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Introduktion
Slagtedyr, der i forbindelse med post mortem undersøgelsen viser sig at have læsioner, der indikerer tidligere pyæmi
sendes i efterkontrollen, hvor der udføres en pyæmiundersøgelse, der er målrettet bylder i de såkaldte
prædilektionssteder. Dernæst sendes kroppen til udbening, hvorefter kroppen i langt de fleste tilfælde godkendes. Dette
kaldes GU. Der har været stillet spørgsmål til værdien af udbeningen (Bækbo et al., 2016, Pedersen et al. 2017, Alban et
al., 2018). Indledende undersøgelser og analyser af data fra Skærbæk Slagteri har indikeret, at pyæmiundersøgelsen
hos søer er så omfattende, at der ikke overses bylder relateret til pyæmi-komplekset (Pedersen et al., 2017; Alban et al.,
2018). Dog har der været tvivl, om de rutinemæssige registreringer i forbindelse med GU har været tilstrækkelig
detaljerede, idet disse data er registreret alene med det formål at afgøre, om kroppene skal accepteres eller kasseres.
Derfor blev det besluttet at undersøge yderligere 100 søer, bedømt til GU. Formålet var at belyse, om der vil være
lokaliseringer af bylder i forbindelse med pyæmi, som ikke kan detekteres ved pyæmiundersøgelsen. Ud fra denne viden
vil man kunne tage stilling til, om man kan opdatere pyæmiundersøgelsen eller fastholde brug af GU.
Materialer og metoder
Undersøgelsen er foregået på Skærbæk Soslagteri i perioden november - december 2018. Den er foregået i samarbejde
mellem virksomheden, den lokale kødkontrol, Kødkontrolsekretariatet i Lystrup og Landbrug Fødevarer. Til brug for
undersøgelsen blev der udviklet et særligt registreringsskema, der var opdelt i fund i forbindelse med 1)
pyæmiundersøgelsen, 2) en yderligere supplerende undersøgelse og 3) udbening – se Appendiks.
Den yderligere supplerende undersøgelse omfattede – se Appendiks:
1.
2.
3.
4.

Brysthulen: Indsnit i overgang mellem brusk og knogler af ribbenene samt inspektion af brystben og ribben,
med særlig opmærksomhed på overgangen mellem ben og brusk.
Rygsøjlen: Snit langs torntapperne og inspektion af hele rygsøjlen.
Ben og tæer: Inspektion af forben og bagben, samt af tæerne
Afskæring af hovedet og tæerne.

Resultater
Resultaterne er vist i Figur 1. Den viser overordnet set, at der for syv kroppe ud af 100 blev gjort yderligere fund under
udbening, og at disse ikke var fundet under den supplerende undersøgelse. Placeringen af bylder i de syv kroppe var:
femur og humerus (n=1), humerus (n=3), costae (2), scapula (1). For bylderne i femur og humerus var der tale om en
lateral lokalisering latero-proksimalt ved vækstlinjen.
For de to slagtekroppe, hvor der blev gjort fund af en byld på bagsiden af costae, blev vægt ved slagtning estimeret på
baggrund af oplysning om slagtevægt og fraskær. Der var i det ene tilfælde formentlig tale om en gylt, idet den
estimerede slagtevægt var 220 kg, mens den anden slagtekrop stammede fra en voksen so med en levende vægt på ca.
286 kg.
Der ud over blev der i syv slagtekroppe gjort fund i forbindelse med den supplerende undersøgelse. For en krop drejede
det sig om en pyæmisk byld i bækkenet. For de øvrige seks kroppe blev der ligeledes gjort fund under GU; dog var der
kun for en af disse seks kroppe tale om en byld relateret til pyæmi – og her var bylden placeret omkring vækstlinjen
latero-proksimalt i humerus. For de øvrige var der tale om bylder i nakken og for to søer en byld i midterstykket.
Dermed blev der efter den supplerende undersøgelse og pyæmiundersøgelse samlet set fundet bylder, relateret til
pyæmi, i ni kroppe (rødmarkeret i Figur 1).
Der ud over blev der samlet set fundet nakkebylder i 54 ud af 100 slagtekroppe.

