDA er til stede i soens råmælk.

•  Mængden af MDA i råmælken er afhængig af so-
ens antisto� iter.

Immunitetsprofi l
•  Immunitet opnås ved optagelse af tilstrækkelige 

mængder antistoff er fra soens råmælk hurtigt 
e� er fødsel.

•  Er soens titre lave, skal pattegrisen optage en 
større mængde råmælk.

•  Antistoff erne bindes til fasthæ� ningsfaktorer 
og forhindrer derved bakteriens vedhæ� ning til 
tarmslimhinden.

•  Antistoff er rettet mod LT-toksinet forhindrer 
reverseringen af elektrolytpumpen, og derved 
undgås diarré og dehydrering. • Sammenklumpning, rysten

•  Diarré af vandig til klæbrig kon-
sistens - karakteristisk lugt

•  Fugtighed omkring rektum og 
hale

•  Dødsfald uden forudgående 
symptomer

Symptomer hos den neonatale gris

Porcilis® Porcoli Diluvac Forte 

Kapsel-
antigen: K
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Fasthæ�nings-faktorer 
(F4ab, F4ac, F5 & F6)

Somatisk-
antigen: O

Tarmvæg

LT

LT

LT

LT

LT
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E.coli bakterier hæ�et til tarmens villi

Fasthæ� ningsfaktorerne F4ab, F4ac, F5 & F6 muliggør at E. coli bakterierne kan binde sig til tarmslimhinden. Så 
snart bakterierne er fasthæ� ede, kan de ikke � ernes af tarmens peristaltiske bevægelser. De patogene E. coli 
udskiller toksiner, der inhiberer absorptionen af vand fra tarmen eller reverserer elektrolytpumpen.

Escherichia coli (E. coli) - en væsentlig 
årsag til neonatal diarré hos pattegrise.

E. coli-infektioner hos pattegrise er ødelæggende, kostbare og 
den mest almindelige årsag til diarré hos pattegrise yngre end 5 dage. 
E. coli-infektioner giver mere sygdom og øget dødelighed.

Enterotoksinproducerende E. coli stam-
mers (ETEC) patogene eff ekt er hoved-
sagelig afhængig af deres evne til at 
fasthæ� e, proliferere og kolonisere sig i 
tyndtarmen samt evnen til at producere 
toksiner. 
Koloniseringen på overfl aden af epithel-
cellerne er medieret af fi mbrierne karak-
teriseret ved blandt andet F4(K88), F5 
(K99) eller F6 (987P), hvilke de 
fl este ETEC stammer har1. 



Hurtig og eff ektiv beskyttelse mod E. coli starter 
allerede i løbet af livets første timer
•  Porcilis® Porcoli DF inducerer signifi kant højere 

antisto� itre hos søer.

•  Højt beskyttende niveau i grise via passiv immunise-
ring.

• Unik dobbeltbeskyttelse: 
 - Forhindrer at E. coli  hæ� er sig til tarmvæggen
 - Neutraliserer diarré-fremkaldende toksiner
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Reduceret mortalitet og morbiditet2

•  E� er podning viste 
få af pattegrisene 
fra vaccinerede søer 
kliniske tegn.

•  Væsentlig beskyt-
telse e� er svær 
podning.
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           Vind kampen 
            Mod E. coli diarré 

Antisto� itre i serum og kolostrum (gns. log2) hos søerne2

Ved anvendelse af Porcilis Porcoli DF vil antistoff er binde sig til E. coli’s 
fasthæ� ningsfaktorer, hvilket medfører, at bakterien ikke kan fasthæ� es, 
og dermed ikke er i stand til at opformere sig eller frigive høje niveauer af 
LT-toksin, der kompromitterer vandabsorptionen - årsagen til diarré.
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Eff ektiv beskyttelseUnik dobbeltbeskyttelse
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Porcilis® Porcoli Diluvac Forte er indikeret til passiv immunisering af pattegrise 
ved aktiv immunisering af søer og gylte, således at dødelighed og kliniske 
tegn på neonatal enterotoksikose reduceres.

Porcilis® Porcoli Diluvac Forte er en multivalent subunit vaccine mod neonatal en-
terotoksikose hos pattegrise forårsaget af enterotoksigene Escherichia coli (ETEC) 
stammer, der bærer fasthæ� ningsfaktorerne F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) 
eller F6 (987P9). Porcilis® Porcoli Diluvac Forte indeholder dels antigener mod fi m-
brieadhæsion (F) dels mod LT-toksoid.

