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Introduksjon 

Ødemsjuke er i enkelte besetninger en tapsbringende sjukdom som i hovedsak affiserer nylig 
avvente smågriser, og som skyldes infeksjon med bestemte toksinproduserende Escherichia 

coli stammer (som oftest E.coli O139) (Fairbrother and Gyles, 2012). Etter infeksjon vil 
bakteriene replikere i grisens gastrointestinal-traktus og deretter kolonisere tynntarmen. Her 
vil bakteriene feste seg til reseptorer på overflaten av tarmepitelet, og produsere toksin (Stx2e, 
også kalt VT2e) som absorberes til sirkulasjonssystemet og gir karskade i tarm, subcutis og 
hjerne (Imberechts et al., 1992). Karskadene fører til økt vaskulær permeabilitet i 
målorganene som gjennom lekkasje av proteinfattig væske til vevet gir ødem. Kliniske 
symptomer på ødemsjuke er ofte nevrologiske (ukoordinerte bevegelser, unormal 
hodeholdning og bevegelse, og paralyse) pga ødem i hjernen, men forløpet kan være så raskt 
at grisene finnes døde uten forutgående symptom (Fairbrother and Gyles, 2012). Ved 
obduksjon kan man finne synlige ødemer blant annet subkutant i øyelokk, panne, i 
magesekkveggens submukosa, i kolonkrøset, i galleblæreveggen og i strupehodet. Histologisk 
undersøkelse av snitt fra affiserte områder kan påvise degenerativ karskade (Zachary, 2007). 
Definitiv diagnose av ødemsjuke baseres på kliniske funn og typiske lesjoner i kombinasjon 
med dyrkning av E.coli og påvisning av aktuelle serotyper og/eller virulensfaktorer 
(Fairbrother and Gyles, 2012).  

Vaksinering to ganger før avvenning med en inaktivert Stx2e-toksoidvaksine er gjennom flere 
studier vist å være effektiv for å forebygge ødemsjuke (Johansen et al., 1997), også under 
norske forhold (Jørgensen et al., 2011). To gangers vaksinering er i midlertid relativt kostbart 
og arbeidskrevende. 

Målet med denne studien var å evaluere effekten av èn-gang kontra to-ganger vaksinering 
med en inaktivert toksoidvaksine (Suivac EDT®, Dyntec) hos en smågrisprodusent med store 
tap på grunn av ødemsjuke etter avvenning. 

 

Material og metoder 

Besetningen 

Bakgrunnen for undersøkelsen var en besetningsutredning foretatt av Institutt for 
produksjonsdyrmedisin, NVH på forespørsel fra besetningens privatpraktiserende veterinær 
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og eiere. Besetningen er en konvensjonell smågrisprodusent 5,5-ukers puljedrift og 
egenrekruttering av purker. Det er om lag 34 purker per pulje, og i 2011 avvente besetningen 
21,9 grisunger per årspurke. 

Ødemsjuke ble verifisert i ei ubehandlet pulje med 34 avvente kull. Det døde til sammen 10 
griser mellom en og tre uker etter avvenning, hvorav 8 ble obdusert ved Seksjon for patologi, 
NVH og 2 ble obdusert i felt. Ni av de obduserte grisene hadde patoanatomiske forandringer 
forenelig med ødemsjuke. Det ble tatt prøver til bakteriologisk dyrkning fra 5 griser, som alle 
hadde rikelig hemolytiske E.coli. To prøver ble videresendt til Seksjon for bakteriologi, 
Veterinærinstituttet som foretok bestemmelse av serotype til O139. 

 

Studiedesign 

Vaksinering med en inaktivert toksoidvaksine (Inaktivert VT2e toksin, Suivac EDT®, 
Dyntec) ble utprøvd i to påfølgende puljer med henholdsvis 32 og 34 kull. Totalt 336 griser 
ble vaksinert 2 ganger, mens 350 griser ble vaksinert 1 gang. Vaksineringstidspunkt var ved 2 
ukers alder for alle kullene, med revaksinering av halvparten av kullene ved 4 ukers alder. To 
gangers vaksinering er i henhold til vaksineprodusentens anbefalinger, mens én 
gangsvaksinering er «off label» bruk av preparatet. Post mortem-undersøkelse ble 
gjennomført i felt på alle griser som døde mellom avvenning og omsetning av 
privatpraktiserende veterinær med erfaring innen obduksjoner. 

 

Resultater 

Det ble registrert 4 dødsfall i tiden mellom avvenning og omsetning i studieperioden (Tabell 
1). Det kunne ikke ettervises patoanatomiske forandringer forenelig med ødemsjuke på noen 
av disse ved feltmessig obduksjon, og det ble på bakgrunn av funn ved obduksjon konkludert 
med annen dødsårsak. 

Tabell 1. Resultat etter vaksinering med inaktivert Stx2e toksoidvaksine for forebygging av dødsfall på grunn av 

ødemsjuke. 

Runde Behandling Antall avvente 
kull 

Antall avvente 
griser 

Antall døde etter 
avvenning 

1 1 gang vaksine 16 175 1* 
 2 ganger 

vaksine 
16 148 2* 

2 1 gang vaksine 17 175  
 2 ganger 

vaksine 
17 188 1* 

Totalt 1 gang vaksine 33 350 1* 
 2 ganger 

vaksine 
33 336 3* 

Fotnoter: *Dødsårsak fastsatt på bakgrunn av feltmessig obduksjon uten funn av makropatologiske forandringer 

forenelig med ødemsjuke. 
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Diskusjon 

I denne feltstudien ble forekomst av dødsfall etter avvenning på vaksinert gris grunnet 
ødemsjuke eliminert sammenlignet med foregående ubehandlede puljer. Det var ingen griser 
med makropatologiske forandringer forenelig med ødemsjuke i gruppene som ble vaksinert en 
gang eller to ganger. Denne studien viser derfor god effekt av vaksinering, og effekten var 
tilsynelatende like god både ved en og to gangers vaksinering i studiebesetningen. I denne 
besetningen opptrådte ødemsjuke relativt seint (1-3 uker) etter avvenning, noe som kanskje 
kan ha innvirket på den gode effekten av en gangs vaksinering. Overførbarheten av 
resultatene til andre besetninger er ukjent, og det må således utvises aktsomhet i å generalisere 
resultatene. Resultatene på effekt av to gangers vaksinering med inaktivert Stx2e 
toksoidvaksine mot ødemsjuke på gris støttes i midlertid av andre studier (Johansen et al., 
1997; Jørgensen et al., 2011). Det ble ikke benyttet uvaksinerte eller placebo vaksinerte 
kontrollgrupper i studien. 
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