Figur 1. Grafisk anskuelse af fund af bylder i 100 søer, der indgik en undersøgelse af fund af bylder efter en supplerende undersøgelse og en efterfølgende udbening
(GU), Skærbæk Slagteri, 2018. De ni rødmarkerede fund består af bylder relateret til pyæmi fundet i den supplerende undersøgelse (n=2) eller kun ved GU (n=7)
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Diskussion
Formålet med undersøgelsen var at indsamle data, der kunne bruges til at opdatere pyæmiundersøgelsen, så som viden
om placeringen af bylder, der ikke findes i den nuværende pyæmiundersøgelse.
Den supplerende undersøgelse resulterede i fund af to pyæmi-relaterede bylder, hvor én blev fundet i humerus efter GU,
og én blev fundet i bækkenet i forbindelse med den supplerende undersøgelse.
Placeringen af bylder latero-proksimalt på femur, humerus, samt i scapula (i alt i seks slagtekroppe ud af 100) rejser
spørgsmålet, om det er muligt at tilføje et snit latero-proksimalt på ekstremiteterne samtidig med, at man kan have
slagtekroppen hængende. Tilføjes dette snit til den nuværende pyæmiundersøgelse vil man have taget højde for
hovedparten af de fund af bylder, der er gjort i nærværende undersøgelse. Alternativt skal det undersøges, om det er
praktisk muligt at fjerne den proksimale del af humerus og femur ved bortsavning.
Der er ingen nem måde, hvorpå man ville kunne lægge et snit, hvorved man ville kunne detektere de to fund af bylder på
bagsiden af costae. Tidligere undersøgelser har vist, at der ses en forekomst af byld i brysthulen, især for slagtesvin, og
kun mindre hyppigt hos søer, idet de formentlig opheles i løbet af soen liv. Spørgsmålet er, om det kan vurderes som
acceptabelt, at der en sjælden gang overses mindre bylder ved en opdateret pyæmiundersøgelse? Der overses
formentlig allerede i dag en række bylder, der både er relateret til pyæmikomplekset samt bylder, der har en anden
oprindelse. Dette håndteres i dag af opskæringsvirksomheden. Det skal her nævnes at bylder ingen betydning har for
fødevaresikkerhed, men alene betragtes som en kvalitetsforringelse.
Den høje forekomst af nakkebylder er forventelig, i det søer er voksne dyr, der har modtaget en lang række
rutinemæssige vaccinationer samt enkelte antibiotikabehandlinger igennem deres liv. Efter som der ikke indgik en
kontrolgruppe i undersøgelsen, er det ikke til at sige, om GU-søer har en højere forekomst af nakkebylder end ikke-GU
søer. Under alle omstændigheder så har disse bylder ingen relation til pyæmikomplekset, og de håndteres rutinemæssigt
at slagteriets folk, idet der er opmærksomhed på, at der kan være bylder i so-nakker.
Konklusion
Det bør undersøges, om der er mulighed for at udvide pyæmiundersøgelsen eller den supplerende undersøgelse med et
lateralt snit af forben og bagben, alternativt en bortsavning fra bækkesiden og via indsnittet i armhulen.
Supplement
Ved et besøg på Skærbæk slagteri den 10. januar 2019 undersøgtes mulighederne for at udvide den supplerende
fokuserede undersøgelse med specifikke dybere indsnit på forben og bagbens muskulatur for herigennem ved dissektion
og palpering at inspicere femurs og humerus’ proximale epiphyser, herunder især den laterale epiphyselinie for evt.
forekomst af bylder med udspring i knoglen. Dette vistes sig muligt på den hængende so.
Resultatet er dokumenteret i appendiks ”Supplerende fokuserende indsnit”.
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Appendiks
Arbejdsgang under GU forsøget
Solveig kan i forsøgsperioden tilkaldes på mobil nr. 2460 6013. Hver dag vil det blive
noteret på tavlen i fællesrummet, hvilket tidsrum forsøget kører den pågældende dag.
Slagtekroppe, der kommer i efterkontrollen uden for dette tidsrum, kan ikke indgå i
forsøget. Det kan blive nødvendigt at springe nogle slagtekroppe over på grund af pause.

