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Innledning 

Jæren, med sentral beliggenhet i Rogaland, har et svært aktivt husdyrmiljø og meget stor 
betydning som leverandør av råvarer av animalsk opprinnelse til matvareindustrien. Rogaland 
fylke har mest gris i Norge (27 % av all slaktegris, Statistisk sentralbyrå, 2010). Bærekraftig 
produksjon betinger gode hygieniske og helsemessige forhold, samtidig som dyreholdet skal 
være etisk forsvarlig. Gjennom systematisk forebyggende helsearbeid er forekomsten av 
mange spesifikke sykdomstilstander hos gris sterkt redusert (vitamin E/Se-mangel, 
spedgrisdiaré, svinedysenteri, skabb og nysesjuke) eller utryddet (smittsom grisehoste). 
Likevel sliter enkelte besetninger med betydelige sykdomsproblemer og for høy dødelighet.  
 
Smågrisperioden begynner ved avvenning og avsluttes når grisene overføres til intensivert 
oppfôring som slaktegris. Escherichia coli, intestinal adenomatose, spirochetal diaré, 
svinedysenteri og Actinobacillus pleuropneumoniae er viktige tapsårsaker i denne perioden 
(Zimmermann et al., 2012). Det er videre økt fokus på betydningen av svinecircovirus type 2 
(PCV2) som blant annet kan forårsake postweaning multisystemic wasting syndrome 
(PMWS).  
 
Formålet med smågrisprosjektet var å undersøke forekomst av og årsaker til sykdom og død 
hos smågriser i et utvalg intensivt drevne svinebesetninger på Jæren. 
 
Materiale og metoder 

Svinebesetninger som produserte minst 1000 smågriser per år ble inkludert i studien 
(Tabell 1). Besetningene hadde ulike driftsopplegg og fôringssystemer. Tre av besetningene 
var satellitter i den samme purkeringen. I alle besetningene var purkene vaksinert med koli- 
og parvovaksine. I to besetninger var smågriser vaksinert mot PCV2-infeksjon. 
 
Tabell 1. Smågrisproduserende besetninger (n=9. 

Besetning Driftsform Smågris per år Fôring Vaksinasjon PCV2 
A Kombinert 1000 Tørr Nei 
B Kombinert 1500 Tørr Nei 
C Smågris* 2000 Tørr   Ja** 
D Smågris 2000 Tørr Nei 
E Smågris 2000 Tørr Nei 
F Smågris* 3000 Våt   Ja** 
G Kombinert 3000 Tørr Nei 
H Kombinert 1000 Våt Nei 
I Smågris* 3800 Tørr/våt Nei 

*samme purkering     **vaksinering av smågris 
 
Besetningene ble besøkt i forkant av studien, opplysninger ble samlet inn og alle ble tilbudt 
gratis obduksjon av smågriser som døde eller ble avlivet grunnet sykdom. Det ble stipulert 
med innsendelse av ca. 240 griser fordelt på 20-30 griser per besetning. 
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Grisene ble rutinemessig obdusert og alle makrofunn ble registrert. Ved obduksjon ble det 
utført målretta diagnostikk av E. coli-infeksjon, intestinal adenomatose, spirochetal diaré og 
PCV2-infeksjon. Oppfølgende undersøkelser (bakteriologi, toksikologi og virologi) ble gjort 
etter faglig vurdering av obduksjonsfunnene. Endelig diagnose ble stilt etter å ha foretatt en 
helhetsvurdering av resultatene fra alle undersøkelsene. 
 
Fra alle grisene ble vevsbiter fra bakre del av tynntarm (ileum), hjerte, lever, lunge, milt, nyre 
og to lymfeknuter (Lymfonodii ileocoloci et subiliaci) fiksert i 10 % bufret formalin i minst 24 
timer. Deretter ble vevsbitene støpt inn i parafin, snittet og farget (haematoxylin og eosin). 
Ileum, lymfeknuter og milt ble farget for PCV2-antigen med immunhistokjemi.  Metoden ble 
også brukt på ileum for påvisning av Lawsonia intracellularis. Alle histologiske preparater 
ble vurdert i lysmikroskop ved 100-1000 gangers forstørrelse. 
 
