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Introduksjon 

Luftveisinfeksjoner forårsaker betydelige økonomiske tap i storfenæringen og har store 
dyrevelferdsmessige konsekvenser. Registreringer viser at luftveislidelser og enteritt utgjør de 
hyppigst rapporterte sykdommene hos kalv (Gulliksen et al 2009). Problemene med 
luftveisinfeksjoner ser ut til å øke i Norge på grunn av overgang til større besetninger 
(Nordstrøm et al, 2000). Viktige virus som forårsaker respirasjonslidelser hos storfe i Norge 
er bovint respiratorisk syncytialvirus (BRSV), bovint coronavirus (BCoV) og 
parainfluensavirus type 3 (PIV-3). Bovint herpes virus type 1, bovin virusdiaré virus og 
Mycoplasma bovis regnes ikke å ha betydning i Norge. Det er anslått at 90 % av bakterielle 
pneumonier utvikles sekundært til tidligere virale infeksjoner (Babiuk et al 1988). Virusene 
kan være årsak til enzootisk pneumoni, akutte utbrudd og epidemier.  

Det er enighet om at BRSV er et av de viktigste luftveispatogener både globalt (Valarcher et 
al 2007) og i Norge med en estimert prevalens på 71% på besetningsnivå og 31% på 
kalvenivå. Prevalensen for PIV-3 er høyere; 90 % på besetningsnivå og 50 % på kalvenivå 
(Gulliksen et al 2009), men viruset gir vanligvis milde kliniske symptomer på luftveissykdom 
(Ellis 2010). Bovint coronavirus har en estimert prevalens på henholdsvis 81 og 39 % på 
besetnings- og kalvenivå. Infeksjoner med BCoV kan forårsake både luftveissykdom, 
kalvediaré og vinterdysenteri hos voksne dyr (Saif 2010). Betydningen av BCoV som årsak til 
luftveissykdom i Norge er ikke kartlagt. Siden flere av virusene kan være årsak til ulike 
sykdomsformer er det ikke nødvendigvis sammenheng mellom prevalens av et agens og hvor 
vanlig dette er som årsak til utbrudd av luftveisinfeksjon. Det er også uklart hvorvidt det det 
er forskjellige agens som gir opphav til de ulike formene for luftveissykdom slik som 
enzootisk pneumoni og epidemier med luftveissykdom.  

Målet med studien var å avdekke den relative betydningen av de ulike virale agens som årsak 
til utbrudd av luftveissykdom i norske storfebesetninger og foreløpige resultater vil bli 
presentert. 

Materiale og metoder 
Materialet i studien ble samlet inn fra 21 norske storfebesetninger i perioden fra mars 2009 til 
juni 2011. Besetningene ble inkludert ved at veterinærer i felt varslet ved utbrudd av smittsom 
luftveissykdom. Det ble definert som et utbrudd der en besetning hadde flere syke dyr 
samtidig og at besetningen var en sannsynlig del av en smittekjede mellom besetninger. Ett av 
inklusjonskriteriene var at utbruddet måtte være i en tidlig fase av sykdomsforløpet. I 17 av 
besetningene ble det tatt blodprøver, nesesvaber og bronceoalveolære skylleprøver (BAL) fra 
to til syv kalver i hver besetning. I de resterende fire besetningene ble det kun samlet inn 
blodprøver og nesesvaber. Kriteriet for prøvetagning av individer var at dyret var tidlig i 
infeksjonsfasen, med milde kliniske symptomer eller at det var symptomfritt og stod i binge 
med andre klinisk syke dyr. Prøvene ble tatt i løpet av ett til fire døgn etter varsel om 
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utbruddet. I tillegg ble det tatt blodprøver av de samme dyrene i rekonvalesensfasen 3-5 uker 
etter. De inkluderte besetningene var fra Hedmark, Oppland, Rogaland, Oslo og Akershus. 
Opplysninger om besetningen, klinisk forløp, tidligere forekomst av luftveissykdom og 
forekomst av luftveissykdom i andre besetninger i nærheten ble registrert.  
 
Serologi: 

Den samme dagen som prøveuttaket, ble blodprøven sentrifugert og serum tatt av og lagret på 
– 20 °C. Serum ble analysert med et kommersielt ELISA-kit for påvisning av antistoffer mot 
BRSV, BCoV og PIV-3 (Svanovir Svanova). Den optiske tettheten (OD) ble målt ved 450 nm 
og ble korrigert ved subtrahering av OD for det negative kontrollantigenet. Prosent positivitet 
ble beregnet som følger: PP = (korrigert OD/positiv kontroll - korrigert OD) x 100. En prøve 
tolkes som positiv hvis den er større eller lik 10 PP som oppgitt av produsenten. En besetning 
ble definert som positiv for infeksjon dersom minst ett av dyra hadde serokonvertert eller 
hadde en stigning av antistoffer på 70 % fra prøve en til to. 
 

