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Innledning 
Ved besetningsgjennomgang av en formeringsbesetning i 2010 ble det besluttet å prøve å øke 
antall levendefødte spedgriser per kull. Det ble fokusert på antall dødfødte hos 
førstekullspurkene, og seks grisefoster fra fire purker ble sendt til Veterinærinstituttet for 
obduksjon. Det ble påvist antistoffer mot Porcint parvovirus (PPV) og Porcint circovirus type 
2 (PCV2)-antigener og lesjoner i flere av grisene. Ett grisefoster hadde infeksjon med både 
PPV og PCV2 og hadde store sykdomsforandringer i hjertet. Dette er den første 
dokumentasjonen på saminfeksjon av PCV2 og PPV i Norge. 

Materiale og metode 
Et besetningsbesøk ble gjennomført med gjennomgang av besetningen og intervju av eier 
angående rutiner og resultat av brunstarbeid og inseminering, og rapporter ble hentet ut fra 
Ingris Web. I hovedsak ble rapportene «Produksjonsrapport purker» og «Kullresultat detaljer» 
brukt for å få oversikt over utfordringene og for å finne mere konkrete problemstillinger. Seks 
dødfødte fostre, derav to mumifiserte og fire tilsynelatende fullgåtte grisunger, fra fire 
ungpurker ble sendt til Veterinærinstituttet i Oslo, Seksjon for patologi, for obduksjon. 
Fostrene ble obdusert dagen etter og makroskopiske funn registrert.  Det ble tatt vevsprøver 
av hjerte, lunge, lever, nyre, milt og krøslymfeknute for histologisk undersøkelse, og det ble 
foretatt immunhistokjemisk undersøkelse for PCV2 på vev fra hjerte, lunge og milt. Det ble 
foretatt PCR-undersøkelse for påvisning og absolutt kvantifisering av PCV2 i hjerte og lever. 
Hemagglutinasjonsinhibisjonstest for antistoffer mot PPV ble utført på kroppshulevæske, 
mens levervev fra ett mumifisert foster ble undersøkt med en hemagglutinasjonstest. Det ble 
foretatt bakteriologisk undersøkelse av magesekkinnhold, lever og lunger.  

Resultater 
Besetningen hadde gode rutiner for brunstarbeid og inseminering. Grisingsprosenten inkludert 
solgte drektige purker for 2009 og 2010 lå jevnt rundt 90 %. «Produksjonsrapport purker» 
viste at antall levendefødte spedgriser per kull for alle purkene i 2009 og 2010 var 12,8 og 
13,0 og antall dødfødte per kull for begge årene var 1,18. Dette tilsvarer henholdsvis 8,6 % og 
8,5 % dødfødte spedgriser. «Kullresultat detaljer» viste tallene for første-kullspurkene. Her 
var antall levendefødte spedgris per kull i 2009 og 2010 henholdsvis 12,0 og 11,9 og antall 
dødfødte per kull 1,32 og 1,28. Dette tilsvarer henholdsvis 9,7 % og 9,9 % dødfødte 
spedgriser.  

Ved obduksjon ble det påvist ett unormalt hjerte hos ett av fostrene.  Hjertet var forstørret, 
lyst, tynnvegget og dilatert i høyre og venstre hjertekammer, og venstre hjertekammer var 
sammenfalt.  

Histologisk undersøkelse av det unormale hjertet viste områder med bindevev, få degenererte 
hjertemuskelfibre, mineralisering og sparsom betennelsesreaksjon. Hos et mumifisert foster 
fantes mineralnedslag i hjertemuskulaturen (myokard). 
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Det ble påvist antistoffer mot PPV i kroppshulevæske hos fire av de seks innsendte 
spedgrisene, men det ble ikke påvist griseparvovirus i levervev. I fire av seks grisefoster ble 
det påvist ulike nivåer av PCV2 i hjerte og lever. Ett foster hadde mineralisering i myokard og 
et annet hadde myokarditt og hjertedilatasjon, og forandringene settes i sammenheng med en 
PCV2 infeksjon. Sistnevnte foster var også et av de fire hvor det ble påvist antistoffer mot 
PPV i kroppshulevæske. Den bakteriologiske undersøkelsen viste vekst av uspesifikk flora. 

Diskusjon 
Tilstedeværelse av antistoffer mot PPV i kroppshulevæske hos spedgris som ikke har tatt til 
seg kolostrum viser at spedgrisen har vært infisert med PPV og svart på infeksjonen med å 
danne egne antistoffer i fosterlivet. De diagnostiske kriteriene for PPV-infeksjon er derfor 
oppfylt (Truyen & Streck, 2012). Infeksjon med PPV forårsaker reproduksjonsproblemer hos 
gris karakterisert av dødfødsler, mumifisering, embryodød og infertilitet (SMEDI) (Truyen & 
Streck, 2012). 

De tre kriteriene for å stille diagnosen PCV2-assosiert reproduksjonssykdom (Segalés, Allan, 
& Domingo, 2005) er også tilfredsstilt:  

1. Aborter sent i drektigheten og dødfødsler, dels med tydelig forstørret hjerte; 
2. Forandringer i hjertet karakterisert av utbredt fibrosering og/eller nekrotiserende 

myokarditt; 
3. Påvisning av store mengder PCV2 i hjerteforandringer og i andre føtale vev. 