Fra alle obduserte griser ble det dyrket for bakterier fra hjerte, ileum, lever, lunge og milt. 
Skålene ble inkubert ved 37 °C i 1-2 døgn enten i 5 % CO2-atmosfære (blod- og blåskål) eller 
anaerobt (blodskål). Bakterievekst ble vurdert visuelt etter renhet og kolonidannelse 
semikvantitativt (sparsom, moderat, rikelig). Representative bakterier ble subkultivert og 
identifisert etter morfologiske og biokjemiske egenskaper, evt. supplert med Api 
identifikasjonskit (bioMèrieux sa, F-69280 Marcy l'Etoile, France).  
 
Serotyping av E. coli isolater ble utført med en konvensjonell serotypings metode med 
aktuelle sera mot O- (O8, O9, O45, O64, O101, O138, O139, O141, O147, O149 og O157) og 
F-antigener (F4-6). Bakterieisolater typet til E. coli O149 ble undersøkt for genetisk slektskap 
med pulsfeltelektroforese (PFGE). 
 
Vevsbiter fra milt ble undersøkt med kvantitativ real-time PCR for PCV2 (Brunborg et al., 
2004). Tre positive prøver ble genotypet ved å sekvensere en del av kapsid-genet. 
 
Resultater og diskusjon  

I løpet av prosjektperioden kom det inn totalt 61 griser fra syv av ni besetninger. Dette er et 
lavere antall enn forventet. Deltakelsen i prosjektet var frivillig og produsentene oppga at de 
hadde lave tapstall i perioden. I tabell 2 er døds- og sykdomsårsaker til grisene sammenfattet. 
 

Tabell 2. Sykdom- og dødsårsaker hos 61 smågriser fra syv besetninger. 

Hoveddiagnose Besetning: A B C D E G I Sum 

Hemorragisk enteritt 12 1 7 2 1 10 2 35 
Proliferativ enteropati (intestinal adenomatose) 2 3 8     13 
Postweaning multisystemic wasting syndrome  (PMWS)   5     5 
Andre bakterieinfeksjoner 
(bukhule-, navle-, ørebetennelse, byller, sepsis) 

  1 2 2   5 

Magesår med forblødning 1  1     2 
Tarmdreining       1 1 
Totalt  15 4 22 4 3 10 3 61 

 
Over halvparten av dyrene (53,4 %) hadde hemorragisk enteritt. Hos 28 dyr ble E. coli 

identifisert som sykdomsårsak. Adhesiner (O149) og fimbrieantigen (F4) ble påvist hos 
henholdsvis 26 og 10 bakteriesiolater. PFGE viste at isolater med samme mønster (trolig 
samme klon) ble isolert fra to forskjellige besetninger (C og I), samt at isolater som trolig var 
nært beslektet (mer enn 90 % likt PFGE-båndmønster) forekom i flere besetninger. 
 
Det er typisk at avvenningsdiaré forårsaket av E. coli opptrer én til to uker etter avvenning. 
Bakteriene fester seg til og koloniserer tarmslimhinnen ved hjelp av adhesiner. 
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Kolibakterienes evne til å kolonisere tarmen er avhengig av hvorvidt reseptorer for aktuell 
bakteriestamme er til stede. Gjennom atrofi av tarmepitelet øker tarmens tilheftingsevne og 
dermed mottakeligheten for E. coli. I tillegg produserer bakteriene toksiner som påvirker 
væsketransporten i tarmveggen. Grisene blir påkjente og dør ofte før diaré observeres.  
 
