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Litteraturstudie: 

Udposninger i 
navleregionen hos grise
Grise, der udvikler en udposning i navleregionen, er et udbredt problem i dansk grise-
produktion. Men der er kun sparsom dokumenteret viden om problemet, der både udgør 
et velfærdsproblem og økonomiske tab for griseproducenterne. 
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Abstract 
Umbilical outpouchings (UO) are common 
pathological manifestations in pigs. A number 
of pathologic manifestations appears as an 
umbilical outpouching, either alone or in com-
bination. According to previous studies, the 
main manifestations are: 1) hernia umbilicalis, 
2) enterocystoma, 3) proliferations, 4) 
subcutaneous abscess, and 5) subcutaneous 
fibroses. 

Umbilical outpouchings may compromise 
animal welfare depending on: 1) size of the 
UO, 2) presence of lesions on the UO, 3) com-
plications such as strangulations, obstructions 
or adhesions. The majority of pigs with UO ne-
ver reach the abattoir. Some die due to com-
plications, others are euthanized due to welfa-
re concerns (especially during transport). 

Pigs with UO represent a financial loss. The 
farmer loses profit due to a high mortality rate 
among pigs with OU and those that are sent to 
slaughter often represent a lower value. 

Farmers and veterinarians have limited 
guidelines concerning pigs with UO. The pur-
pose of this study was to clarify the current 
knowledge in the field and address potential 
research gaps. 

From the study it was concluded that pigs 
with UO are a permanent problem in the Da-
nish production of pigs and scientific know-
ledge concerning pigs with UO is limited. 
More knowledge on the nature, origin, and de-
velopment of UO is needed in order to identify 
piglets with a high risk of developing an UO 
and prognosticate pigs with UO.  

Sammendrag
Udposninger i navleregionen er en hyppig patologisk forandring hos 
grise. I tidligere undersøgelser er det klarlagt, at udposningerne dannes 
grundet forskellige manifestationer, som optræder enten alene eller i 
kombination. De fem primære manifestationer, der danner grundlag for 
udposningerne, er; 1) hernia umbilicalis (brok), 2) enterocystoma (cyste), 
3) paddelformet proliferation, 4) subkutan abscess (byld), 5) kronisk sub-
kutan bindevævsproliferation (arvæv). 

Udposninger i navleregionen hos danske grise udgør et velfærdspro-
blem. Det er imidlertid vanskeligt at vurdere, i hvilken grad grisens alme-
ne tilstand påvirkes, da det a�ænger af: 1) udposningens størrelse, 2) 
tilstedeværelse af sår på udposningen, 3) tilstedeværelse af komplikati-
oner, fx strangulation, obstruktion eller adhærencer. En stor del af grise 
med en udposning i navleregionen, når aldrig frem til slagtning. De dør 
enten spontant pga. komplikationer eller bliver aflivet pga. velfærd-
mæssige bekymringer (herunder manglende transportegnethed ifølge 
EUs forordning om transport af dyr).

Grise med udposninger i navleregionen repræsenterer et økonomisk 
tab for de danske griseproducenter. Dels pga. høj dødelighed blandt 
grise med udposninger i navleregionen, og idet grise, der når til slagt-
ning, ofte repræsenterer en lavere værdi. 

Der er begrænset vejledning til landmænd og dyrlæger om grise med 
udposninger i navleregionen. Formålet med dette litteraturstudie var at 
give et videnskabeligt overblik over nuværende viden om grise med ud-
posninger i navleregionen samt identificere forskningsområder, der bør 
undersøges yderligere, med henblik på bedre rådgivning til brug i prak-
sis. 

I studiet konkluderedes det, at grise med udposninger i navleregio-
nen til stadighed er et problem for dansk griseproduktion, og dokumen-
teret viden på området er begrænset. Ny viden omhandlende udpos-
ningernes beska�enhed, ophav og udvikling er nødvendig for at kunne 
afgøre prognosen for en gris med en udposning i navleregionen. Yderli-
gere er det nødvendigt at undersøge risikofaktorer for udviklingen af 
udposninger i navleregionen, således at det tidligt er muligt at identifi-
cere grise med høj risiko for at udvikle en udposning i navleregionen.  
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Introduktion
Udposninger i navleregionen hos gri-
se i Danmark har store velfærdsmæs-
sige og økonomiske konsekvenser. I 
to danske undersøgelser fandtes 3,4 
% af grisene at udvikle en udposning 
i navleregionen (vægtet gennemsnit i 
fire besætninger) 1,2. Der er stor be-
sætningsvariation i forekomsten af 
udposninger i navleregionen, og 
forekomsten af udposningerne i den 
videnskabelige litteratur varierer fra 
0,17 – 8,3 %3,4 (tabel 1). 

