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Innledning 
Sykdommen Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome (PMWS) ble første 
gang rapportert fra Canada på 1990-tallet (Harding, 1997), og har siden den gang 
blitt beskrevet fra alle verdensdeler (Segalés og Domingo, 2002). 
Veterinærinstituttet diagnostiserte PMWS i to besetninger i 2003 (Brunborg et al., 
2004). Porcint circovirus type 2 (PCV2) knyttes til sykdommen, men det ser ut til 
at PCV2 alene ikke er nok til å utvikle sykdom, da viruset er svært vanlig 
forekommende i svinebesetninger uten at det foreligger sykdom. Drift og miljø ser 
ut til å spille en viktig rolle i utviklingen av sykdom.  
 
Klinikk 
Sykdomsbildet ved PMWS er lite spesifikt og varierer mye fra besetning til 
besetning. Lidelsen rammer griser i alderen 5-16 uker, og de første symptomene 
opptrer vanligvis 3-4 uker etter avvenning. Grisene blir utrivelige, mister 
matlysten, vokser dårlig, blir raskt tynne (”skarpe over ryggen”), blir bleke eller 
ikteriske og langbustete med innsunkne flanker.  Syke griser kan ha uttalt 
pustebesvær med hoste, og det forekommer vandig diaré. Kroppslymfeknutene, 
særlig lymfeknutene i lysken  blir tydelig forstørret.  
 

 
Figur 1. Gris med PMWS ved siden av frisk kullsøsken. 



Sykdommen kan ramme 5-50 % av grisene i aktuell aldersgruppe, og en stor andel 
(20-80 %) av de syke grisene dør, ofte som følge av generell svekkelse og 
sekundær infeksjon med andre virus og/eller bakterier. Problemene i en besetning 
er angitt å vare i 6-12 måneder før de gradvis avtar.  Det oppstår sjelden nye 
tilfeller hos gris over 30 kg. Griser som overlever sykdommen vil bli satt tilbake i 
tilvekst, men vokser godt når sykdommen først er over. I besetninger med generelt 
god helse og gode miljø- og driftsforhold kan PMWS opptre sporadisk hos 
enkeltgriser uten at det oppfattes som et besetningsproblem.  
 
Aktuelle tilstander som kan gi et lignende sjukdomsbilde er sult, mangler ved 
fôret, vannmangel, magesår, kronisk lungebetennelse, koliinfeksjoner, 
tarmadenomatose og andre kroniske infeksjoner 
 
Patologiske forandringer  
Obduksjonsfunn 
Karakteristiske obduksjonsfunn er avmagret kadaver som ofte er blekt, sjeldnere 
ikterisk. Viktige funn er store lymfeknuter (i lysken, submandibulært, i tarmkrøs 
og mediastinum) og store, stående lunger med spredte, rødlige fortetninger og av 
og til ødem. Nyrene kan være svulne med lyse flekker i barken på grunn av 
betennelse. Leveren kan være lys og fastere enn normalt. Andre karakteristiske 
funn er væske i kroppshuler og ødem i tarmkrøs, stortarmspiralen og veggen av 
stortarmen. Magesår er registret på en del griser med PMWS, men det er usikkert 
om det er direkte forårsaket av PCV2, eller om det er et sekundært funn.  
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Figur 2. Gris med PMWS, store lymfeknuter i lysken  (venstre),  ødem i stortarmspiralen  
og væske i bukhulen (høyre, piler).  
 
Histologiske forandringer 
De histologiske forandringene er svært viktige for diagnosen. De mest konstante 
funn er lokalisert til lymfeknuter og milt hvor det ses svinn av lymfocytter med 
tap av follikkelstrukturer, infiltrasjon med histiocyttære celler og flerkjernede 
kjempeceller med forekomst av intracytoplasmatiske inklusjonslegemer. I lungene 
ses betennelse med lymfohistiocyttære infiltrater, kjempeceller og i kroniske 



tilfeller fibrose. Det er lymfohistiocyttære infiltrater og moderate til uttalte 
degenerasjoner og nekroser i lever. I kroniske tilfeller kan det ses svært uttalte 
forandringer med massivt henfall av leverceller og bindevevsforøkelse. Det kan 
også ses karakteristiske betennelsesforandringer  i nyrer, bukspyttkjertel, 
tarmvegg og hjertemusklatur. Sporadisk er det observert moderat til alvorlig, 
granulomatøs tarmbetennelse.   
 

 
Figur 3. Histologi av lymfeknute fra gris med PMWS, kjempecelle. 
 
Virologi 
Immunhistokjemi eller in situ hybridisering 
Påvisning av PCV2 i forbindelse med karakteristiske histologiske forandringer for 
eksempel i lymfoid vev (immunhistokjemi eller in situ hybridisring) er en 
forutsetning for å kunne stille diagnosen PMWS.  
 
Kvantifisering av PCV2 i serum eller vev 
PCV2 er et enkelttrådig DNA virus, og dermed godt egnet for absolutt 
kvantifisering. Griser med PMWS har store mengder viralt DNA i både serum og 
vev, og en cut off for PMWS har blitt foreslått (Brunborg et al., 2004, Olvera et 
al., 2004), men er ennå ikke internasjonalt anerkjent på linje med 
immunhistokjemi og in situ hybridisering for verifisering av PMWS. 
 
Hvordan sikre diagnosen? 
Sjukdomsbildet ved PMWS er så uspesifikt og varierende at det er umulig å stille 
sikker diagnose kun ut fra det en observerer i besetningen. Ved mistanke om 
PMWS skal det alltid sendes materiale til laboratorieundersøkelser. Det er 
internasjonalt enighet om at alle de tre kriteriene nedenfor må være oppfylt før at 
diagnosen PMWS kan stilles (Segalés og Domingo, 2002):  
 



1. Symptomer: Utrivelighet, avmagring, økt dødelighet hos 5-16 uker gamle 
griser. 

2. Obduksjonsfunn: Kadaver med svulne lymfeknuter hvor det histologisk 
påvises tap av lymfocytter, proliferasjon av histiocyttære celler, 
kjempeceller og intracytoplasmatiske inklusjonslegemer i de 
histiocyttære cellene. 

3. Viruspåvisning: Påvisning av PCV2 i patologiske lesjoner i lymfeknuter, 
lever eller milt.  

 
Konsekvenser for besetningene 
PMWS er klassifisert som en C-sykdom, men siden lidelsen kun er påvist i to 
besetninger besluttet Mattilsynet, blant annet etter råd fra næringen, å forvalte den 
som en B-sykdom. Det innebærer at  besetningene ble pålagt offentlige 
restriksjoner som innebar at bevegelse av dyr ut av og inn i besetningene skulle 
godkjennes av Mattilsynet.  
 
I et forsøk på å hindre mulig spredning av lidelsen til andre besetninger, besluttet 
Norsvin, Norsk Kjøtt, Kjøttbransjens Landsforbund og Gjensidige NOR 
forsikringsselskap som et enkeltstående ”føre var” tiltak å gå sammen om å tilby 
økonomisk kompensasjon for å slakte ned begge de positive besetningene. 
Nedslaktingen er nå gjennomført, men vi må være forberedt på at PMWS kan bli 
diagnostisert i nye besetninger her i landet.  
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