•  Vaccinerede søer 
havde markant hø-
jere serum- og ko-
lostrumtitre af spe-
cifi kke antisstoff er 
mod F4ab, F4ac, F5, 
F6 og LT antigener.
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  Let og sikkert:  
       Porcilis® Porcoli DF 

Muskelvæv 14 dage e� er injektion af Diluvac Forte

Diluvac Forte® – en vævsvenlig adjuvans

•  Diluvac Forte® er et patenteret dl-α-toco-
pherol (vitamin E) baseret adjuvans, der 
er formuleret af Intervet.

•  Diluvac Forte® er en ugi� ig α-tocopherol 
suspension i buff er med neutral pH.

•  Diluvac Forte® er vævsvenligt og giver in-
gen vævsreaktioner på injektionsstedet.

•  Diluvac Forte® anvendes som adjuvans i 
mange af svinevaccinerne fra Intervet.

Porcilis® Porcoli Diluvac Forte 

*. P<0,05: **, P<0,01 ***, P<0,001 ved Χ2 test. + Diarré de første 7 levedøgn, $ fravænningalder 4 uger
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Porcilis Porcoli® DF er en eff ektiv vaccine til 
maternel beskyttelse mod neonatal E. coli 
diarré, idet den yder en synergistisk be-
skyttende eff ekt på fl ere patogene niveauer 
– både på bakteriel adhæsion såvel som på 
binding af enterotoksin3.

Det sikre valg
Vaccineeff ekt hos drægtige søer3

•   Reducerer dødeligheden og forekomsten af diarré signifi kant

•   Lav forekomst af patogene ETEC stammer i tarmfl oraen

•   Eff ektiv overfor enterotoksigene E. coli stammer

•   Fravænningsvægten forøges i kuld e� er vaccinerede søer

Totalt antal E. coli-
stammer isoleret fra
fæces fra nyfødte
grise

Gns.
Tilvækst

Procent griseGns. antal grise

14544600+10024387,1+0,19,3+0,280Kontrol

0*14***5900+1508**8***8,6+0,29,4+0,1146Vaccine-
rede
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med
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Ved
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Døde
før
fravæn-
ning $

med
diarré +

Fravæn-
nede $

Levende-
fødte per
kuld

Antal
søer

Gruppe



Vaccinationskema
•  Søer og gylte, der ikke tidligere har været vaccineret mod E. coli enterotoksikose, vac-

cineres 2 gange med et interval på 4 uger.

•  Den sidste vaccination gives ikke senere end 2 uger før faring.

•  Revaccination: Én vaccination 2 til 4 uger før forventet faring.

Dosering & administration
•  Søer og gylte: 2 ml intramuskulært på halsen

Opbevaring & håndtering
• Opbevares ved 2-8°C og beskyttes mod lys.

• Må ikke fryses.

• Tillad vaccinen at opnå stuetemperatur (15-25°C) før brug.

Pakninger
• Hætteglas med 25 doser (50 ml)

Porcilis® Porcoli Diluvac Forte 
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Porcilis® Porcoli Diluvac Forte: Injektionsvæske, suspension (vaccine). Adjuvans: Diluvac Forte (DF) dl-α-tocopherolacetat. Indikationsområde: Til passiv immunisering af smågrise ved 
aktiv immunisering af søer og gylte for reduktion af dødelighed og kliniske tegn på neonatal enterotoksikose i de første levedøgn forårsaget af de E. coli stammer som udtrykker 
� mbrieadhæsinerne F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) eller F6 (987P). Bivirkninger og risici: En  forbigående stigning i  legemstemperatur (1 - 3°C) kan forekomme 
de første 24 timer e� er vaccination. Nedsat appetit og sløvhed kan forekomme hos ca. 10% af dyrene, men forsvinder indefor 1-3 dage. En forbigående hævelse på  
injektionsstedet kan ses. Særlige forsigtighedsregler: Vaccinér kun raske dyr. Omrystes grundigt før brug. Vaccinen skal have stuetemperatur (15-25 °C) 
før brug. Særlige advarsler: Ved selvinjektion søges lægehjælp. Tilbageholdelsestid: 0 døgn. Dosering: 2 ml/dyr i.m. Basisvaccination: 
Søer og gylte, der ikke tidligere er vaccineret, bør vaccineres 6 til 8 før forventet faring samt 4 uger senere. Revaccination: 
Én vaccination i sidste halvdel af hver e� erfølgende drægtighed, helst 2 til 4 uger før forventet faring. Pris 
og pakninger (pr. 01.01.08): Vejl. udsalgspris ekskl. moms. 50 ml PET � aske: 
Kr. 248,49. Udl.: BP
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