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Introduksjon 

Luftveisinfeksjoner forårsaker betydelige økonomiske tap i storfenæringen og har 

store dyrevelferdsmessige konsekvenser (Larsen, 2000). Registreringer viser at 

luftveislidelser og enteritt utgjør de hyppigst rapporterte sykdommene hos kalv 

(Gulliksen et al 2009a). Problemene med luftveisinfeksjoner forventes å øke i 

Norge på grunn av overgang til større besetninger (Ohlson et al 2010, Nordstrøm 

et al, 2000). Bovint respiratorisk syncytialvirus (BRSV) er et av de viktigste 

infeksjonsagens som forårsaker respirasjonslidelser hos kalv både internasjonalt og 

i Norge (Gulliksen et al 2009b, Valarcher et al 2007). BRSV er labilt, har ingen 

viremisk fase og er vanskelig å isolere fra infiserte dyr. Derfor brukes 

antistoffundersøkelser i stor grad som tegn på gjennomgått infeksjon.  

Målet med denne studien er å øke forståelsen av virusets epidemiologi, dynamikk 

og forekomst i Norge for å vite hvordan vi bør gå fram for å begrense spredning av 

smitte mellom besetninger.  

 

Materiale  

1. Landsdekkende undersøkelse  

Materialet besto av 135 tilfeldig utvalgte besetninger fra hele landet og ble samlet 

inn i perioden 2004-2007. Fra alle besetningene ble det samlet inn serumprøver fra 

10 kalver. Prøvene ble tatt med ca. seks måneders mellomrom hvor det ble tatt 

prøve av 5 kalver ved hvert uttak. Totalt ble det samlet inn 1348 serumprøver fra 

30 veterinærdistrikter. Innsamlingen er nærmere beskrevet av Gulliksen (Gulliksen 

et al 2009b). I 49 av de utvalgte besetningene ble det også tatt ut en 

tankmelkprøve. Tidspunktet for uttaket varierte i forhold til uttak av serumprøvene 

i de samme besetningene.  

 

2. Undersøkelse i Akershus og Oslo 

Alle melkekubesetninger med over 20 årskyr i Akershus og Oslo ble inkludert. 



.Dette utgjorde til sammen 104 besetninger. Det ble samlet inn to tankmelkprøver 

fra hver av besetningene, en i desember 2009 og en i februar 2010.   

 

Metode 

Blodprøver (serum) og tankmelkprøver ble analysert med en ELISA for påvisning 

av antistoffer mot BRSV (Svanovir Svanova). Den optiske tettheten (OD) ble målt 

ved 450 nm og ble korrigert ved subtrahering av OD for det negative 

kontrollantigenet. Deretter ble prosent positivitet beregnet som følger: PP = 

(korrigert OD/positiv kontroll - korrigert OD) x 100. Dette ble gjort for å kunne 

sammenlikne verdier fra prøver analysert på ulike tidspunkt. En prøve tolkes som 

positiv hvis den er større eller lik 10 PP som oppgitt av produsenten. 

 De 135 besetningene i den landsdekkende undersøkelsen ble kategorisert i 

følgende to grupper på basis av serologiresultatene: ”Ikke infisert” dersom de 

fleste kalvene var negative for antistoffer mot BRSV ved begge prøveuttak og 

”infisert” dersom de fleste kalvene var negative ved første uttak mens de fleste var 

positive ved andre uttak. 49 av de 135 besetningene ble i tillegg klassifisert i en 

undergruppe: Besetningene som hadde et par positive kalver, men der enkelte av 

dem var svært unge (< 150 dager) ble delt inn i undergruppen ”usikker”. I denne 

gruppa var det sannsynlig at antistoffene i serum hovedsakelig var forårsaket av 

maternale antistoffer, eventuelt at det bare var en eldre kalv som var positiv.   

Parprøvene av tankmelk fra de undersøkte besetningene i Oslo og Akershus ble 

sammenliknet. Dersom endringen fra første til andre prøve var 10 % eller mer ble 

det definert som en stigning eller senkning i BRSV-antistoffer. 

