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Coronavirus (CoV) er en 
mangfoldig gruppe af store, 
kappeklædte RNA-virus i fa-
milien Coronaviridae, orden 
Nidovirales. Viruspartiklerne 
(95-190 nm) er kendetegnet 
ved tilstedeværelsen af såkald-
te »spikes« på virusoverfladen, 
der består af S-proteinet, som 
får viruspartiklernes omrids 

Coronavirus 
Coronavirus inficerer mange forskellige pattedyrværter og fugle. Der er tale om en stor 
familie af forskellige virus, hvor visse coronavirus kan forårsage alvorlig sygdom hos dyr 
og mennesker. Zoonotisk transmission forekommer dog sjældent.
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til at ligne en krans eller krone 
(corona er det latinske ord for 
krone). Selve virusgenomet be-
står af enkelt-, positiv-strenget 
RNA på ca. 28-30 kb (disse er 
de størst kendte RNA-virus-
genomer). 

Coronavirus inficerer man-
ge forskellige pattedyrværter 
og fugle. Visse coronavirus kan 

Sygdom

i danske produktionsdyr, kæledyr og vilde dyr

PEDV er porcin epidemisk diarrévirus; TGEV er transmissible gastroenteritisvirus; PRCV er porcin respiratorisk coronavirus; SeCoV er swine enteric 
coronavirus; Bat CoV er flagermuscoronavirus; FCoV er felin coronavirus; MCOV er minkcoronavirus; BCoV er bovin coronavirus; HEV er porcin hae-
magglutinerende encephalomyelitis virus; SARS er Severe Acute Respiratory Syndrome; MERS er Middle East Respiratory Syndrome; CRCoV er 
canine respiratory coronavirus; ECoV er equin coronavirus; IBV er Infektiøs bronchitisvirus; PDCV er porcin deltacoronavirus.

Tabel 1. Oversigt over coronavirus i dyr og deres forekomst i Danmark.

Genus Vært Virus Forekommer i 
Danmark

Zoonose Kommentar

Alphacoronavirus Gris PEDV Nej Nej Til stede i EU, men aldrig påvist i DK. 
Gris TGEV Nej Nej Aldrig fundet i DK.
Gris PRCV Ja Nej Udbredt, naturlig deletionsvariant af TGEV.
Gris SeCoV Nej Nej Naturligt forekommende rekombinant coronavirus 

(TGEV og PEDV).
Flagermus Bat CoV Ja Nej Mere end 5 forskellige alphacoronavirus i 5 forskellige flager-

musarter i DK.
Kat FCoV Ja Nej FCoV er udbredt. Kan forårsage felin infektiøs peritonitis 

(høj dødelighed).
Mink MCoV Ja Nej Associeret med epizootisk katarrhalsk gastroenteritis.

Betacoronavirus Kvæg BCoV Ja Nej Forårsager respirationsvejslidelser og enteriske sygdomme
i kalve.

Gris HEV (Ja) Nej Forårsager »Vomiting and wasting disease«. Formodes at 
forekomme i DK.

Mennesker SARS-CoV Nej Ja SARS-lignende coronavirus er også fundet i visse flagermus 
og desmerkatte.

Mennesker MERS-CoV Nej Ja MERS-coronavirus er fundet i kameler.
Mennesker SARS-CoV-2 Ja Ja Forårsager COVID-19. Tættest beslægtet til SARS-lignende virus. 

Reservoir formodes at være i flagermus.
Hund CRCoV Ja Nej Udbredt i DK.
Hest ECoV Ja Nej Forårsager normalt lav dødelighed, som dog kan være højere 

i unge dyr. ECoV er for nyligt påvist i to døde danske heste. 
Gammacoronavirus Fjerkræ IBV Ja Nej Udbredt i DK (kontrolleres med vaccination).
Deltacoronavirus Gris PDCV Nej Nej Påvises ofte sammen med PEDV i USA.

forårsage alvorlig sygdom hos 
dyr og mennesker. Fx er de to 
alvorlige sygdomme hos men-
nesker SARS (Severe Acute 
Respiratory Syndrome) og 
MERS (Middle East Respira-
tory Syndrome) forårsaget af 
infektion med coronavirus. 
Desuden er den nye COVID-19 
epidemi, som er opstået i Wu-
han i Kina, forårsaget af et nyt 
coronavirus, SARS-CoV-2. 

