
Vaksinasjon av purker med PCV2 

vaksine 
TORE FRAMSTAD¹, TORFINN MOLDAL

2
, VIBEKE ROOTWELT¹ OG 

STINE BLEKEN EID
3
 

¹Institutt for produksjonsdyrmedisin, Norges veterinærhøgskole 
2
Veterinærinstituttet, 

3
Nortura  

 

Bakgrunn  

De siste årene har det vært svært mye fokus på porcint circovirus type 2 (PCV2) i 

alle land som driver intensiv svineproduksjon. Infeksjon med PCV2 kan gi seg 

mange manifestasjoner slik at en i dag ofte snakker om porcine circovirus type 2-

associated diseases (PCVAD) (Segalés et al 2004). Til nå her i landet har det 

kliniske bildet av infeksjonen oftest vært i form av sykdomskomplekset Porcine 

Multicystemic Wasting Syndrome (PMWS) som ble påvist første gang i to 

besetninger i 2003. Begge disse besetningene ble slaktet ned i 2004. I februar 2008 

ble sykdommen påvist på nytt, og i dag er den diagnostisert i cirka 40 besetninger. 

I tillegg har en i noen besetninger sett reproduksjonsproblemer på purkene, 

aborter, og fødsel av svakfødte eller dødfødte grisunger hvor PCV2 er antatt å 

være årsaken. Vaksiner til forebygging av sykdommene har vært tilgjengelig i 

noen få år, både vaksiner beregnet til bruk på purker og vaksiner beregnet på 

grisunger. Det er utført tallrike forsøk i utlandet med slike vaksiner, men de fleste 

av disse forsøkene har ikke vært blindet eller de er utført som ”før og etter 

vaksinering ” forsøk, slik at det kan stilles spørsmål om resultatene. 

Hensikten med dette forsøket var å undersøke den forebyggende effekten mot tap 

av grisunger og utvikling av ”skrapgriser” etter avvenning under våre driftsforhold 

ved å vaksinere purkene med PCV2 vaksine. 

  

Materiale og metoder 

Forsøket ble utført i en purkering i 2009 hvor en satellitt tidligere hadde fått påvist 

PMWS og hvor tapet av smågriser (selvdøde og avlivede) etter avvenning var 

mellom 5 og 10 % i enkelte puljer. Satellitten har 54 FS binger og mottar purker 

tre uker før forventet grising med åtte uker mellom puljene. Forsøket ble utført 

som en blindet studie. Av purkene i pulja ble 25 tilfeldig utvalgte purker vaksinert 

med Circovac® (Merial) seks og tre uker før forventet grising. Utvalget ble gjort 

både i bingen av eldre purker og i bingen av førstekullspurker slik at antallet av de 

siste ble mest mulig likt med antallet uvaksinerte. Vaksineringen ble utført i navet, 

og hvilke purker som ble vaksinert var ukjent for satellitteier, praktiserende 

veterinær i satellitten og forsøksansvarlig fram til grisene var valgt ut ved første 



leveranse av smågriser fra satellitten. De resterende purkene fikk ikke placebo. 

Alle purkene var vaksinert mot parvo-, rødsyke- og koliinfeksjon.  

Ei uvaksinert purke hadde bare dødfødte grisunger og ble brukt som ammepurke. 

Ei uvaksinert purke døde plutselig to dager etter fødselen. I kullene ble antall 

levendefødte, dødfødte og avvente grisunger notert, likeså kullvekt. Grisungene 

ble tatovert i øret med bingenummer dagen etter fødselen. Kullutjevning ble holdet 

på et minimum, ble utført da grisungene var cirka ett døgn gamle og det ble notert 

hvilken binge grisungene ble flyttet fra og til. Antall og kullvekt av grisunger i 

bingene ved avvenningen ble notert, likeså antall og vekt av grisungene ved tre 

leveringer av smågriser. Ved de tre leveringene var grisungene cirka 10, 11,5 og 

12 uker gamle.  