Udposningerne i navleregionen er 
af varierende størrelse og beskaf-
fenhed5–7. I en undersøgelse fra Cali-
fornien blev hovedparten af udpos-
ninger synlige, når grisen var 9 – 14 
uger gammel8. En undersøgelse på 
slagteriet Danish Crown i 2013 viste, 
at 1,3 % af grise, der blev slagtet, 
havde en udposning i navleregio-
nen5. Dette er væsentligt lavere end 
den formodet prævalens på 3,4 %, 
hvilket antyder at et stort antal grise 
enten 1) dør eller aflives, 2) afsættes 

til anden side fx private slagtehuse, 
hjemmeslagtning mv., eller 3) udpos-
ningen forsvinder inden slagtning. I 
en svensk undersøgelse blev 1,5 % 
af grisene aflivet eller døde spontant 
pga. udposninger i navleregionen 
(vægtet gennemsnit i fem besætnin-
ger)4. 

En ny produktionsform, der tilsy-
neladende oplever øget forekomst 
af grise med udposninger i navlere-
gionen er OUA-produktion (opdræt 
uden brug af antibiotika)9, imidlertid 
er prævalensen af udposninger i 
navleregionen i OUA-besætninger 
ikke videnskabeligt undersøgt.

I to danske undersøgelser, hvor 
man har sammenholdt slagtedata fra 
grise opdrættet i henholdsvis kon-
ventionelle, frilands- og økologiske 
besætninger, fandtes signifikant 
færre hernier (inkl. inguinale, skrota-
le og umbilicale) hos grise opdrættet 
i frilands- og økologiske besætnin-
ger10,11. Prævalensen af udposninger 
i navleregionen i økologiske besæt-

Tabel 1. Oversigt over prævalensen af grise med udposninger i navleregionen undersøgt i perioden 1994-2017. 

Reference
Land

Grise
(Besætninger) Studie Alder/vægt Prævalens (%)

Vestergaard & Haugegaard, 2014 
Danmark 1

496 (1) Longitudinal 7-100 kg 2,8 %

Maderbacher et al., 2012
Tyskland 67

14.604 (-) Longitudinal 7-30 kg 2,3 %

Yun et al., 2017 
Finland 51

7156 (1) Longitudinal 0 – 9 uger 1,5 % (0,7-2,3)I

Vestergaard & Wachmann, 2002 
Danmark 2

5796 (3) Longitudinal Fødsel – 30 kg 3,4 % (2,7-4,2)II

Mattsson et al., 2013 
Sverige 4

2660 (5) Longitudinal 9-25 uger 8,3 % (6,3-10,1)III

Searcybernal et al., 1994 
Californien 8

2958 (1) Longitudinal Fødsel – slagt 1,5 %

Petersen et al., 2008 
Danmark 68

154.347 (90) Tværsnit Slagtesvin 0,78 % (0,0-6,6) 

Straw et al., 2009 
USA 15

8022 (1) Longitudinal Slagtesvin 0,86 %

Andersen & Spangsberg 2013
Danmark 5

12730 (-) Tværsnit Slagtesvin 1,3 %IV

Mattsson, 2011 
Sverige 69

- (14) Tværsnit Fødsel – slagt 1,8 %V

Han et al., 2017 
Korea 43

- - - 1,6 % (0,1-3,0)VI

Ranberg, 2007
Norge 3 

564.132 (-) Tværsnit - 0,17 %

I Antibiotikagruppe 3661, kontrolgruppe 3495 Prævalens: (3661* 0,7 + 3495*2,3) /7156
II Kontrolgruppe 2077, jodbehandling 1958, Antibiotikagruppe 1761 prævalens: (2077*4,2+1958* 3,3 + 1761*2,7) /5796
III Besætningerne er valgt efter at have høj prævalens af forandringer i navleregionen. 
IV Skøn på slagtedyr, hvilket underestimerer prævalensen, da der aflives dyr inden slagtning med hævelser i navleregionen.
V Registreret af personalet i 14 besætninger. Besætningstype er henholdsvis smågrise- og integrerede besætninger. 
VI Artikel på Koreansk, hvorfor informationer om undersøgelsen er ukendt. Prævalensen fremgår af abstract. 

ninger og på friland er ikke viden-
skabeligt undersøgt. 

Baggrunden for udposningens op-
rindelse og patogenese er forskellig-
artet, idet en række patologiske for-
andringer giver sig til kende ved en 
udposning i navleregionen. I tidligere 
undersøgelser er det klarlagt, at ud-
posningerne dannes grundet forskel-
lige manifestationer, som optræder 
enten alene eller i kombination med 
hinanden. De fem primære mani-
festationer, der danner grundlag for 
udposningerne, er; 1) hernia umbilica-
lis (brok), 2) enterocy stoma (cyste), 3) 
paddelformet proliferation, 4) sub-
kutan abscess (byld), 5) kronisk sub-
kutan bindevævsproliferation (ar-
væv)5–7,12 (figur 1). 

De velfærdsmæssige og økonomi-
ske konsekvenser forbundet med 
udposninger i navleregionen giver 
producenter og dyrlæger store ud-
fordringer i beslutningsprocessen 
om, hvorvidt og hvornår en given gris 
bør aflives eller fedes op til slagtning. >
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Dette litteraturstudie giver et kortfat-
tet overblik over den videnskabelige 
og praktiske viden om velfærdskon-
sekvenser hos grise med udposnin-
ger i navleregionen samt årsagsfor-
hold, forebyggelse og behandling af 
grise med udposninger i navleregio-
nen. Yderligere belyses igangværen-
de forskningsprojekter. 

