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Innledning 
Haemophilus parasuis er en gram negativ bakterie i familien Pasteurellaceae. H. parasuis er 
naturlig forekommende i øvre respirasjonsorganer hos friske griser, og antas å forekomme i 
de fleste norske svinebesetninger, inkludert SPF-besetningene. Infeksjon med H. parasuis 
forårsaker fibrinøs polyserositt og artritt, også kalt transportsyke eller Glässers sykdom. 
Sykdommen finnes i alle land med svineproduksjon og er fortsatt betydningsfull i moderne, 
aldersseparerte produksjonssystemer. Den er også et økende problem i besetninger med høy 
helsestatus i andre land (Aragon, Segalés, & Oliveira, 2012). I Norge har sykdom med H. 
parasuis ofte forekommet etter transport eller andre stressfaktorer.  

Formålet med denne undersøkelsen er å beskrive et perakutt forløp av H. parasuis infeksjon 
hos spedgriser i en selvrekrutterende, spesifikk patogenfri (SPF), smågrisproduserende 
besetning.  I april 2012 døde 172 (19 %) av 920 spedgriser i en pulje med 82 kull i løpet av 2 
½ døgn.  De påfølgende 20 dagene døde ytterligere 100 griser slik at den totale dødeligheten i 
denne puljen var på nærmere 30 %. 

Materiale og metode 
Utbruddene ble undersøkt ved klinisk inspeksjon i besetningen. I tilknytning til dette ble 40 
spedgriser obdusert på gården.  Fra det første utbruddet ble tre spedgriser ble sendt til 
Veterinærintituttet i Oslo for obduksjon, histologi og bakteriologisk undersøkelse. Disse ble 
også undersøkt immunhistokjemisk for porcint circvirus type 2 (PCV2) antigener og influensa 
A virus-nucleoprotein. Fra grisene obdusert på gården ble fem levere, fire lunge- og 
hjerteslag, ni nyrer, fem hoder med hjerner og ett tarmpreparat frosset ned og sendt inn for 
bakteriologisk undersøkelse samme sted. Preparater fra lunge, myokard, nyre, milt, hjerne, 
lever, lymfeknute og tarm ble tatt fra tre spedgriser og preparater fra myokard og tre 
lymfeknuter fra to spedgriser ble formalinfiksert og sent inn til Veterinærinstituttet i Oslo for 
histologisk vurdering. Fra et senere utbrudd ble fersk milt og lever fra seks spedgriser sendt 
inn for histologisk og bakteriologisk undersøkelse samme sted.  To isolater av H. parasuis ble 
frosset ned og senere sendt til laboratoriet Innovative Veterinary Diagnostics (IVD) GmbH i 
Hannover i Tyskland for serotyping ved hjelp av indirekte hemagglutinasjonstest (IHA). Syke 
spedgriser og purker ble klinisk undersøkt. Halvparten av spedgrisene (400) ble behandlet 
med injeksjon av 600 000 IE procain-penicillin for å hindre videre dødelighet, mens en ventet 
på endelig diagnose. Røkterne ble intervjuet angående management, smittebeskyttelse og 
miljøfaktorer. Det ble tatt EDTA-blodprøver fra ti spedgriser. De ble analysert hematologisk 
ved en lokal smådyrklinikk. Det ble også tatt oppfølgende blodprøver fra spedgrisene seks og 
15 dager senere. 

jannbr
Typewritten Text
146

jannbr
Typewritten Text
Husdyrforsøksmøtet 2013



 

Resultater 
Anamnesen var at stor og fin, 2-3 uker gammel spedgris døde uten forutgående symptomer. 
Ved klinisk undersøkelse fant en at spedgrisene bare ble slappe og døde i løpet av minutter. 
Grisene som døde var spredd i hele fødeavdelingen. Åtte av de 82 purkene var 
førstekullspurker. 
Obduksjonene på gården viste fibrintråder over bukorganene og enkelte fibrinmembraner 
adherent til lever og det var proteinholdig, strågul væske i bukhule og i hjerte sekk. En del av 
hjertene var misfarget og muskulaturen var blek. Histologisk undersøkelse viste akutte 
stuvningsforandringer. Forandringene var forenlig med septikemi og anemi hos alle grisene. 
H. parasuis ble dyrket fra 25 vevsprøver i moderate eller rikelige mengder. Serotype ni ble 
påvist fra begge isolater sendt til IVD GmbH.  Blant spedgrisene som ble behandlet med 
procain-penicillin stoppet dødsfallene etter noen få timer, mens av de ubehandlede 
spedgrisene døde 50 av cirka 400 i løpet av den påfølgende natten. Halvparten av alle 
spedgrisen som ble behandlet med procain-penicillin begynte å kaste opp kort tid etter første 
behandling. Noen få fikk også kramper. Ingen av disse døde. Symptomene ble ikke sett ved 
påfølgende behandlinger. 
Immunhistokjemi for påvisning av porcint circovirus type 2 (PCV2) og influensa A-virus var 
negativ. Blodprøvene viste at hemoglobinkonsentrasjonen i gjennomsnitt var 66,5 g/L. Den 
eneste jerntildelingen til spedgrisene var jernpasta gitt i løpet av de første 24 timene etter 
fødselen.  
Det var ingen rengjøring eller desinfeksjon mellom innsettene i fødeavdelingen og 
ventilasjonssystemet ble styrt manuelt. Besetningen var selvrekrutterende og det var ingen 
tegn til brist i smittebeskyttelsen. Fire av purkene i fødeavdelingen hadde feber (>40oC), var 
halte og ataktiske. Disse responderte godt på behandling med injeksjoner med procain-
penicillin og ketoprofen.  
 