Nitten griser (31,1 %) hadde intestinal adenomatose. Hos tolv av disse ble L. intracellularis 
påvist i vevssnitt fra ileum. Denne bakterien infiserer epitelceller slik at cellene ikke modnes 
og avstøtes normalt. Dette fører til degenerasjon, fibrindannelse og til slutt nekrose av 
slimhinnen. Forløpet er kronisk, men tarmepitelets store regenerasjonsevne gjør at grisene 
ofte blir friske igjen, gitt riktig behandling og godt miljø. 
 
Totalt ti av grisene (16,4 %) var PCR-positive for PCV2 i milt. Syv prøver hadde over 100 
kopier per 500 ng DNA og kunne kvantifiseres. Av disse inneholdt seks prøver middels 
virusmengde, mens en prøve inneholdt lav virusmengde. I besetning C ble diagnosen PMWS 
stilt hos fem griser i en uvaksinert pulje. Moderate mengder virus-DNA ble detektert hos fire 
av grisene. Genotype PCV2b ble påvist hos en av disse. PMWS gjør smågrisene utrivelige, 
tynne og langbustete, og noen griser dør. 
 
Hos de andre grisene ble det ved immunhistokjemisk undersøkelse funnet seks individer med 
viruspartikler i enkelte celler i ileum, mens fem griser hadde tvilsomt resultat. PCV2 ble også 
påvist med PCR hos fem griser uten diagnosen PMWS. Hos tre av disse ble virusmengden 
kvantifisert til lavt (1 dyr) og moderat (2 dyr). De to sistnevnte virusene var av genotype 
PCV2a og stammet fra besetning B og E. Genotype 2b er tidligere satt i sammenheng med 
PMWS-tilfeller, mens genotype 2a hovedsakelig har blitt funnet hos individer med subklinisk 
PCV2-infeksjon, men dette skillet er langt fra absolutt. 
 
De øvrige grisene hadde forskjellige diagnoser som blant annet inkluderte magesår og 
tarmdreining, samt bakterieinfeksjoner i form av bukhule-, navle- eller ørebetennelse, byller 
og blodforgiftning. Luftveisinfeksjon ble ikke påvist. 
 
Konklusjon 
Tarminfeksjoner som forårsaker diaré var de vanligste dødsårsakene hos smågris i denne 
studien og E. coli O149 dominerte som sykdomsårsak. Tarminfeksjoner forårsakes av agens 
som er vanlige i grisenes miljø. Utvikling av sykdom er avhengig av egenskaper ved agens, 
vert og miljø. Grisene er spesielt mottakelige for infeksjoner ved avvenning. Dette skyldes 
blant annet at antistoffnivåene i blodet til grisungene er lave, samtidig som de blir fratatt den 
passive intestinale immuniteten de tidligere har blitt tilført gjennom purkemelken. Andre 
infeksjoner, stress i form av kulde eller flytting og kraftige fôrforandringer kan også bidra til 
infeksjoner rundt avvenning. Adskillelse fra purka, nye omgivelser og brå næringsomstilling 
fra melk til kraftfôr har negativ innvirkning på dyrets immunsystem. Ved utbrudd av diaré 
behandles dyrene ofte med antibiotika. Foruten optimalisering av driftsform og miljø,    
blir vaksinering, organiske syrer, probiotika og sinkoksid, samt avl av resistente griser 
benyttet for å forhindre sykdom.  
 
I fremtiden ønsker forskergruppen å undersøke betydningen av E. coli som sykdoms- og 
dødsårsak i besetninger med intensivt smågrisoppdrett, og å kartlegge virulens og 
resistensegenskaper hos E. coli som blir isolert i forbindelse med sykdom hos gris. Videre vil 
det være interessant å undersøke muligheten for å avle mer motstandsdyktige griser og å 
studere hvordan sink styrker grisens motstandskraft mot infeksjon. Utbredelse og betydning 
av PCV2 i Norge bør også studeres nærmere. 
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