Velfærdskonsekvenser, 
når grise har udposninger 
I et canadisk studie fra 2017, hvor 
man undersøgte legeadfærd hos gri-
se henholdsvis med og uden en ud-
posning i navleregionen, fandtes in-
gen signifikant forskel på legeadfær-
den imellem grupperne13. I en dansk 
undersøgelse fra 2014 fandtes en 
signifikant ændret adfærd (øget sid-
detid og reduceret liggetid) hos grise 
med udposninger i navleregionen, 
mest udbredt var det hos grise med 
diagnosen hernia umbilicalis14. 

I grisens vækstperiode kan umbili-
cale hernier medføre reduceret til-
vækst8,15, og der kan tilstøde kompli-
kationer i form af adhærencer, 
strangulation af indholdet i herniet, 
ileus samt peritonitis. Ofte medfører 
komplikationer spontan død, med 
forudgående påvirkning af grisens 
fordøjelse og almene tilstand4,17. Men-
nesker med hernia umbilicalis rap-
porterer generelt let ubehag ved fy-
sisk anstrengelse samt akut smerte 
ved indeklemt tarm16. Det er overve-
jende sandsynligt, at det samme gør 
sig gældende hos grise.   

Udposninger i navleregionen kan, i 
varierende grad, hæmme grisens be-
vægelsesfrihed samt føre til hudlæsi-
oner på udposningen i navleregio-
nen17,18 (figur 2A). Hudlæsioner er en 
hyppig komplikation7,18–20, der er for-

bundet med smerte 17,20. I en fagdyr-
lægeopgave fra 2014 blev der fundet 
en lineær sammenhæng mellem gri-
sens størrelse og størrelsen på ud-
posningen7. Yderligere blev der på-
vist en signifikant større risiko for sår-
dannelse, hvis udposningen var stor 
(>15 cm i diameter)7.

Sårene placerer sig ofte på under-
siden af udposningen og opstår som 
følge af slid mod underlaget7,20. I vær-
ste fald bliver læsionerne dybe og 
kroniske, hvilket kan medføre ruptur 
af udposningen, med aflivning eller 
spontan død til følge17,18.  I en fagdyr-
lægegave fra 2014 blev der ud over 
slidsår ligeledes observeret rifter og 
skrammer som følge af slagsmål19. 
Ifølge Det Veterinære Sundhedsråd 
ses skrammer og rifter hyppigt tilfæl-
digt placeret på udposningerne – ty-
pisk erhverver grisen sig disse i for-
bindelse med etablering af rangor-
den, hvor stifællers bid, puf, stød og 
tråd udgør en væsentlig risiko for sår-
dannelse på udposningen17. 

Transport af grise med udpos-
ninger
I EU og Danmark er der sanktionere-
de og indskærpede regler for trans-
port af grise med udposninger i nav-
leregionen18,21,22. Generelt gælder 
samme lovgivning både i Danmark og 
EU, idet Danmark følger EU-forord-
ning Nr. 1/2005 af 22. december 
2004 om beskyttelse af dyr under 
transport21. Ifølge denne forordning 
er dyr som udgangspunkt ikke trans-
portegnede, hvis de er tilskadekom-
ne, har fysiologiske skavanker eller 
undergår en patologisk proces fx dyr, 
der ikke er i stand til at bevæge sig 
uden smerte eller har alvorlige åbne 
sår. Undtagelsesvis kan de dog trans-

porteres, hvis de ikke påføres yderli-
gere lidelse i forbindelse med trans-
porten21. 

I Danmark er dette yderligere præ-
ciseret i en udtalelse fra det Veteri-
nære Sundhedsråd i 200818 og i Be-
kendtgørelse nr. 26 om beskyttelse 
af dyr under transport22. På baggrund 
af gældende lovning har brancheor-
ganisationen SEGES udarbejdet 
guidelines for transport af grise med 
udposninger i navleregionen23,24.

Generelt er slagtegrise med ud-
posninger i navleregionen transpor-
tegnede, hvis de er trivelige, kan gå 
normalt, og udposningen er under 15 
cm i diameter. Udposningen må ikke 
være varm, øm eller misfarvet, og 
den skal være uden sår, dog accepte-
res små overfladiske sår og tørre rif-
ter23. 

Hvis en slagteklar gris har en ud-
posning i navleregionen, der oversti-
ger 15 cm i diameter, men opfylder 
øvrige krav til transportegenethed, 
kan grisen transporteres under særli-
ge hensyn18. Særlige hensyn vil sige, 
at grisen skal være adskilt fra andre 
dyr, have et ekstra tykt lag strøelse 
og af- og pålæsses særskilt. Grisen 
skal transporteres til et nærliggende 
slagteri for at minimere transportti-
den18. Hvis producenten ønsker, at 
flere grise med store udposninger 
skal transporteres samtidig, kan dis-
se transporteres med op til 5 grise i 
hvert aflukke, såfremt der er et ekstra 
tykt lag strøelse og ekstra gode 
pladsforhold18. Denne transport for-
udsætter, at en dyrlæge, på bag-
grund af en grundig klinisk undersø-
gelse, tidligst 7 dage inden transpor-
ten finder sted, vurderer, at hver en-
kelt gris er transportegnet og 
udformer en skriftlig transporterklæ-
ring18. 