Diskusjon 
Det ble konkludert med at H. parasuis forårsaket 30 % dødelighet hos spedgrisene. Perakutte, 
septikemiske utbrudd av H. parasuis hos gris er tidligere beskrevet (Peet et al., 1983). 
Differensialdiagnoser er Streptococcus suis, rødsjuke, klassisk svinepest (KSP) og afrikansk 
svinepest (ASP). Det at vi tidlig i forløpet ved obduksjon ikke fant typiske makroskopiske 
forandringer for KSP og ASP og fikk så god respons på behandling med procain-penicillin 
gjorde at vi kunne utelukke disse.  Det ble funnet isolater av S. suis fra seks vevsprøver. Tre 
av disse ble serotypet til serotype 8, 29 og en som ikke var mulig å serotype. Tre forskjellige 
serotyper svekker S. suis sin rolle i denne sammenheng. Det ble ikke funnet tegn til rødsjuke. 
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Infeksjon med H. parasuis serotype 1, 5, 10, 12, 13, 14 er tidligere beskrevet å gi dødelige 
utfall på gris. Serotype 9 er tidligere funnet hos friske griser (Kielstein & Rapp-Danielson, 
1992). Alvorlighet av sykdom er avhengig av bakteriens virulens, spedgrisens immunitet, 
tilstedeværelse av andre samtidige patogener i besetningen og den genetiske motstandskraften 
hos grisen (Aragon et al., 2012). Forhold som svekker grisenes immunsystem kan føre til at 
varianter av H. parasuis  som vanligvis bare finnes i luftveiene invaderer systemiske organer 
(Olvera, Ballester, Nofrarías, Sibila, & Aragon, 2009).  
Når det gjelder disponerende faktorer er anemi kjent for å ha en immunsvekkende effekt. 
Dårlige rutiner for tildeling av jern er nok årsaken til anemien. Etter at det ble tildelt 
jernholdig torv kom hemoglobinkonsentrasjonene raskt opp på normalt nivå. Det var en 
nedgang i middeltemperatur for området fra 0oC til -3oC i forkant av det første utbruddet. 
Dette kan være en stressfaktor som den manuelle styringen av ventilasjonen ikke klarte å 
utligne. Dårlig renhold og desinfeksjon mellom innsettene bidro antagelig til smitte mellom 
puljene og et økt smittepress innad i puljen. Det ble imidlertid heller ikke vasket før neste 
innsett igjen i den samme fødeavdelingen. Spedgrisene fikk tilgang til jernholdig torv fra rett 
etter fødselen. Det ble ikke observert lignende sykdom i denne puljen. 
En epidemiologisk sammenheng mellom infeksjon med H. parasuis og porcine reproductive 
and respiratory syndrome virus, PCV2 og influensa A-virus er rapportert (Li et al., 2009; 
Palzer, Ritzmann, Wolf, & Heinritzi, 2008). Det ble ikke påvist tegn til infeksjon med PCV2 
eller influensa A-virus. 
H. parasuis antas å forekomme i de fleste norske svinebesetninger, inkludert SPF-
besetningene. Ved serologisk screening av 5176 blodprøver fra griser i 113 avlsbesetninger på 
slutten av 1980-tallet ble det påvist antistoffer mot H. parasuis hos griser i over 95 % av 
besetningene (Falk, Lium, & Ødegaard, 1990). Det er grunn til å anta at vi har samme høye 
prevalens av positive besetninger i dag. Vi vet at antistoffer mot H. parasuis er vanlig 
forekommende i norske SPF-besetninger. Vi kjenner ikke til hvilke serotyper av H. parasuis 
som forekommer i den norske svinepopulasjonen. 
Hvorvidt utbruddet skyldes introduksjon av en ny, mer virulent, variant av H. parasuis, eller 
om det skyldes svekket immunitet hos grisene på grunn av anemien og/eller temperaturstress 
er usikkert. 
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