PCV2 har vært assosiert med aborter sent i drektigheten og dødfødte spedgriser (West et al., 
1999), men betydningen av PCV2-infeksjon i reproduksjonsproblemer er usikker (Segalés, 
Allan, & Domingo, 2012). Reproduksjonsproblemer forårsaket av PCV2 er tidligere beskrevet 
i Norge (Brunborg et al., 2007).  

Reproduksjonsproblemer forårsaket av samtidige infeksjoner med PCV2 og PPV i felt er 
beskrevet tidligere (Sharma & Saikumar, 2010). 

Førstekullspurkene hadde en høyere prosent dødfødte (9,9 % i 2010) enn de andre purkene, 
og de utgjorde cirka 50 % av kullene i besetningen. Tatt i betraktning at besetningen hadde en 
høy grisingsprosent (90%) oppfattet vi at førstekullspurkene fikk for få levendefødte 
spedgriser og det ble derfor valgt å fokusere på antall dødfødte spedgriser per kull hos disse. 
Gjennomsnittstallene for formeringsbesetningene i Ingris web for antall dødfødte per kull i 
2010 er 1,4 tilsvarende 9,9 %. Tilsvarende tall for besetningen totalt i 2010 er 8,5 %. Det er 
ingen tvil om at PPV og PCV2 var årsak til dødfødslene hos de seks innsendte grisefostrene. I 
følge Diseases of Swine 9th edition skal prosentandel dødfødte griser variere mellom 4% og 
10%. Ekstra undersøkelser anbefales med prosentandel dødfødte over 8% (Cutler, Fahy, 
Cronin, & Spicer, 2006).  

Besetningen ble vaksinert mot PPV og det var derfor overaskende å finne flere fostre med 
gjennomgått parvovirusinfeksjon. Ved senere gjennomgang viste det seg at to av de fire 
ungpurkene det ble undersøkt fostre fra, hadde fått èn dose PPV-vaksine før inseminering. Fra 
høsten 2010 og fram til i dag er PPV-vaksineregimet mere optimalisert og ungpurker blir 
vaksinert med PCV2-vaksine to ganger før inseminering og en gang før grising på alle purker. 
Tallene for 2011 og 2012 på levendefødte per kull på første-kullspurker er henholdsvis 13,2 
og 13,4. Antall dødfødte grisunger på første-kullspurker i samme periode er 1,0 og 0,9 som 
gir prosentandel dødfødte på 7,0% og 6,3%. Det er vanskelig å si hvor mye det optimaliserte 
vaksinesregimet har bidratt til denne positive utviklingen. 

jannbr
Typewritten Text
180

jannbr
Typewritten Text
Husdyrforsøksmøtet 2013



 

Referanser   
Brunborg, I. M., Jonassen, C. M., Moldal, T., Bratberg, B., Lium, B., Koenen, F., & Schönheit, J. (2007). 

Association of myocarditis with high viral load of porcine circovirus type 2 in several tissues in cases of fetal 

death and high mortality in piglets. A case study. Journal of veterinary diagnostic investigation : official 

publication of the American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians, Inc, 19(4), 368–75. Retrieved 

from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17609345 

Cutler, R. S., Fahy, V. A., Cronin, G. M., & Spicer, E. M. (2006). Preweaning Mortality. In B. E. Straw, J. J. 

Zimmerman, S. D’Allaire, & D. J. Taylor (Eds.), Diseases of Swine2 (9th ed., pp. 993–1009). Ames (Iowa, USA): 

Blackwell Publishing. 

Segalés, J., Allan, G. M., & Domingo, M. (2005). Porcine circovirus diseases. Animal Health Research Reviews, 

6(02), 119–142. Retrieved from http://journals.cambridge.org/abstract_S1466252305000083 

Segalés, J., Allan, G. M., & Domingo, M. (2012). Porcine Circoviruses. In J. J. Zimmerman, L. A. Karriker, A. 

Ramirez, K. J. Schwartz, & G. W. Stevenson (Eds.), Diseases of Swine (10th editi., pp. 405–417). Ames, Iowa: 

Wiley-Blackwell. 

Sharma, R., & Saikumar, G. (2010). Porcine parvovirus- and porcine circovirus 2-associated reproductive fail-

ure and neonatal mortality in crossbred Indian pigs. Tropical animal health and production, 42(3), 515–22. 

doi:10.1007/s11250-009-9454-0 

Truyen, U., & Streck, A. F. (2012). Porcine Parvovirus. In J. J. Zimmerman, K. L. A, A. Ramirez, K. J. Schwartz, 

& G. W. Stevenson (Eds.), Diseases of Swine (10th ed., pp. 447–455). Ames, Iowa: Wiley-Blackwell. 

West, K. H., Bystrom, J. M., Wojnarowicz, C., Shantz, N., Jacobson, M., Allan, G. M., Haines, D. M., et al. 

(1999). Myocarditis and abortion associated with intrauterine infection of sows with porcine circovirus 2. Jour-

nal of veterinary diagnostic investigation : official publication of the American Association of Veterinary La-

boratory Diagnosticians, Inc, 11(6), 530–2. 

 

jannbr
Typewritten Text
181

jannbr
Typewritten Text
Husdyrforsøksmøtet 2013