Der er ligeledes regler for grise til 
eksport25,26. Det er typisk grise på ca. 
30 kg, der eksporteres27, enten direk-
te fra landmanden eller via et samle-
sted26. Som udgangspunkt må grise 
ikke eksporteres med tegn på klinisk 
sygdom26. En gris med udposning i 
navleregionen kan imidlertid ekspor-
teres, såfremt at embedsdyrlægen 
finder den transportegnet ved sin 
helhedsvurdering af dyrets almenbe-
findende, udposningens lokalisation, 
udseende og størrelse25. 

Transporteres grisen via et samle-
sted, vil den oftest blive aflivet, uan-

Figur 1. Procentvis fordeling af diagnoser ved udposninger i navleregionen hos svin. Sam-
menfatning af fire danske undersøgelser5–7,12 i perioden 2013-2016. I alt er obduceret 406 
grise. Ved hernia-kombinationsdiagnose optræder herniet sammen med en eller flere af 
følgende; enterocystom, paddelformet proliferation, absces eller bindevævs-proliferation.  

■ Hernie 33%
■ Hernie-kombinationsdiagnose 28 %
■ Enterocystom/Paddelformet proliferation 27 %
■ Abces/Bindevævs proliferation 4 %
■ Anden/Uden diagnose 8 %
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set udposningens størrelse, idet kø-
berne i udlandet ikke ønsker grise le-
veret med handelsfejl, fx pukkelryg, 
små brok eller skæve tryner28. Mod 
udgangen af 2018 indskærpede Fø-
devarestyrelsen, at der skal ske kor-
rekt dokumentation og sanktionering 
af overtrædelser om reglerne for 
transportegnethed28,29. Dette har sat 
ekstra fokus på transportegnethed i 
forbindelse med eksport og givet an-
ledning til frustrationer for landmænd 
og dyrlæger, der efterlyser mere ens-
artet kontrol og klare retningslinjer30.

Udposninger kan føre til økono-
miske tab 
Fremkomst af udposninger i navlere-
gionen medfører et økonomisk tab 
for danske griseproducenter. Der er 
øget omkostninger som følge af høje-
re mortalitet blandt grise med udpos-
ninger i navleregionen4,15 og tilstan-
den er, i to udenlandske studier, as-
socieret med lavere tilvækst8,15. 
Hvor stort tabet er i den enkelte be-
sætning, a�ænger af forekomsten 
af grise med udposninger i navlere-
gionen. Yderligere er management 

og opstaldningsforhold af afgøren-
de betydning for, hvor stor en del af 
grise med udposninger, der kan le-
veres til slagtning (se afsnit neden-
for; Forebyggelse og behandlings-
metoder). 

Det er også af betydning, hvornår 
besætningsejeren vælger at aflive 
grise, der af dyrevelfærdsmæssige 
årsager ikke opnår slagtevægt. Ved 
at aflive grisen tidligt i forløbet redu-
ceres antallet af spildfoderdage, og 
grisen optager ikke en syge- eller af-
lastningssti31. Ud over tabt dæk-
ningsbidrag på døde og aflivede gri-
se vil der være udgifter til ophold i 
sygestier, særtransport til slagteri 
samt udgifter til dyrlæge8.  

Genetik og arvbarhed
Hos mennesker og flere dyrearter er 
hernia umbilicalis forbundet med 
høj familiær forekomst eller relateret 
til specifikke genetiske møn-
stre35,41,42, det samme gør sig gæl-
dende hos grise43–48. 

Det er sandsynligt, at der er tale 
om en polygenetisk nedarvning, alt-
så en arvegang, der er bestemt af 

flere gener49.  Samtidig er der bred 
enighed om, at den fænotypiske va-
rians, der kommer til udtryk ved en 
udposning i navleregionen, dels 
skyldes genotypisk variation samt 
faktorer i miljøet 8,17,42. 

I fire studier har man ved hjælp af 
gensekventering identificeret syv 
potentielle gener, der formodes at 
relatere sig til udposninger i navle-
regionen (tabel 2). Hvad der er fæl-
les for alle undersøgelserne, er, at 
dyrene er udvalgt på baggrund af 
en synlig udposning i navleregio-
nen uden at di�erentiere udposnin-
gernes indhold og årsagsfor-
hold45–48. 

Der er endnu ikke foretaget gene-
tiske undersøgelser, der tager høj-
de for, at det er forskellige mani-
festationer, der danner grundlag for 
udposningerne i navleregionen, 
hvilket fortsat betyder, at man reelt 
ikke kan sige noget om arvbarhe-
den eller genetikken bag de enkel-
te diagnoser. I det danske avlssel-
skab DanBreed frasorteres alle 
avlsdyr, med en synlig udposning i 
navleregionen50.  