 

Resultater 

1. Landsdekkende resultater 

69 % av besetningene ble kategorisert som ”ikke infisert” med BRSV og 31 % 

som ”infisert” med BRSV. I de seks fylkene Finnmark, Troms, Møre og Romsdal, 

Hordaland, Oslo og Østfold var alle undersøkte besetninger ”ikke infisert”. I de 7 

fylkene Nordland, Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Buskerud, Akershus, 

Vestfold og Rogaland var under halvparten ”infisert” mens i Nord-Trøndelag, 

Oppland og Hedmark var halvparten eller flere av besetningene ”infisert”.  

Av de 49 besetningene undersøkt for BRSV-antistoffer i tankmelk og serum, var 

33 % positive og 67 % negative på tankmelkprøven. Resultatene av serum fra dyr i 

de samme besetningene indikerer at av besetningene som har antistoffer i 

tankmelk, er 75 % ”ikke infisert”. I 13 % av besetningene i denne kategorien 

hadde ingen av kalvene antistoffer mot BRSV, mens 63 % havnet i kategorien 

”usikker”. 25 % ble altså kategorisert som ikke infisert. Av de besetningene som 

var negative for BRSV-antistoffer i tankmelk var 76 % av besetningene ”ikke 

infisert”. 70 % av besetningene hadde ikke dyr med antistoffer mot BRSV, mens 6 

% havnet i kategorien ”usikker”. 24 % av besetningene var ”infisert”. 



 

2. Akershus/Oslo 

Av besetningene undersøkt var 85 % positive og 15 % negative for antistoffer mot 

BRSV i tankmelk. 3 % av besetningene gikk fra negativ til positiv fra første til 

andre tankmelkprøve. Totalt 13 % av besetningene var negative på begge prøver. 4 

% av besetningene var positive for antistoffer mot BRSV ved første prøveuttak og 

negativ ved andre prøveuttak. 29 % av besetningene hadde en stigning og 19 % 

hadde en senkning i BRSV-antistoffer fra første til andre tankmelkprøve. Den 

geografiske fordelingen av besetninger positive for antistoffer varierte mellom de 

ulike kommunene. To kommuner, med få besetninger, var negative, mens i 10 av 

kommunene var 100 % positive. I syv av kommunene varierte antallet positive 

besetninger fra 33 til 93 %. 

 

Diskusjon 

Undersøkelsene viser at infeksjon med BRSV er utbredt i Norge samtidig som det 

er store geografiske forskjeller i forekomst. I enkelte fylker og kommuner ser det 

ut til at det er svært lav forekomst av BRSV-infeksjoner, mens i andre er det høy 

forekomst. Det er usikkert om forskjellen gjenspeiler reelle geografiske variasjoner 

eller om sesongvariasjon fra år til år også spiller en rolle. Det er uansett tydelig at 

noen deler av landet har større utbredelse av viruset enn andre. 

Det foregår ingen systematisk bekjempelse eller kontroll med BRSV internasjonalt 

eller i Norge. Ettersom luftveislidelser er et økende problem, er det ønskelig å 

finne egnede måter å kartlegge besetninger for status i forhold til BRSV-infeksjon 

for å kunne iverksette tiltak som begrenser smittespredningen. Det er da viktig med 

enkle og billige undersøkelser slik at gjennomføringen svarer seg økonomisk 

Antallet besetninger forfatterne har definert som ”infisert” (31 %) er betydelig 

lavere enn prevalensen av antistoffer mot BRSV undersøkt av Gulliksen 

(Gulliksen et al 2009b), der 71,1 prosent av besetningene var definert som 

positive. Forskjellene kan skyldes at det i denne studien er undersøkt endring i 

antistoffnivå mens Gulliksen utførte en punktundersøkelse. Resultatene fra 

Gulliksens undersøkelse ser derfor ikke ut til å gjenspeile det reelle antallet 

besetninger med BRSV-infeksjoner i Norge. Undersøkelse av besetninger med 

flere blodprøver og kategorisering som ”ikke infisert og ”infisert”, ser ut til å gi et 

