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NYT FRA DTU VETERINÆRINSTITUTTET

Beskytter de eksisterende vacciner godt nok mod
PCV2-mutant (PCV2d)?
I den seneste tid har der været stigende
opmærksomhed om en ny PCV2-stamme,
kaldet mutant PCV2. Stammen er rapporteret fra udlandet, herunder Kina, Tyskland og USA. I perioden 2010-2012
udgjorde den nye genotype 37 % af de
amerikanske stammer, og nyere data indikerer, at den fortsætter med at fortrænge
den »gamle« PCV2b-genotype. De seneste 10 år er der globalt påvist tilstedeværelse af tre genotyper af virus – betegnet
PCV2a, 2b og 2c – og den nye PCV2mutant har fået betegnelsen PCV2d.
Den globale PMWS-epidemi faldt tidsmæssigt sammen med et skift fra genotype PCV2a til PCV2b, og der har været
spekulationer om, hvorvidt den nye
PCV2d-stamme vil medføre en tilsvarende
opblussen af PCV2-relaterede sygdomme
i svinebesætninger. Fund af PCV2d i
besætninger, hvor der vaccineres mod
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PCV2, har desuden medført spekulationer
om, hvorvidt de eksisterende vacciner
beskytter godt nok mod denne genotype.
Alle kommercielle vacciner indeholder
genotype 2a, og på trods af, at de ﬂeste
cirkulerende stammer er af genotype 2b,
har der vist sig rigtig god effekt af disse
vacciner. Eksperimentelle vaccineafprøvninger har også vist en stor grad af krydsbeskyttelse.
Den genetiske forskel mellem PCV2a og
PCV2b er større end mellem PCV2b og
PCV2d, men det udelukker dog ikke, at
speciﬁkke mutationer i PCV2d-stammerne har betydning for krydsbeskyttelsen. Dette er dog ikke dokumenteret.
Episoder af såkaldte vaccinationssvigt i
besætninger er ofte meget svære at
dokumentere, da der kan være en række
andre årsager til gennembrud af sygdom i
besætninger, der vaccinerer regelmæssigt

mod PCV2. Det kan skyldes andre infektioner (PRRSV) eller forkert opbevaring
eller indgivelse af vaccinen.
På baggrund af en samlet vurdering af
eksisterende viden om PCV2d må vi konstatere, at der ikke er dokumentation for
at antage, at de eksisterende vacciner
ikke beskytter mod PCV2d. Det er uklart,
om denne genotype forekommer i danske
besætninger, da der er sekvenseret meget
få stammer de senere år. DTU Veterinærinstituttet søger forskningsmidler, så vi
kan sekvensere ﬂere danske stammer, og
vi vil følge situationen tæt i det tilfælde,
at nye data bliver tilgængelige.
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