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Innledning 

Den norske svinepopulasjonen har blitt ansett som fri for infeksjon med influensa 

A virus. Dette har blitt dokumentert ved et overvåkingsprogram basert på årlige 

serologiske undersøkelser siden 1997 (Lium et al. 2010a). Det er også 

dokumentert at den norske svinepopulasjonen er fri for porcint respirasjons- og 

reproduksjonsvirus (PRRSV) og Mycoplasma hyopneumonia (Lium et al. 2010a, 

2010b). Det første humane tilfellet av pandemisk influensa A (H1N1) 2009 virus-

infeksjon (svineinfluensa) i Norge ble oppdaget i begynnelsen av mai 2009. Hos 

gris ble det første svineinfluensatilfellet her i landet påvist i oktober i 2009, og en 

mistenkte at smitten var blitt overført fra mennesker. Denne artikkelen beskriver 

viruspåvisning og lungeforandringer hos slaktegriser fra besetninger smittet med 

pandemisk influensa A (H1N1) 2009 virus. 

 

Materiale og metoder 

Det ble undersøkt lunger fra slaktegriser fra tre forskjellige besetninger. Lungene 

fra grisene i besetning 1 og 2, ble undersøkt fordi det på slakteriet ble registrert en 

”ny” type lungeforandringer hos grisene. Fra disse besetningene ble det undersøkt 

lunger fra henholdsvis ni og elleve griser. Besetning 3 hadde blitt funnet positiv for 

pandemisk influensa A (H1N1) 2009 virus i nesesekret ved real time PCR (Robert 

Koch-Institut, Berlin) to uker før grisene ble sendt til slakt. Fra denne besetningen 

ble det undersøkt lunger fra ti griser.  

Fra hver lunge ble to svabre, én fra luftrør og én fra  bronkie undersøkt for 

pandemisk influensa A (H1N1) 2009 virus ved real-time PCR. Videre ble en del 

av høgre lungespisslapp sendt til bakteriologisk undersøkelse, og forandringer i 

lungevev og lungelymfeknuter ble registrert.  

En prøve fra luftrør og ni prøver fra forskjellige lungelapper ble fiksert i 10 % 

bufret formalin i 24 timer før de ble overført til 70 % etanol. Prøvene ble framført 

rutinemessig, og 3-4 μm tykke snitt ble farget med hematoxilin og eosin for 

histopatologisk undersøkelse (mikroskopiundersøkelse). Immunhistokjemisk 

undersøkelse vha monoklonale antistoffer ble utført for å påvise influensa A virus 

(Løndt et al. 2008) og porcint circovirus type 2 (PCV2) i lungevev. 



 

Resultater 

Pandemisk influensa A (H1N1) 2009 virus ble påvist vha real-time PCR i 17 av 18 

lunger i besetning 1 og 2. I besetning 3 ble det ikke påvist influensavirus i de fem 

lungene (av totalt ti) som ble undersøkt ved real-time PCR.  

I lungene fra alle de tre besetningene ble det påvist betydelige forandringer som 

var mest uttalt i framre og nedre deler av lungene. Forandringene omfattet spredte 

områder med mørkerødt, sammenfalt vev som dels var fastere enn kringliggende 

lungevev. I luftveiene var det varierende mengder grålig slim, og 

lungelymfeknutene var svakt til moderat forstørret. 

Histologisk undersøkelse av lunger fra grisene i besetning 1 og 2 viste i hovedsak 

samme type forandringer. Lesjonene omfattet betennelsesreaksjon både i og rundt 

luftveier og i lungevevet, men det var variasjon innen samme lunge og mellom dyr. 

I affiserte områder (lobuli) så en moderat til uttalt infiltrasjon av leukocytter i 

slimhinna i bronkioler og små bronkier, og det var leukocytter, deskvamerte 

epitelceller og slim i lumen. Rundt bronkioler og blodkar så en store infiltrater av 

lymfocytter og i enkelte tilfelle også lymfoide follikler. Lungevevet var 

sammenfalt (atelektase) og alveolesepta var fortjukket, og det var betennelsesceller 

i alveolene. I lungene fra grisene i besetning 3 var atelektase, store peribronkiale 

og peribronkiolære lymfoide follikler og fortjukkede alveolesepta de viktigste 

forandringene.  

Bakteriologisk undersøkelse av lungene ga sparsom til moderat vekst av 

Streptococcus spesies og apatogene bakterier.  

Ved immunhistokjemisk undersøkelse ble influensa A virus påvist i lungevevet hos 

fem av ni griser i besetning 1 og hos ni av ti griser i besetning 2. Viruset fantes i 

bronkiole- og bronkiepitel, i celledebris i bronkiole- og bronkielumen og i spredte 

celler i alveolesepta. Influensa A virus ble ikke påvist ved immunhistokjemisk 

undersøkelse av lungevev i besetning 3. Det ble ikke påvist PCV2 i lesjoner i 

lungevevet hos grisene i de tre besetningene. 

 

Diskusjon  

Infeksjon med pandemiske influensa A (H1N1) 2009 virus medførte betydelige 

lungeforandringer hos grisene fra de tre smittede besetningene. De største 

forandringene ble observert i små bronkier og bronkioler. I besetning 1 og 2 hadde 

infeksjonen sannsynligvis vart i fem til ti dager da grisene ble slaktet, og lesjonene 

i de fleste lungene var forskjellig fra lungeforandringene hos grisene i besetning 3 

som ble slaktet 18 dager etter at virus ble påvist i besetningen. Lungeforandringene 

som ble påvist hos disse grisene fra tre besetninger smittet med pandemiske 

influensa A (H1N1) 2009 virus, viste stor likhet med det som er beskrevet ved 

”klassisk svineinfluensa” (Caswell and Williams, 2007).  
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