For alle selvdøde smågriser eller avlivede skrapgriser mellom avvenning og salg 

ble bingenummer notert, og alle grisene ble obdusert på Veterinærinstituttet. Det 

ble tatt prøver fra tonsill, thymus, myocard, lunge, lever, nyre, milt, ileum og lnn. 

tracheobronchales, ileocolici og subiliaci for histologisk undersøkelse. Det ble i 

tillegg utført immunhistokjemisk undersøkelse (IHK) av tonsill og lymfeknuter fra 

alle grisene og i tillegg fra lunge og nyre dersom det ble påvist lesjoner ved 

histologisk undersøkelse. For tre døde grisers vedkommende var det ikke mulig å 

lese tatoveringen og disse grisene er derfor utelatt fra materialet.  

Cirka 80 prosent av smågrisene som ble produsert ble fulgt videre hos to 

slaktegrisprodusenter. Ved salg av smågrisene til slaktegrisprodusentene ble den 

ene gruppen med smågriser merket med fargekode, mens den andre gruppen ikke 

var merket. Hvilke smågriser som kom fra vaksinerte og uvaksinerte purker var 

ukjent for slaktegrisprodusenten til etter at de siste grisene var slaktet. Merkede 

henholdsvis ikke merkede smågriser ble sortert på binger slik at det var samme 

gruppe smågriser i de samme bingene. Antallet selvdøde og avlivede griser hos 

slaktegrisprodusentene ble notert med binge og gruppe, men disse grisene ble ikke 

obdusert.  

Forskjeller mellom gruppene ble analysert ved hjelp av variansanalyse i JMP 8 og 

ved hjelp av chi-kvadrat test for forskjeller i kategoriske variabler. Når antallet i ei 

celle var under fem ble Fishers eksakttest benyttet. P-verdi <0,05 mellom gruppene 

ble regnet som signifikant forskjell. 

 

Resultater  

Resultater for purkene i forsøket er vist i Tabell 1. Antall levendefødte, dødfødte 

og avvente grisunger hos uvaksinerte og vaksinerte purker var i gjennomsnitt 

henholdsvis 13,4 og 14,2; 1,7 og 2,4; 12,4 og 12,7, men ingen av parametrene var 

signifikant forskjellige mellom de to gruppene. Gjennomsnittlig avvenningsalder 

var henholdsvis 33,6 og 33,8 dager, kullvektene ved avvenning var 118,2 og 125,5 

kg og kullnummer 2,90 og 3,56 for de samme gruppene, noe som heller ikke gir 

signifikant forskjell mellom gruppene for disse parametrene. 

 



Tabell 1. Produksjonsresultater for uvaksinerte og vaksinerte purker. Resultatene er angitt 

med gjennomsnitt og (SE).  

  Uvaksinerte purker 

(SE) (n=29) 

Vaksinerte purker 

(SE) (n=25) 

Antall levendefødte grisunger/kull 13,4 (0,72) 14,2 (0,38) 

Antall dødfødte grisunger/ kull 1,7 (0,64) 2,4 (0,37) 

Antall avvente grisunger/kull 12,4 (0,55) 12,7 (0,44) 

Kullvekt ved avvenning, kg 118,2 (5,85) 125,5 (5,06) 

Gjennomsnittlig avvenningsalder  33,6 (0,46) 33,8 (0,26) 

Gjennomsnittlig kullnummer  2,90 (0,30) 3,56 (0,41) 

Det er ikke signifikant forskjell mellom gruppene for noen av parametrene. 

 

Resultater for smågrisene og slaktegrisene i forsøket er vist i Tabell 2. Det døde 

langt færre grisunger fra avvenning til salg av smågrisene i denne pulja enn i 

tidligere puljer, i alt cirka to prosent i forsøket. Det er likevel signifkant forskjell 

(p=0.02) mellom gruppene med hensyn til dødelighet mellom avvenning og salg av 

smågrisene. Det ble levert 181 smågriser ved første leveranse etter vaksinerte 

purker mot 139 smågriser fra uvaksinerte purker (p<0,001). Tilveksten for alle 

grisungene i perioden fra avvenning til salg var likevel omtrent lik, 568 gram for 

smågriser etter uvaksinerte purker og 573 gram etter vaksinerte purker. Blant 

grisunger født av uvaksinerte purker døde det/ble det avlivet 20 griser hos 

slaktegrisprodusentene, mens det blant grisunger fra vaksinerte purker bare døde to 

(p<0,001). 
 