På båndkontrollen
Her er der ingen ændringer under forsøget.

I rød efterkontrol
Ved mistanke om kode 511 eller 141 undersøger TT, om der er tale om forandringer, som
betinger bedømmelse til GU. Hvis slagtekroppen skal til GU, ringes der efter Solveig.
Organer og præparater fra slagtekroppen holdes tilbage, så Solveig kan undersøge det
hele. Slagtere må lave de simple pyæmi-snit (se billeder).
Hvis der er tale om lokal 511, uafgrænset 511, akut 511 eller akut 141, eller slagtekroppen
skal kasseres af en eller anden årsag, skal slagtekroppen ikke indgå i forsøget, og TT skal
ikke ringe efter Solveig.
Når Solveig har undersøgt slagtekroppen, må slagterne lave de supplerende fokuserede
indsnit (se billeder).
Når Solveig har undersøgt slagtekroppen igen, sendes slagtekroppen i kølerum med den
sædvanlige opmærkning plus en hvid snor omkring slagtekroppen som markering af, at
den er en del af forsøget.
Leverandørnummer, sygdomskoder og GU vet. nummer skal I notere på sygdomslisten
præcis som I plejer.
Solveig noterer de oplysninger om slagtekroppen, som er relevante for forsøget, på nogle
særlige skemaer.
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Simple pyæmisnit
Inspektion/palpation af bagben

Løsning af inderlår
– dybt snit langs lårbenet
(billede 1-5)
Løsning af mørbrad

Inspektion af
hele rygsøjlen

Inspektion af brystben og
ribben, med særlig
opmærksomhed på overgangen
mellem ben og brusk

Løsning af bov
– dybt snit langs skulderen
(billede 6-8)
Inspektion/palpation af forben
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Løsning af bov

6. Bov – uåbnet

7. Bov – åbnings snit

8. Bov – holdt åbent
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Løsning af inderlår

1. Inderlår – snit over bækken

2. Inderlår

4. Inderlår – løsnings langs
knoglen

5. Inderlår – blotlagt knogle

3. Inderlår – snit rundt
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Supplerende fokuserede indsnit

Inspektion/palpation af bagben

Løsning af inderlår – dybt snit
langs lårbenet, samt løsning og
dissektion af femurs muskulatur
proksimalt med efterfølgende
palpering af femurs epiphysis

Løsning af mørbrad
og mørbradhoved

Snit langs
torntapperne
Inspektion af hele
rygsøjlen

Afskæring af tæer,
hoved, yver

Indsnit i overgang brusk-knogler
ribben Inspektion af brystben og
ribben, med særlig
opmærksomhed på overgangen
mellem ben og brusk
Løsning af bov
– dybt snit langs skulderen lårbenet,
samt løsning og dissektion af humerus
muskulatur proksimalt med
efterfølgende palpering af femurs
epiphysis
Inspektion/palpation af forben

9

9) Løsning af mørbradhoved

10 og 10a) Indsnit overgang brusk-ben ribben og inspektion

11 og 11a) Torntapperne ned langs ryggen løsnes begyndende med et lige, lodret snit langs ryggen af soen,
så disse kan inspiceres visuelt ned langs rygsøjlen
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Løsning og dissektion af femurs muskulatur proksimalt med efterfølgende dyb palpering af femurs laterale
epiphysis

Epiphysen

Epiphyselinien
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Løsning og dissektion af humerus’ muskulatur proksimalt med efterfølgende dyb palpering af humerus’
epiphysis.

Epiphysen

Epiphyselinien
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GU projekt – Søer – Skema til registrering i
efterkontrollen
Slagtedato:

Slagtenr.:

Leverandørnr.:

Initialer:

Årsag til
pyæmiundersøgelse
(angiv kode(r)):
Fund af kroniske bylder (sæt kryds):
Mørbrad
Rygsøjlen
Lunger

Ribben

Øvrige organer

Brystben

Hvilke(t):

Øvrige knogler
Hvilke(t):

Kort beskrivelse af udrensning foretaget på efterkontrollen

Evt. øvrige fund
(angiv kode(r)):
Evt. øvrige kommentarer
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ED initialer

Fund af byld(er)

Anden årsag
(uddybes i
kommentarfeltet)

(angiv antal, ex Midterstykke: 2)

Pyæmi

Undersøgelsesdato:

Hvilken knogle(r)?