Tabel 2. Oversigt over gener relateret til udposninger i navleregionen. 

Reference
Land

Antal grise +/- 
udposning Gen(er) Funktion/mulig indflydelse på udposninger i navleregionen.
+ -

Li et al., 
2018
Kina 48

2I 41 CAPN9 CAPN₉ spiller en rolle i udviklingen af mavetarm-kanalen. Evolutionært er 
CAPN9 forbundet med CAPN1 og CAPN3, som har effekt på beskadigelse af 
muskelfibre, samt apoptose og regeneration af muskelceller. De formodes at 
have indflydelse på mangelfuld lukning af muskulaturen i navleregionen.

Grindflek et al., 
2018
Norge 47

369 202 OSM
LIF
MIF

Oncostatin-M (OSM) og Leukemia inhibitory factor (LIF) er meget ens i struktur 
og funktion. Begge er cytokiner og hører til interleukin-6-familien. De indgår i 
embryogenesen, samt i inflammationsrespons i forbindelse med skade og 
infektion. 
Macrophage migration inhibitory factor (MIF) er ligeledes involveret i immunre-
ponset. Det formodes, at de immunologiske faktorer kan påvirke udviklingen 
af umbilicale hernier. 

Liao et al.,
2015
Kina 45

160 318 SRC SRC er et proto-onkogen, der er involveret i mange receptor-signalveje og cel-
lulære funktioner. SRC-baserede signaler spiller en vigtig rolle i akkumulatio-
nen af TGF-β-reguleret kollagen type I. Kollagen type I er dominant kollagen i 
mange væv, fx knoglevæv, sener, tandben og dermis og har samtidig indfly-
delse på styrken af disse væv.  Det formodes, at det er en svaghed i kollagen I, 
der fører til udviklingen af en ventral defekt i bughulen. 

Long et al.,
2015
Kina 46

177 1124 ABCC4
NUGGC

ABCC4 er et gen, der koder for et ATP-bindende transportprotein. Inhiberes 
genet, fører det til nedsat celleproliferation og motilitet. Genet er sat i relation til 
hernier opstået humant efter operation. Det formodes, at inhiberet vækst af 
celler og celledød kan føre til nedsat styrke af abdominalvæggen.
NUGGC er kun fundet som kandidatgen i grise af racen Duroc med umbilicale 
hernier. Genet er humant involveret i Beckwith-Wiedemann syndrom, bl.a. 
karakteriseret ved bugvægsdefekt. 

I Yderligere undersøgelser er påkrævet pga. den lille prøvestørrelse. 
Fælles for undersøgelserne i tabellen er, at grisene er udvalgt på baggrund af en synlig udposning i navleregionen uden at differen-
tiere udposningernes årsagsforhold. 

>
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Hernia Umbilicalis 
Hernia umbilicalis eller navlebrok, som 
det kaldes i daglig tale, er den hyppig-
ste og mest velkendte tilstand, der for-
årsager udposninger i navleregionen 
(figur 1). I en undersøgelse fra 2013, 
foretaget på slagteriet Danish Crown, 
var prævalensen af umbilicale hernier 
på slagtetidspunktet omkring 0,5 % 
(58/12730), hvoraf ca. halvdelen var 
hernia-kombinationsdiagnoser5, dvs. 
hvor herniet optræder sammen med 
en eller flere af de nævnte årsager til 
udposninger i navleregionen. I en 
svensk longitudinal undersøgelse, 
hvor grisene følges fra de er 9 uger 
gamle og frem til slagtning, blev 2,6 % 
(70/2660) af grisene diagnosticeret 
med hernia umbilicalis4.   

Et hernie defineres ved eventration 
af et organ, eller dele deraf, gennem 
væggen i en legemshule. I dette tilfæl-
de er der tale om bughulen (cavitas ab-
dominalis), hvor typisk peritoneum 
(bughinde), der kommer til at danne 
broksækken, samt dele af tyndtarme-
ne prominerer ud gennem umbilicus, 
der udgør brokporten (figur 2A og 
2B)32. 

Tilstanden fremkommer, idet navle-
arret ikke er modstandsdygtigt over for 
trykket i bughulen33. Der er flere fakto-
rer, som disponerer for manglende luk-
ning af bugvæggen. Den bedst verifi-
cerede er en forudgående betændel-
sestilstand i navleregionen. Typisk er-
kendes det ved hævelse, rødme eller 
tilstedeværelse af pus (omphali-
tis)4,8,15,34. 

For at undgå mekanisk træk ved 
navlestedet, og dermed undgå hernier, 
anses det for god praksis at klippe lan-
ge navlestrenge over efter udtørring17 
samt ikke kun at løfte grisen i et bag-
ben, da det medfører et skævt træk i 
musculus rectus abdominis17. Umbilica-
le hernier hos børn forsvinder ofte 
spontant35. Resultater fra et veterinært 
specialeprojekt i 2016 viste, at dette 
formentlig også gør sig gældende hos 
grise, idet kun 5 % (3/60) af de grise, 
der havde en udposning i første leveu-
ge, kunne genfindes i 5-6 leveuge12. 