mer presist svar på infeksjonsstatus, selv om denne formen for kategorisering også 

gir noe usikkerhet i forhold til den reelle forekomsten av BRSV-infeksjoner. Et av 

usikkerhetsmomentene er at det var enkelte eldre kalver som var positive for 

antistoffer mot BRSV i besetninger som ble klassifisert som ”ikke infisert”. Den 

mest sannsynlige forklaringen på dette er at disse dyrene er innkjøpt.  Serumprøver 

av flere dyr i hver besetning er tidkrevende og kostbart. Ut fra et kost/nytte-

sysnspunkt vil det derfor ikke svare seg å benytte denne metoden til kartlegging av 

mange besetninger.  



Ut i fra resultatene av serum- og tankmelkprøvene i de 49 besetningene ser det ut 

til at hoveddelen av tankmelkprøvene som er positive for antistoffer mot BRSV er 

positive på grunn av en infeksjon for lengre tid siden: I de besetningene som er 

definert som ”usikre” er serumprøvene som er positive for antistoffer mot BRSV 

hovedsaklig fra unge dyr med maternale antistoffer, noe som igjen indikerer at 

kyrne skiller ut antistoffer i melka uten at de nødvendigvis gjennomgår en 

infeksjon. Tjuefire prosent av besetningene som var negative for antistoffer i 

tankmelk ble klassifisert som ”infisert” basert på serologiresultatene. Dette skyldes 

sannsynligvis at tankmelkprøvene ble tatt ut før besetningen ble infisert. 

Grenseverdien for positive og negative resultater av antistoffer mot BRSV i 

tankmelk er noe usikker, da testen er beregnet på individprøver av melk og serum. 

Ervervede antistoffer varer i serum i flere år selv om dyra ikke blir reinfisert 

(Elvander 1996). Det er sannsynlig at antistoffene også varer lenge i tankmelk og 

at resultatet av en antistoffundersøkelse av tankmelk avhenger av hvilke kuer som 

melker på tanken ved prøvetakingen. Dette understreker at det er usikkert i hvilken 

utstrekning tankmelk reflekterer en nylig gjennomgått infeksjon.  

Tankmelkundersøkelsene i Oslo og Akershus viser en høy prevalens for antistoffer 

mot BRSV, men når man ser nærmere på dynamikken fra første til andre prøve, ser 

en at det er få besetninger som serokonverterer fra negativ til positiv, fra positiv til 

negativ og relativt få som hadde titerstigning. Dette kan bety at det er få 

nyinfeksjoner slik at den reelle forekomsten av en BRSV-infeksjon er vesentlig 

lavere en prevalensen for antistoffer mot BRSV i tankmelk her også. Resultatene 

fra den landsdekkende undersøkelsen ser ikke ut til å være omfattende nok til å 

klassifisere store områder som positive og negative for antistoffer mot BRSV, da 

undersøkelsene i Akershus og Oslo viser en del kommuner med store lokale 

forskjeller med henblikk på antistoffstatus i de ulike besetningene. 

En tankmelkprøve er enkel og billig å ta ut og analysere. Analyse av tankmelk for 

antistoffer for BRSV ser ut til å være lite egnet  til å klassifisere besetninger som 

BRSV-infiserte. Man kan sannsynligvis benytte dem til å kartlegge negative 

besetninger, slik at disse kan informeres og tiltak settes inn for å unngå 

nyinfekjson. Slike tiltak vil for eksempel være å unngå innkjøp av dyr, eventuelt 

kjøpe fra andre negative besetninger.. Et annet alternativ kan være å undersøke en 

poolet prøve fra flere førstelakterende kyr, som kan gi en bedre indikasjon på 

smittestatus i besetningen. Alle slike analyser er ferskvare som sier noe om status 

akkurat når prøven er tatt,  for de kyrne som er inkludert i prøven.  
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