
«Nytt» musevirus identifisert 
  
I januar i år annonserte IDEXX Bioanalytics at de tilbyr en PCR-basert test på et nylig oppdaget virus 
på mus; Mouse Kidney Parvo Virus (MKPV). MKPV infiserer både immunkompetente og – 
inkompetente mus, og medfører nefropati og kliniske følgevirkninger i middelaldrende immun-
inkompetente mus. Dette viruset er høyst sannsynlig skyld i et nyreproblem vi så hos immundefekte 
dyr ved Radiumhospitalet allerede på 1990-2000 tallet. Da observerte vi at middelaldrende mus 
utviklet vekttap og spontan nefropati. Det ble tross undersøkelser aldri  funnet noen årsak til disse 
symptomene annet enn at man mistenkte virus. Etter flytting til nye lokaler i Forskningsbygget og full 
utskifting av avlsstokken har vi ikke observert lignende symptomer ved KPM-Rad. 
  
I følge IDEXX har de ved testing av ulike stammer og stokker funnet ut at viruset er tilstede i 15,5 % 
av testede mus og at det har stor utbredelse. MKPV er genetisk forskjellig fra de 2 parvovirus som per 
i dag inngår i KPM sin testprofil. Ettersom vi ved Rad og RH akkurat hadde sendt inn prøvemateriale 
til den årlige utvidede helsescreeningen av KPMs dyr da testen ble annonsert, ba vi om at de la til 
MKPV i testprofilen vår. 
  
Vi har nå fått svar og det viser seg at vi ved Radiumhospitalet har MKPV på noen rom på 
«Konvensjonell side»; rom KU2 092, KU2 096 og KU2 100. Det er ikke gjort positive funn på noen av 
de 5 oppstallingsrommene på «nude-siden» i denne omgang. På nudesiden står det kun dyr fra egen 
avl, dermed peker resultatene mot at vi ikke har MKPV på våre avlsdyr. Vi vil likevel ved neste 
screening også teste avlsdyr fra alle rom i barrieren.  
 
På Rikshospitalet ble det gjort funn på følgende rom: A3. U048 og A3. U034. Dette er rom med dyr 
fra flere ulike leverandører og egen avl. 
 
Ved Ullevål er det ikke testet for MKPV ettersom det ikke oppstalles immundefekte dyr i disse 
lokalene. 
  
Foreløpig tar vi mottatte resultater til etterretning. Vi vil avvente hvordan de kommersielle 
forsøksdyrleverandørene håndterer situasjonen, før vi bestemmer om MKPV er noe vi bør sanere for 
og i så fall i hvilke utstrekning. Forekomsten har trolig vært som vi ser nå i «årevis», ettersom ingen 
før har kunnet teste for viruset. Inntrykket er at vi har lite problemer knyttet til dette viruset, men vi 
ønsker selvsagt informasjon fra brukere som lurer på om de kan ha sett problemer relatert til dette 
viruset.  
  
Mer om viruset kan leses bl.a. i disse lenkene: 
  
https://www.idexxbioanalytics.com/mkpv 
  
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0092867418310298?token=D0D8A97DC560FDDE064F8F
38F802C46D927E3B4D4C015962735C620E6215CFF7969F36D673C721E8AB12F4521F85A3CF 
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