Enterocystoma (cyste) 
Enterocystomer er den næsthyppig-
ste årsag til udposninger i navleregio-
nen (figur 1). I en dansk undersøgelse 

fra 2013 var prævalensen af entero-
cystomer på slagtetidspunktet ca. 0,5 
% (64/12730), hvoraf 28 % (18/64) af 
grisene med enterocystomer havde 
en enterocystom-kombinationsdiag-
nose 5. Forekomsten af cyster viste 
sig i en fagdyrlægeopgave at være 
signifikant højere blandt sogrise end 
galt- og ornegrise7. 

Enterocystomet blev første gang be-
skrevet veterinært i 1930’erne - som en 
stærkt varierende misdannelse i navle-
regionen36. Tilstanden optræder oftest 
i form af en større svulstlignende bin-
devævsmasse indeholdende væske-
fyldte hulrum (figur 3). Den kan enten 
være en- eller flercystet37. Enterocysto-
met kan placere sig intra-, ekstra-, eller 
samtidigt intra- og ekstraabdominalt. I 
de fleste tilfælde ligger enterocysto-
met forenet med bugvæggen og umbi-
licus5,37. I andre tilfælde ligger entero-
cystomet op til og/eller i relation til ile-
um. I enkelte tilfælde er forbindelsen 
mellem ileum og umbilicus bibeholdt 
med ligamenter38. 

Enterocystomet formodes at være 
en udviklingsanomali, som opstår i 
ductus vitellinus (ductus omphalome-
sentericus). I fostertilstanden forbin-
der ductus vitellinus blommesækken 
(choriovitelline placenta) til det, som er 
forstadiet til tarmene. I begyndelsen af 
soens drægtighed anvendes blomme-
sækken til at ernære embryonet39,40. 
Fra dag 18 i soens drægtighed tilbage-
dannes blommesækken til en rudi-
mentær stump39,40. Både den choriovi-
telline placenta samt ductus vitellinus 
er normalt fuldt tilbagedannet ved 
fødslen. Det formodes, at enterocysto-
mer videreudvikles efter fødslen pga. 
en persisterende del af ductus vitelli-
nus. Hos mennesker bliver 2-4 % af 
børn født med en lille persisterende 
del af ductus vitellinus38. 

Paddelformede proliferationer
Paddelformede proliferationer er en 
patologisk forandring med ukendt ge-
nese. Forandringen blev første gang 
beskrevet i 2013 i forbindelse med et 
projekt på Københavns Universitet. I 
nævnte studie lå prævalensen på slag-
tetidspunktet på 0,34 % (43/12730), 
hvoraf 88 % (38/43) forekom i forbin-
delse med kombinations-diagnoser, 
hyppigst i kombination med hernia um-

Figur 2 A. Gris 10 uger gammel med udposning i navle-
regionen. Aflivet på grund af sår på udposningen. 
Diagnosen er hernia umbilicalis (navlebrok).
Figur 2 B. Brokporten i cavitas abdominalis (brokpor-
ten), hvor typisk omentet og tyndtarmsdele prominerer 
ud igennem.

 Figur 3. Et multicystisk enterocystom. I dette tilfælde 
placeret udelukkende ekstraabdominalt. Omentum 
majus adhærerer til enterocystomet.

 Figur 4. Kombineret diagnose af hernia umbilicalis 
(navlebrok) og paddelformede proliferationer. Prolife-
rationerne er multiple og butrandede.

Årsager til udposninger i navleregionen
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Forebyggelse og 
behandlingsmetoder 
Antibiotikabehandling og desinfekti-
on af navlested
Det er i flere undersøgelser vist, at 
antibiotikabehandling i grisens første 
levedøgn kan reducere forekomsten 
af umbilicale hernier markant2,51–53. I 
en rapport fra Fødevarestyrelsens 
Veterinære Rejsehold angives det, 
at omfanget af navlebetændelse og 
udposninger i navleregionen i ca. 
3/4 af de danske sobesætninger er 
så omfattende, at der anvendes stra-
tegisk antibiotikabehandling på gri-
sens første levedøgn54. 

Typisk anvendes et bredspektret 
semisyntetisk penicillinderivat54. Be-
handlingen bekæmper infektioner i 
navleregionen, der formodes at dis-
ponere for utilstrækkelig lukning af 
bugvæggen efter fødslen. I en dansk 
undersøgelse fra 2018 kunne bakte-
rielle infektioner i navleregionen 
samt systemisk spredning påvises 
inden for grisens første levedøgn55. 
Hyppige bakterier i navleregionen 
hos grise er Escherichia coli, Strep-
tococcus sp., Staphylococcus sp., 
Clostridium sp., Trueperella pyoge-
nes og Aerococcus viridans55,56. 

