
Evaluering av Porcint circovirus type 2 (PCV2) -
vaksinering av purker i norske foredlingsbesetninger.  
ODD MAGNE KARLSEN1, ANNE JØRGENSEN2, PEER OLA HOFMO3, TORE FRAMSTAD1 

1Norges veterinærhøgskole, Institutt for produksjonsdyrmedisin, Postboks 8146 Dep, 0033 Oslo, 2Animalia, 
Postboks 396 – Økern, 0513 Oslo, 3Norsvin, Postboks 504, 2304 Hamar.  

Innledning 

Sent på 1990-tallet ble et tidligere ukjent porcint circovirus oppdaget i Nord-Amerika og i 
Europa (Allan et al., 1998; Ellis et al., 1998). Det nye viruset  var forbundet med klinisk 
sykdom og fikk navnet porcint circovirus type 2 (PCV2) (Allan et al., 1999). PCV2-infeksjon 
er forbundet med postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS), porcine dermatitis 
og nephropathy syndrome (PDNS), porcine respiratory disease complex og 
reproduksjonssykdom (Segalés, Allan, & Domingo, 2012). Siden 2007 har flere kommersielle 
vaksiner vært tilgjengelig, og økonomiske tap forårsaket i hovedsak av PMWS og subklinisk 
PCV2-infeksjoner har blitt markant redusert (Kekarainen et al., 2010). 

Serologiske undersøkelser indikerer at PCV2 forekommer i de fleste norske besetninger også i 
SPF-besetningene (pers. med. B. Lium). Sykdommene PMWS (I. Brunborg et al., 2004) og 
PDNS (Wisløff, Gilhus, & Fässler, 2012) og reproduksjonssykdom forårsaket av PCV2 (I. M. 
Brunborg et al., 2007) er diagnostisert i Norge.  

Norsvin og Helsetjenesten for Svin anbefalte foredlingsbesetningene å vaksinere avlspurkene 
mot PCV2 høsten 2010. Disse besetningene hadde en høy andel ungpurker. Tidligere 
beskrevne tilfeller med reproduksjonsproblemer assosiert med PCV2 har forekommet i 
besetninger med høy andel ungpurker (I. M. Brunborg et al., 2007; Hansen et al., 2010; West 
et al., 1999). Det ble anbefalt et vaksinasjonsopplegg med to vaksinasjoner av ungpurker før 
inseminering og en vaksinering av alle purker før grising. Circovac «Merial» var den eneste 
vaksinen som hadde et spesifikt, godkjent vaksineregime for purker og som var godkjent for 
drektige purker. Denne undersøkelsen ble gjennomført for å se på effektene av denne 
vaksineringen på reproduksjonsforhold, tilvekst og dødelighet hos spedgris, smågris og 
slaktegris og i tillegg bivirkninger etter vaksinasjon. 

Materiale og metode 

Det ble foretatt spørreundersøkelser over telefon både av besetningseier og besetningens 
veterinær i 36 foredlingsbesetninger. Spørreundersøkelsen ble foretatt av én person i 
periodene desember 2011 og april 2012.  

Følgende spørsmål ble stilt besetningseier og veterinær: vaksinasjonsrutiner mot PCV2 i 
oppstart og fortsettelse, bakgrunn for vaksinering, bivirkninger, endring i produksjonsresultat, 
helsesituasjon og hvilke andre vaksiner som ble benyttet. I tillegg ble veterinærene spurt om 
hvilke type vaksine mot PCV2 som ble brukt i oppstart og fortsettelse, og begrunnelse for 
valg av vaksine og vaksineregime. 

I neste fase av undersøkelsen skal vi samle inn registrerte data for reproduksjon, tilvekst og 
dødelighet i besetningene som inngår i undersøkelsen. 
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Resultater 

Av 36 besetninger hadde 32 (89 %) vaksinert mot PCV2. Starttidspunktet for vaksineringen 
varierte mellom september 2010 og februar 2011. De 32 besetningene hadde alle startet 
vaksinering mot PCV2 på grunn av anbefalingen fra Norsvin og Helsetjenesten for svin. I alt 
20 (63 %) av besetningene startet med PCV2-vaksinen Circovac «Merial», 11 (34 %) med 
Porcilis PCV «Intervet/MSD Animal Health» og en (3 %) med Ingelvac CircoFLEX 
«Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH». I fire besetninger ble det byttet preparat 
underveis.  

I alle besetningene ble det vaksinert mot svineparvovirus, rødsjuke og Escherichia coli. 