Det nye coronavirus er tæt 
beslægtet med et SARS-lig-
nende virus, som er påvist i ki-
nesiske flagermus. 

Et andet eksempel er por-

cin epidemisk diarrévirus 
(PEDV), som i 2014 forårsa-
gede alvorlige økonomiske 
tab for svineproducenterne i 
USA, da ca. 7 millioner pat-
tegrise døde i løbet af et år. 
Flere lande i Europa har også 
haft tilfælde af PEDV i de se-
nere år, men ikke af samme 
alvorlige grad som i USA

Karakteristika ved 
coronavirus
Coronavirus er opdelt i fire 
forskellige slægter: Alpha-
coronavirus (fx PEDV), beta-
coronavirus (fx SARS og 
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MERS-virus, samt equin coro-
navirus (ECoV)), gammacoro-
navirus (fx infektiøs bronchiti-
svirus (IBV) hos fugle) og del-
tacoronavirus (fx porcin delta-
coronavirus (PDCV)). 
Eksempler på medlemmer af 
hver slægt er anført i tabel 1.

En del af disse virus forår-
sager primært luftvejsinfektio-
ner (fx IBV), mens andre forår-
sager enteriske infektioner (fx 
PEDV), og nogle forårsager 
både luftvejsproblemer og 
diarré (fx SARS-virus og bovin 
coronavirus (BCoV)). Oftest 
smitter coronavirus således 
enten via aerosoler eller via 
den fækal-orale vej, mens en-
kelte coronavirus kan smitte 
via begge ruter. 

Ændringer i virusgenomet 
hos coronavirus kan føre til, at 
nye virus med ændrede egen-
skaber opstår. Således er por-
cin respiratorisk coronavirus 
(PRCV) en naturligt forekom-
mende variant af transmissible 
gastroenteritisvirus (TGEV) 
med en deletion i S-genet, som 
resulterer i ændret vævstropis-
me, men som samtidig giver 
krydsbeskyttelse. Det antages, 
at den udbredte forekomst af 
PRCV således har ført til be-
skyttelse af grise mod den tæt 
beslægtede TGEV. Desuden er 
der eksempler på rekombinati-
on mellem forskellige coro-
navirus, hvilket kan resultere i 
nye virus med egenskaber, der 
adskiller sig fra de to forældre-
virus. Fx er enterisk coronavi-
rus i svin (SeCoV) opstået ved 
rekombination mellem TGEV 
og PEDV, hvor S-genet kom-
mer fra PEDV, mens resten af 
genomet ser ud til at stamme 
fra TGEV. Der er påvist tæt be-
slægtede SeCoV’er i flere euro-
pæiske lande.

Nye sygdomsudbrud ser ofte 
ud til at være forbundet med 
værtsspring af et virus fra en 
vært til en anden (fx til menne-
sker). Dette ser ud til at ligge til 
grund for SARS-epidemien. 
SARS-lignende virus er blevet 
påvist i flagermus (Rhinolophi-
dae) og også i asiatiske des-
merkatte. Den nye SARS-
CoV-2 menes også at have 
spredt sig fra dyr; den naturlige 

vært er endnu ikke fundet, og 
eventuelle mellemværter i 
spredningen til mennesker er 
også ukendt, men flagermus 
anses for at spille en rolle som 
reservoir. 

Det skal understreges, at 
zoonotisk transmission af 
coronavirus synes at forekom-
me yderst sjældent og er fore-
løbigt kun blevet dokumente-
ret for nogle få betacoronavi-
rus. Infektion med human 
coronavirus er i øvrigt almin-
deligt forekommende hos 
mennesker, også i Danmark, 
hvor de er den hyppigste årsag 
til almindelig forkølelse.

Coronavirus i dyr i 
Danmark
I Danmark er der påvist en 
række forskellige coronavirus i 
dyr - forekomsten er opsum-
meret i tabel 1. Tabellen er 
ikke komplet, men giver nogle 
eksempler på de væsentligste 
coronavirus. Udvalgte coro-
navirus med relevans for Dan-
mark er videre beskrevet i de 
følgende afsnit.