Der er ikke påvist signifikant e�ekt 
af desinfektion af navleregionen ef-
ter fødsel uden samtidig brug af anti-
biotika2,53,57. Af forebyggende foran-
staltninger kan nævnes hygiejne og 
tørt stimiljø for at reducere mæng-
den af bakterier, der kan give anled-
ning til infektioner58,59. Yderligere vil 
en god råmælksoptagelse bevirke, 
at grisen er mere modstandsdygtig 
over for bakterier i miljøet60.

Management
Dokumenteret viden og e�ekt af ma-
nagement og opstaldning i relation 
til grise med udposninger i navlere-
gionen er begrænset. Dyrlæger og 
landmænd beretter om, at opstald-
ning i dybstrøelsesstier kombineret 
med restriktiv fodring reducerer an-
tallet af grise med hudlæsioner på 
udposningen61, hvormed antallet af 
slagteklare grise øges62,63.  I en fag-
dyrlægeopgave fra 2014, hvor man 
undersøgte hudlæsioner (sår, rifter 
og skrammer) hos grise med udpos-
ning i navleregionen opstaldet hen-
holdsvis på dybstrøelse og betonbe-
lægning, fandt ingen signifikant for-
skel19. 

bilicalis5. Paddelformede proliferatio-
ner kan forekomme i kanten af brokrin-
gen, i bunden af broksækken samt for-
skellige steder i væggen på hernier og 
enterocystomer. Proliferationerne kan 
dels være aflange og butrandede eller 
mere paddelformede og indeholde en 
afrundet blære. De forekommer som 
enkeltdannede eller er multiple, i sidst-
nævnte tilfælde vil de ofte være sam-
menhængende5 (figur 4). Paddelfor-
mede proliferationer og enterocysto-
mer er histologisk set ens, og det an-
ses for overvejende sandsynligt, at 
proliferationerne er et stadium i udvik-
ling af enterocystomer6. 

Subkutan absces 
En absces i navleregionen opstår ty-
pisk som følge af omphalitis (navlebe-
tændelse). Tilstanden skyldes typisk 

 Figur 5. Kombineret diagnose 
af hernia umbilicalis og absces. 
Grisen er frosset og halveret 
ved et sagittalt snit (A). Præpa-
rat, hvor der er skåret ind på 
abscessen (B).

 Figur 6. Præparat fra en 10 uger gammel gris med udposning i navleregionen. Kombi-
neret diagnose af hernia umbilicalis (navlebrok) samt kronisk subkutan fibrosering 
målende ca. 2,5 x 2,5 x 1,3 cm. (A). Aflivet på grund af sår på udposningen (B). Indsnit i 
fibroseringen (C). 

infektion og vil i mange tilfælde udvik-
les til en purulent inflammation i der-
mis og subcutis (figur 5A og 5B). I man-
ge tilfælde vil abscessen med tiden 
forsvinde (briste/ophele) efterladende 
kronisk subkutan fibrosering (arvævs-
dannelse). Subkutane abscesser i nav-
leregionen forebygges som omphalitis 
beskrevet nedenfor under behand-
lingsmetoder. Forekomsten af absces-
ser er i et studie fundet signifikant hø-
jere blandt orne- og galtgrise end ved 
sogrise7.

Kronisk subkutan bindevævsproli-
feration
En kronisk subkutan bindevævsproli-
feration omtales også som arvævs-
dannelse eller fibrosering. Tilstanden 
opstår typisk som følgetilstand til abs-
cesdannelse (figur 6A, 6B og 6C). 
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Det Veterinære Sundhedsråd vur-
derer i en udtalelse fra 2008; at gri-
se, hvor udposningen medfører 
dårligt almenbefindende, vækst-
hæmning eller tydelig bevægelses-
hæmning skal aflives straks18. Er ud-
posningen i navleregionen over 15 
cm i diameter på en slagteklar gris, 
men uden nævnte komplikationer, 
skal grisen straks placeres i sygesti 
med et tykt lag strøelse18. Branchens 
egen organisation SEGES har i de-
res anbefalinger tilføjet, at for grise, 
der ikke er slagteklare, skal græn-
sen for udposningens størrelse ska-
leres ned, hvilket svarer til, at grise 
på 30 kg placeres i sygesti, hvis ud-
posningen overstiger 5 cm i diame-
ter24. 

Operation af grise med udposning i 
navleregionen 
Operation af grise med udposnin-
ger i navleregionen er en mulig be-
handlingsmetode. Det er en simpel 
operationsteknik, og succesraten 
er størst ved mindre grise, hvor åb-
ningen i abdominalvæggen er mini-
mal64. Grisene opereres ude i be-
sætningerne, når de vejer mellem 
5-15 kg65. Cirka 80 % af grise med 
en udposning i navleregionen kan 
opereres. Grise med komplikatio-
ner i form af adhærencer, strangula-
tion af indholdet i udposningen 
samt komplicerede infektioner fra-
vælges65. Grisene bør faste 24 ti-
mer forud for operation64, og selve 
operationen foregår i fuld bedøvel-
se65. 