Tabell 2. Antall døde og avlivede griser i smågrisperioden, antall og gjennomsnittsvekt av 

smågriser ved forskjellige leveringer, og antall døde og avlivede griser hos to 

slaktegrisprodusenter. Grisene er født av uvaksinerte og vaksinerte purker. 

  Grisunger fra 

uvaksinerte 

purker  

Grisunger fra 

vaksinerte 

purker  

Antall grisunger døde/avlivet fra avvenning til salg  9 1 

Antall grisunger med PCV2 påvist ved IHK 6 1 

Antall smågriser i 1. leveranse 139 181 

Gjennomsnittsvekt smågriser 1.leveranse, kg 32,6 33,9 

Antall smågriser i 2. leveranse 113 105 

Gjennomsnittsvekt smågriser 2.leveranse, kg 37,1 35,2 

Antall smågriser i 3. leveranse 81 23 

Gjennomsnittsvekt smågriser 3.leveranse, kg 36,3 35,6 

Daglig tilvekst fra avvennig til salg, g/dag 568 573 

Antall døde og avlivede griser i slaktegris-perioden 

før utslakting 

20 2 

Det er signifikant forskjell mellom gruppene for antall døde og avlivede griser både i 

smågrisperioden (p=0,02) og i slaktegrisperioden (p<0,001). 



Diskusjon  

Både antall levende- og dødfødte grisunger i begge gruppene er cirka en grisunge 

større enn gjennomsnittet for purkeringer i Norge, det gir kullstørrelse på 15,8 

grisunger mens sammenlignbar gruppe har 13,7 (Ingris 2009). Svært store kull har 

i gjennomsnitt flere dødfødte grisunger enn vanlige kull, men det er kjent at 

infeksjon med PCV2 i drektigheten også kan gi dødfødte og svakfødte grisunger 

(Perreul et al 2010). En skal derfor ikke se bort fra at det store antallet dødfødte 

grisunger både hos uvaksinerte og vaksinerte purker kan skyldes PCV2 infeksjon i 

drektigheten da purkene først ble vaksinert cirka 6 og 3 uker før grising. For å 

beskytte mot infeksjon i drektigheten må purkene vaksineres før bedekking 

(Felleskatalogen 2010 -11). I dette forsøket ble ikke dødfødte grisunger obdusert 

da hensikten var å se på effekten av vaksinering på smågrisene og slaktegrisene. 

Tap av levendefødte var cirka 9 % i forsøkspulja mot et gjennomsnitt på 13,5 % 

for norske satellitter, og det ble avvent 12,5 grisunger i forsøket. Det er 1,7 

grisunge mer per kull enn gjennomsnittet (Ingris 2009). Tilveksten fra avvenning 

til omsetning var også svært høy, om lag 100 gram mer per dag enn produsenter 

som registrerer i Ingris. Resultatene viser at en med godt tilsyn/stell og miljø kan 

ha svært gode resultater også med PCV2 infeksjon gående i besetningen.  

Det var signifikant mindre tap av grisunger født fra vaksinerte purker etter 

avvenning, og langt mindre tap av grisunger enn i foregående puljer. Det siste er 

vanskelig å forklare, men vaksinering av halvparten av purkene kan kanskje ha 

påvirket smittepresset og immunstatus hos grisungene i hele pulja. Det er også vist 

at infeksjon med PCV2 virus kan gjøre at andre infeksjoner gir mere sykdom/død.  

For tap av griser i slaktegrisperioden var det høysignifikant forskjell mellom 

gruppene av griser. Tapene hos de to slaktegrisprodusentene var i gjennomsnitt 4,3 

% mens det er 1,7 % for slaktegrisprodusentene som registrerer i Ingris (Ingris 

2009). Forskjellen mellom gruppene betaler mange ganger kostnaden for å 

vaksinere purkene, i tillegg til at en har store dyrevelferdsmessige gevinster. 
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