Coronavirus i vilde dyr
I flagermus er der påvist man-
ge forskellige coronavirus. Fla-
germus betragtes som et na-
turligt reservoir for alfa- og be-
tacoronavirus. Et nyligt studie 
har identificeret flere end fem 
forskellige alphacoronavirus i 
danske flagermus. Disse nye 
alphacoronavirus er fundet 
ved screening af ekskrementer, 
indsamlet fra en række for-
skellige arter af flagermus fra 
forskellige egne i Danmark. 
Bemærk, at klassificeringen af 
disse virus er baseret på se-
kvensbestemmelse af et lille 
fragment (ca. 0,2 kb) ud af det 
komplette virusgenom (ca. 28-
30 kb). Imidlertid er komplette 
genomsekvenser for tre af dis-
se nye flagermusvirus nu 
kendt, og dette har bekræftet 
deres klassificering. 

Der er ikke fundet betacoro-
navirus i danske flagermus, 
men repræsentanter for denne 
gruppe er identificeret i flager-
mus i andre dele af verden, 
herunder i andre europæiske 
lande.
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Coronavirus i produktionsdyr
Velkendte alphacoronavirus 
som PEDV og TGEV, der infi-
cerer svin, er aldrig blevet på-
vist i Danmark. Det samme er 
tilfældet med de nye porcine 
coronavirus, som PDCV og 
SeCoV. Derimod anses PRCV 
for at være normalt forekom-
mende i danske grise. Desuden 
formodes det, at porcin hae-
magglutinerende encepha-
lomyelitis virus (HEV) – et be-
tacoronavirus, der giver »Vo-
miting and wasting disease« - 
er til stede i Danmark, men der 
er ikke foretaget nylige studier.

Equin coronavirus (ECoV) 
kan inficere både heste og æs-
ler. ECoV er hovedsageligt på-
vist i tilfælde af enterisk syg-
dom og er overvejende en syg-
dom hos voksne heste. Nor-
malt er dødeligheden lav, men 
der er observeret højere døde-
lighed hos unge dyr og minia-
tureheste. Derudover er ECoV 
blevet påvist i luftvejene hos 
heste, der lider af mild respira-
tionssygdom. De vigtigste kli-
niske tegn på ECoV er anorek-
si, sløvhed, feber og diarré. 
Desuden har kliniske tegn på 
neurologisk sygdom været re-
lateret til tilstedeværelsen af 
ECoV.

Bovin coronavirus (BCoV) 
er udbredt hos kvæg globalt og 
forekommer også i Danmark. 
Virusset forårsager respirati-
onsvejslidelser og enteriske 
sygdomme hos kalve og lejlig-
hedsvis svær hæmoragisk 
diarré hos kvæg (vinterdysen-
teri).

Mink coronavirus (MCoV) 
er påvist i danske mink med 
diarré, men udbredelsen er 
ikke klarlagt.

Infektiøs bronchitisvirus 
(IBV) er et gammacoronavi-
rus, der forårsager akutte me-
get smitsomme luftvejsinfekti-
oner hos unge fugle og kan føre 
til markant nedgang i ægpro-
duktion hos voksent �erkræ 
(Egg Drop Syndrome). Virus-
set er udbredt globalt, herun-
der også i Danmark, hvor den 
kontrolleres med vaccination.

Coronavirus i kæledyr
Canine coronavirus (CRCoV1 

og CRCoV-2) 
er udbredt hos 
hunde globalt og 
forekommer også i 
Danmark. Infektion med CR-
CoV forårsager henholdsvis 
enterisk og respiratorisk syg-
dom hos unge hunde. 

Felin coronavirus (FCoV) er 
normalt forekommende hos 
katte i Danmark og resulterer 
oftest i en subklinisk enterisk 
infektion. I sjældnere tilfælde 
kan FCoV mutere, hvilket re-
sulterer i en dødelig systemisk 
infektion kaldet felin infektiøs 
peritonitis (FIP). ♦