Udspring fra/i knogle?
Sæt X

Hvor

Andre steder

Skinke/bagpart

Slagtedato:

Mørbrad

Midterstykke

Forpart

Nakke

Bemærkning ved inspektion
( Ja/Nej)

Slagtenr.

Nr.

GU projekt – Søer – skema til registrering ved SUPPLERENDE FOKUSEREDE INDSNIT
Aut.nr:
Årsag til
byld(er)
(sæt kryds)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
14

Kommentarfeltet – supplerende info kan angives her
Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr,

Nr.
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Kommentarer til skemarubrikkerne
Nr.

Løbenr. fra 1 – 10 pr. dag

Slagtenr.

Her angives Hængejernsnummeret, som giver referencen til efterkontrollens veterinærkoder.
OBS! Nummeret skal overføres til skemaet inden hængejernet fjernes.

Slagtedato

Slagtedatoen er vigtig af hensyn til sporbarheden.

Bemærkning ved
inspektionen

Angives som Ja, hvis der er observationer af en/flere byld(er). Ellers anføres et Nej

Fund af bylder (angives
med et antal)

Det er ønskeligt ved fund af en byld, at angive antal bylder fundet i 5 hovedkategorier af
udskæringer og hvis fundet er sket et andet sted markeres antallet i kolonnen ”Andre steder”

Har sæde i eller
sandsynligvis udspring
fra en knogle?

Hvis der er tegn på at bylden har sæde i eller udspringer fra en knogle vil vi meget gerne have
denne oplysning som indikation på sammenhæng med pyæmikomplekset. Angives med et X.
Hvor/i hvilken knogle bedes angivet, evt. ved brug af en rubrik på bagsiden

Anden årsag

Hvis der ikke er tegn på sammenhæng med pyæmikomplekset, men en anden årsag,
eksempelvis sandsynligvis en nakkebyld efter injektionsskade, angives dette med X i rubrikken
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ED initialer

(angiv antal, ex Midterstykke: 2)

Anden årsag
(uddybes i
kommentarfeltet)

Fund af byld(er)

Pyæmi

Udbeningsdato:

Hvilken knogle(r)?

Udspring fra/i knogle?
Sæt X

Hvor

Andre steder

Skinke/bagpart

Slagtedato:

Mørbrad

Midterstykke

Forpart

Nakke

Bemærkning ved inspektion efter
udbening
( Ja/Nej)

Slagtenr.

Nr.

GU projekt – Søer – skema til registrering ved UDBENING
Aut.nr:
Årsag til
byld(er)
(sæt kryds)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Kommentarfeltet – supplerende info kan angives her
Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr,

Nr.
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Kommentarer til skemarubrikkerne
Nr.

Løbenr. fra 1 – 10 pr. dag

Slagtenr.

Her angives Hængejernsnummeret, som giver referencen til efterkontrollens veterinærkoder.
OBS! Nummeret skal overføres til skemaet inden hængejernet fjernes.

Slagtedato

Slagtedatoen er vigtig af hensyn til sporbarheden.

Bemærkning ved
inspektionen

Angives som Ja, hvis der er observationer af en/flere byld(er). Ellers anføres et Nej

Fund af bylder (angives
med et antal)

Det er ønskeligt ved fund af en byld, at angive antal bylder fundet i 5 hovedkategorier af
udskæringer og hvis fundet er sket et andet sted markeres antallet i kolonnen ”Andre steder”

Har sæde i eller
sandsynligvis udspring
fra en knogle?

Hvis der er tegn på at bylden har sæde i eller udspringer fra en knogle vil vi meget gerne have
denne oplysning som indikation på sammenhæng med pyæmikomplekset. Angives med et X.
Hvor/i hvilken knogle bedes angivet, evt. ved brug af en rubrik på bagsiden

Anden årsag

Hvis der ikke er tegn på sammenhæng med pyæmikomplekset, men en anden årsag,
eksempelvis sandsynligvis en nakkebyld efter injektionsskade, angives dette med X i rubrikken
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