Oppstart og fortsettelse av vaksineringen mot PCV2 er gjengitt i Tabell 1. 

Tabell 1. Fordeling av antall besetninger (prosent i parentes) på forskjellige PCV2 vaksinerutiner under og 

videre etter oppstart. 

Oppstart av vaksinasjon: Nei 1 gang 2 ganger 
Alle purker ble vaksinert samtidig? 30 (94 %) 0 (0 %) 2 (6 %) 
Ungpurker ble vaksinert før inseminering? 2 (6 %) 10 (31 %) 20 (63 %) 
Purker ble vaksinert i tiden før grising? 22 (69 %) 9 (28 %) 1 (3 %) 
Videre vaksinasjon i besetningen:    
Ungpurker vaksineres før 1. inseminering? 1 (3 %) 8 (25 %) 23 (72 %) 
Purker vaksineres før grising? 10* (31 %) 22 (69 %)  
* To av disse besetningene vaksinerer bare ungpurkene før grising 

Smågris ble ikke vaksinert i noen av besetningene. Det var 19 besetninger (59 %) som fulgte 
anbefalingene, med å vaksinere ungpurkene to ganger før inseminering med revaksinering av 
alle purker før grising. Circovac «Merial» ble benyttet i 14 av disse besetningene (44 % av 
vaksinerte besetninger). 

Besetningseier og veterinærens observasjoner av forskjellige bivirkninger hos ungpurker etter 
vaksinasjon og hvor alvorlig disse ble vurdert til å være, er vist i Figur 1. 

 
Figur 1. Bivirkninger observert etter PCV2-vaksinasjon på ungpurker 
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Figur 1 

Nei Mild Moderat Alvorlig 
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Observerte endringer i produksjonsresultater relatert til reproduksjon, spedgris-, smågris-, og 
slaktegrisproduksjon og generell helsesituasjon etter vaksineringen er gjengitt i Tabell 2. 

Tabell 2. Observerte endringer i produksjonsresultater og helsesituasjon etter PCV2-vaksinasjon. 

Observasjoner av eier og 

veterinær. 

Reproduksjon Spedgriser Smågriser Slaktegriser Helsesituasjon 

Uendret 42 (69 %) 56 (90 %) 52 (84 %) 54 (90 %) 55 (89 %) 
Bedre 2 (3 %) 4 (7 %) 6 (10 %) 5 (8 %) 3 (5 %) 
Dårligere 17 (28 %) 2 (3 %) 4 (6 %) 1 (2 %) 4 (6 %) 

 

Diskusjon 

De fleste foredlingsbesetningene (89 %) startet opp vaksinering av purker mot PCV2, men 
bare 59 % fulgte det anbefalte vaksineregimet. I 44 % av besetningene ble det brukt anbefalt 
vaksineregime og en vaksine som var godkjent for bruk på drektige purker (Circovac 
«Merial»).  Årsak til valg av annen vaksine ble oppgitt å være reduksjon av kostnader.  

Observasjon av bivirkninger varierer mellom besetninger, og mellom veterinær og eier i 
samme besetning. Det at besetningseier tilbringer mer tid sammen med purkene enn 
veterinæren kan forklare noe av forskjellene mellom dem. Eiernes og veterinærenes ulike 
evner til å observere og reagere kan forklare noe av forskjellen mellom besetningene og i 
samme besetning. To av de tre vaksinene mot PCV2 inneholder mineraloljeadjuvans, som er 
kjent for å gi noe kraftigere lokal reaksjon og dermed også en generell reaksjon med feber, 
matleihet og sturing enn de vaksinene vi tradisjonelt bruker hos gris i Norge. 

Tilbakemeldingene om dårligere reproduksjon i 28 % av besetningene etter vaksinering synes 
å være overrepresentert i den siste intervjurunden. Det er lite informasjon tilgjengelig om at 
PCV2-vaksinering av purker har gitt dårligere reproduksjonsresultater. PCV2 er funnet som 
årsak til aborter sent i drektigheten og til dødfødsler. Hvor stor del av 
reproduksjonsproblemene i felt som er forårsaket av PCV2 er uklart (Segalés et al., 2012). 

En generell oppfatning etter intervjuene var at det var lite forståelse hos besetningseiere og 
besetningenes veterinærer for bakgrunnen til anbefalingen om vaksineringen mot PCV2. 
Dette kan ha påvirket svarene de ga. 

Intervjuene ble gjort i to omganger; henholdsvis desember 2011 og april 2012. Dette er en 
svakhet i undersøkelsen. 
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