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HVA ER KVERKE?HVA ER KVERKE?

SvSvæært smittsom infeksjonssykdom rt smittsom infeksjonssykdom 
StreptococcusStreptococcus equiequi
Navnet er beskrivende (vondt Navnet er beskrivende (vondt åå puste puste 
og svelge)og svelge)
BB--sykdom (meldepliktig)sykdom (meldepliktig)
HistorikkHistorikk



SYMPTOMERSYMPTOMER

Feber (opptil 41Feber (opptil 41ooC)C)
Mister appetittenMister appetitten
Nedsatt prestasjonsevneNedsatt prestasjonsevne
LuftveiskatarrLuftveiskatarr
Hovne lymfeknuter (byller) hovedsakelig mellom kjevebeina Hovne lymfeknuter (byller) hovedsakelig mellom kjevebeina 
og bak kjeven (kan sprekke etter 1og bak kjeven (kan sprekke etter 1--2 uker=> flytende, tykk, 2 uker=> flytende, tykk, 
gul utflod)gul utflod)
Spredning til andre lymfeknuter => dSpredning til andre lymfeknuter => døødelig utgangdelig utgang
Neseutflod (Neseutflod (””flfløøtete--lignendelignende””))
Vondt for Vondt for åå svelgesvelge
HosteHoste
Inkubasjonstid 4Inkubasjonstid 4--8 dager (38 dager (3--14 dager)14 dager)
Alle aldre, verst hos hester under 5 Alle aldre, verst hos hester under 5 åårr
IKKE IKKE spesifikke => spesifikke => ””AtypiskAtypisk kverkekverke””



KVERKEKVERKE

Hovne lymfeknuter Hovne lymfeknuter 
bbååde bak kjeven og de bak kjeven og 
mellom kjevebeinamellom kjevebeina



KVERKEKVERKE

Sprukne Sprukne 
lymfeknuter mellom lymfeknuter mellom 
kjevebeinakjevebeina
Gul, tykkflytende Gul, tykkflytende 
utflodutflod



KVERKEKVERKE

EndoskopiEndoskopi av hest av hest 
med kverkemed kverke
Trang og hoven Trang og hoven 
inngang til luftpipe inngang til luftpipe 
=> hoste og => hoste og 
nedsatt nedsatt 
prestasjonsevneprestasjonsevne



DIAGNOSEDIAGNOSE

SymptomerSymptomer
Svaber fra nese utflod eller byllSvaber fra nese utflod eller byll
Aspirasjon fra byllAspirasjon fra byll



DIFFERENSIAL DIAGNOSEDIFFERENSIAL DIAGNOSE

Andre sykdommer med tilsvarende Andre sykdommer med tilsvarende 
symptomer for eksempel:symptomer for eksempel:
–– Luftveisinfeksjon (virus)Luftveisinfeksjon (virus)
–– TannproblemerTannproblemer
–– Andre infeksjonerAndre infeksjoner
–– ””FormlFormløøss””
–– (Trang grime)(Trang grime)



BEHANDLINGBEHANDLING

Alt 1:Alt 1:
–– Ingen medisinsk behandlingIngen medisinsk behandling
–– Varme omslagVarme omslag
–– Spyling av byller etter at det har gSpyling av byller etter at det har gåått hulltt hull
Alt 2:Alt 2:
–– Antibiotika (Penicillin)Antibiotika (Penicillin)
–– Smertestillende og betennelses Smertestillende og betennelses 

dempende (dempende (FinadyneFinadyne))



FOREBYGGENDE TILTAK FOREBYGGENDE TILTAK 
ETTER SYKDOMSUTBRUDDETTER SYKDOMSUTBRUDD

Isolering (fra friske hester i 1 mnd)Isolering (fra friske hester i 1 mnd)
Hygiene pHygiene påå stallstall
–– Ingen flytting av hester (inn og ut)Ingen flytting av hester (inn og ut)
–– FotbadFotbad
–– AdskiltAdskilt utstyrutstyr
–– Vask med Vask med VirkonVirkon®®

SpredningSpredning
–– Hest til hestHest til hest
–– Hest til menneske til hestHest til menneske til hest
–– Via utstyr (opptil 8 uker i treverk, seletVia utstyr (opptil 8 uker i treverk, seletøøy), y), 

vannbvannbøøtter/vannkar (opptil 4 uker i vannkar), fôrtter/vannkar (opptil 4 uker i vannkar), fôr
–– Fra Fra ””friskefriske”” smittebsmittebæærererere



FFØØLGESYKDOMMERLGESYKDOMMER

Kronisk skade pKronisk skade påå luftveieneluftveiene
StrupepipingStrupepiping
Hjertemuskel betennelseHjertemuskel betennelse
Brannfeber (Brannfeber (purpureapurpurea haemorrhagicahaemorrhagica))



PRAKTISKE TILTAKPRAKTISKE TILTAK

Isolering/ holde hester Isolering/ holde hester adskiltadskilt
TemperaturmTemperaturmåålingerlinger
Flytting av hele stallenFlytting av hele stallen
RengjRengjøøring av stall og utstyrring av stall og utstyr



FOREBYGGENDE TILTAK FOREBYGGENDE TILTAK 
FFØØR SYKDOMSUTBRUDDR SYKDOMSUTBRUDD

Karantene pKarantene påå nye hesternye hester
Generell hygieneGenerell hygiene
Helseattest fra eier pHelseattest fra eier påå nye hesternye hester
Jevnlige temperaturmJevnlige temperaturmåålinger av linger av 
hestene phestene påå stallenstallen
PulsmPulsmåålerler
(Vaksinering)(Vaksinering)



KVERKE ER I LIKHET MED KVERKE ER I LIKHET MED 
FUGLEINFLUENSA FUGLEINFLUENSA 
INGENTING INGENTING ÅÅ SPSPØØKE MEDKE MED……