Recidiv efter operation a�ænger 
af management op til/efter operati-
on, grisens vægt, brokportens stør-
relse, udposningens indhold, samt 
hvorvidt tarmfremfald opstår under 
operation66. Hvis brokportens åb-
ning er 0-4 mm, er succesraten vur-
deret til ca. 84 %. Observeres der 
tarmfremfald under operation, re-
duceres succesraten markant66. Når 
brokportens åbning overstiger 8 
mm, vil omkring 15 % af grisene for-
mentlig kunne opereres med suc-
ces66.  

Dansk forskning og branche-
vejledning
På nuværende tidspunkt er flere 
forskningsprojekter igangsat med 
henblik på at udrede årsagsforhold 
ved udposninger i navleregionen 

hos grise. Et ph.d.-projekt vedrøren-
de diagnostik og konsekvens ved 
udposninger i navleregionen hos 
grise forventes afsluttet i april 2021. 
Det primære formål er at udarbejde 
et diagnostisk værktøj til landmænd 
og dyrlæger med henblik på at dif-
ferentiere mellem grise med en ud-
posning i navleregionen, som ud fra 
et velfærdsmæssigt og økonomisk 
aspekt bør aflives tidligt i livet, og 
grise, som med fordel kan fedes op 
til slagtning. I diagnostisk øjemed 
skal det på besætningsniveau un-
dersøges, med hvilken prævalens 
de enkelte diagnoser optræder, 
hvilke kliniske karakteristika der af-
spejler de enkelte diagnoser, samt 
fastlægges, hvilken histologisk 
baggrund der ligger til grund for de 
forskellige manifestationer, som 
kommer klinisk til udtryk ved en ud-
posning i navleregionen. I projektet 
følges et stort antal grise med en 
udposning i navleregionen fra fød-
sel til slagtning/aflivning. Projektet 
er finansieret af Svineafgiftsfonden 
og er et samarbejde mellem Køben-
havns Universitet og SEGES. 

Yderligere er en forskergruppe i 
gang med at undersøge mulighe-
den for at reducere risikoen for ud-
vikling af udposninger i navleregio-
nen uden brug af antibiotika. Det 
undersøges, om en besætnings-
specifik autovaccine, fremstillet på 
baggrund af bakterier isoleret fra 
navlestedet, kan reducere forekom-
sten af udposninger i navleregio-
nen. Projektet forventes færdigt i 
juni 2020. Det gennemføres med 
tilskud fra Grønt Udviklings- og De-
monstrationsprogram (GUDP) og er 
ligeledes et samarbejde mellem KU 
og SEGES.

Samtidig har SEGES lanceret en 
informationskampagne om udpos-
ninger ved navleregionen på grise-
eproduktion.dk. Her findes informa-
tion om de forskellige typer af ud-
posninger i navleregionen og infor-
mation om forebyggelse og 
håndtering af grise med udposnin-
ger. 

Diskussion og konklusion
Grise med udposninger i navleregi-
onen er et problem for dansk grise-
produktion, og dokumenteret viden 
om forekomst og forebyggelse er 
begrænset. Yderligere er det van-

skeligt at vurdere velfærden hos 
grise med udposninger i navleregi-
onen, idet grisens almene tilstand 
påvirkes af udposningens størrelse 
og indhold samt tilstedeværelse af 
sår på udposningen.

Det er veldokumenteret, at en 
forudgående betændelsestilstand 
på navlestedet er associeret med 
udviklingen af en udposning i nav-
leregionen, samt at antibiotikabe-
handling på grisens første leved-
øgn kan reducere forekomsten af 
grise med udposninger i navleregi-
onen. Antibiotikabehandling er 
imidlertid ikke en fremtidsoriente-
ret behandlingsmetode, idet bru-
gen af antibiotika bør begrænses 
fremadrettet, grundet resistenspro-
blemer. Operation af grise med ud-
posninger i navleregionen har vari-
erende succesrate og er tillige om-
kostningstungt. Grisens afreg-
ningspris vil derfor afspejle, 
hvorvidt det er rentabelt for land-
manden, at få opereret grise med 
udposninger i navleregionen.

Ny viden omhandlende udpos-
ningernes beska�enhed, ophav og 
udvikling er nødvendig for at kunne 
afdække årsagsforhold samt pro-
gnosen for en gris med en udpos-
ning i navleregionen. Det er afgø-
rende at undersøge, hvilke kliniske 
karakteristika, tidligt i grisens liv, 
der afspejler, hvilke grise med ud-
posninger i navleregionen der kan 
slagtes, og hvilke der bør aflives 
tidligt af dyrevelfærdsmæssige år-
sager.  

Yderligere er det nødvendigt at 
undersøge risikofaktorer for udvik-
lingen af udposninger i navleregio-
nen, således at det tidligt er muligt 
at identificere grise med høj risiko 
for at udvikle en udposning i navle-
regionen og evt. udvikle forebyg-
gende foranstaltninger.   

Resultater fra de igangværende 
forskningsaktiviteter vil i fremti-
den gøre det muligt at komme 
med nye anbefalinger til håndte-
ring af grise med udposninger i 
navleregionen. ♦
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