Ekstrahering av RNA og real-time revers transkription polymerase chain reaction (RT-

qPCR): 

Nesesvaber og 0,3 ml av BAL-prøven ble umiddelbart etter prøveuttaket overført til 
henholdsvis ett rør med 0,5 og ett med 1,5 ml RNAlater (Life TechnologiesTM, Carlsbad CA), 
for å stabilisere RNA og lagret ved 4 °C i ett døgn. Deretter ble de fryst ved - 80 °C inntil 
analyse. Prøver fra dyr der serumprøvene var positive for BRSV eller PIV-3 ble tint og 
RNAlater ble fjernet ved sentrifugering ved 4000 x g i 7,5 minutter. Deretter ble 
supernatanten fjernet og den gjenværende pelleten ble tilsatt 300 µL RNAsefritt vann. 
Prøvene ble lagret ved - 80 °C før de ble tint for ekstrahering med et QIAamp Viral RNA kit. 
Påvisningen av BRSV og PIV-3 ble utført med et kommersielt Taq-Man RT-qPCR-kit 
(TaqVetTM Triplex bRSV & PI3, Laboratoire Service international, Lissieu) som påviser N-
protein-genet, med en Stratagene Mx3005p-maskin (Agilent Technologies, Santra Clara, CA). 
Ved en Ct-verdi lavere enn 45 på minst ett av dyra ble besetningen definert som positiv. 
 
Resultatene fra serologi og PCR ble sammenholdt og dersom besetningen var positiv på minst 
en av undersøkelsene ble besetningen definert som positiv for den gjeldende infeksjonen.   
 
Resultater 
Av de 21 besetningene som ble undersøkt var totalt 86 % (n = 18) positive for infeksjon med 
BRSV, 38 % (n = 8) for BCoV, og 19 % (n = 4) for PIV-3, basert på serologi og RT-qPCR-
resultatene.  I 13 av besetningene ble det bare påvist ett agens. Av disse var 11 forårsaket av 
BRSV-infeksjon, en av BCoV og en av PIV-3. Saminfeksjon med to eller tre agenser forkom i 
33 % (n = 7) av besetningene. I 19 % (n = 4) av disse var det saminfeksjon med BRSV- og 
BCoV. Infeksjon med alle tre agens samtidig forkom i 14 % (n = 3) av besetningene. 
Seroprevalensen innad i besetningene med saminfeksjon var totalt høyere for BRSV. 
Sammenliknet med de andre involverte agens var det generelt flere av dyra som var positive 
for BRSV enn for BCoV og PIV-3. Det var flere av de store besetningene med tidligere 
rapporterte og vedvarende problemer med luftveissykdom som hadde saminfeksjoner enn for 
besetninger med ett konkret utbrudd ved tidspunktet for prøveinnsamlingen. I 12 av 21 
besetninger hadde bonden eller veterinæren kjennskap til andre besetninger med 
luftveissykdom i det samme området. Elleve av disse hadde BRSV-infeksjon, hvor fire av 
dem hadde saminfeksjon. 
 
Diskusjon 

jannbr
Typewritten Text
54

jannbr
Typewritten Text

jannbr
Typewritten Text
Husdyrforsøksmøtet 2013



I denne studien ble det undersøkt besetninger med utbrudd av luftveissykdom. BRSV var 
hovedårsaken til 18 av 21 utbrudd. Det var ikke stor grad av saminfeksjoner, men når de 
forekom, så det ut til at BRSV var av størst betydning, da prevalensen innen besetningen var 
høyest for BRSV både basert på serologiske undersøkelser og RT-qPCR. Hvis man 
sammenlikner resultatene med tidligere studier vedrørende forekomst av luftveisagens hos 
storfe i Norge (Gulliksen et al 2009) er det klare forskjeller. Gulliksen et al (2009) undersøkte 
prevalens av BRSV, BCoV og PIV-3 i en landsdekkende serologisk undersøkelse med 
tilfeldig utvalgte besetninger. I den studien var forekomsten av kliniske utbrudd ikke 
undersøkt. Prevalensen var høyest for PIV-3, deretter BCoV, mens forekomsten av BRSV var 
lavest både på besetnings- og kalvenivå. Prevalensstudier sier ikke nødvendigvis noe om hva 
som er vanlig årsak til utbrudd av sykdom. Forklaringen på forskjellene mellom 
undersøkelsene kan derfor være at BRSV har størst betydning ved kliniske utbrudd. BCoV 
kan være årsak til diaré, og gir ikke nødvendigvis symptomer fra luftveiene. PIV-3 gir mildere 
symptomer og hyppigere subkliniske infeksjoner enn BRSV. Besetningene i denne studien 
var inkludert fordi de hadde smittsomt utbrudd av luftveissykdom i besetningen og sannsynlig 
forekomst av smitte mellom besetningene i.  Det var likevel noen av besetningene som hadde 
hatt vedvarende problemer med luftveissykdom som hadde økt i omfang ved tidspunktet for 
prøveinnsamlingen. Dette var større besetninger som viste seg å ha saminfeksjoner i større 
grad enn de andre besetningene. Det ser derfor ut som om infeksjonene kan være mer 
sammensatt i slike besetninger.  
 
Konklusjon 
Utbrudd av smittsom luftveissykdom i Norge er som oftest forårsaket av ett agens, BRSV.  
Det forekommer også flere agens i noen besetninger, såkalte saminfeksjoner med BRSV, 
BCoV og PIV-3. Disse infeksjonene forekommer oftere i store besetninger med historie om 
vedvarende luftveisproblemer. Ved saminfeksjonene så det også ut til at BRSV er hovedårsak. 
Med de store konsekvensene luftveissykdom har for økonomi og dyrevelferd viser dette at det 
er svært viktig å ha hovedfokus på BRSV for å forebygge og redusere forekomsten av 
luftveissykdom hos storfe i Norge.  
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