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Bakgrunn 
Sykdommen hemoragisk enteritt hos kalkun forårsakes av hemoragisk enteritt-
virus. Dette viruset er et aviært adenovirus gruppe II, foreslått plassert i nytt 
genus; Siadenovirus. Hemoragisk enterittvirus smitter fekalt-oralt og formerer seg 
spesielt i immunapparatets B-celler og makrofager. Dyr som blir klinisk syke får 
tarmbetennelse med blødning til tarmen. Klinisk vil sykdommen arte seg ved 
påkjent almenntilstand og blodtilblanding i avføringen (Pierson & Fitzgerald, 
2003). I hardt angrepne flokker kan det bli en betydelig dødelighet. I mange 
tilfeller er imidlertid infeksjonen subklinisk; uten synlig syke dyr eller blodig 
avføring. Men selv dyr som kun går gjennom en subklinisk infeksjon vil få et 
svekket immunapparat en periode etter gjennomgått infeksjon (Sharma, 1991). 
Dette gjør kalkunene mer mottakelige for andre infeksjoner. I kalkunflokker som 
er tidlig i infeksjonsfasen på slaktetidspunktet, vil man ved slaktig finne en 
betydelig forstørret og marmorert milt.  
 
Hemoragisk enteritt er vanlig forekommende i de aller fleste land med en 
kommersiell kalkunproduksjon. Infeksjonen opptrer vanligst ved 7-9 ukers alder, 
etter at beskyttelsen fra de maternelle antistoffene er borte.  
 
Forekomsten av hemoragisk enterittvirus-infeksjon i Norge har ikke vært 
undersøkt tidligere. Ved slakting av kalkun i Norge, har man i kjøttkontrollen 
imidlertid ved gjentatte anledninger sett forandringer forenlig med infeksjon med 
hemoragisk enterittvirus. Mistanken har i noen tilfeller blitt bekreftet ved hjelp av 
vevsmikroskopiske undersøkelser ved Veterinærinstituttet. Det har til nå i svært 
liten grad vært registrert typisk klinisk hemoragisk enteritt i Norske 
kalkunflokker. 
 
Målet med den pågående pilotundersøkelsen er ved hjelp av serologi å undersøke 
hvorvidt infeksjon med hemoragisk enterittvirus er utbredt i den norske 
kalkunpopulasjonen. På bakgrunn av kunnskapen vi forventer å få i denne 
studien, vil fjørfenæringa få grunnlag for å vurdere hvorvidt det er sannsynlig at 
infeksjonen representerer et betydelig helseproblem som bør forebygges. 



 
Pilotundersøkelsen 
Veterinærinstituttet har sammen med Fagsenteret for fjørfe, Prior Norge avd. 
Rakkestad og Mattilsynets distriktskontor for Indre Østfold og Follo tatt initiativet 
til denne undersøkelsen.  
 
I Norge er det vanlig å slakte kalkuner ved 11-12 ukers alder (porsjonskalkun, 
”julekalkun”, 4-6 kg slaktevekt) og ved 17-18 ukers alder (industrikalkun, 11-13 
kg slaktevekt).  Ved siste utslakting tømmes kalkunhuset helt, og rengjøres før 
nye dyr settes inn. 
 
 
Første fase 
I undersøkelsens første fase ble det tatt  20 serumprøver i hver av 8 kalkunflokker 
i forbindelse med slakting ved 17-18 ukers alder. Serumprøvene ble analysert for 
forekomst av antistoffer mot hemoragsk enterittvirus med et kommersielt 
tilgjengelig ELISA-kit (Hemorrhagic enteritis virus antibody test kit, Synbiotics 
Corporation) ved seksjon for virologi og serologi på Veterinærinstituttet. 
Resultatet i denne laboratorieanalysen angis som et forholdstall mellom prøvens 
testverdi og testverdien til et positivt standard-serum (sample to positive ratio; SP-
ratio). Målet i denne fasen var å undersøke hvorvidt infeksjon med hemoragisk 
enterittvirus var svært vanlig eller ikke i kalkunflokker slaktet ved Prior Norge 
avd. Rakkestad. I de 8 flokkene som ble prøvetatt, hadde samtlige av de 
undersøkte individene i alle 8 flokkene antistoffer mot hemoragisk enterittvirus 
ved tidspunktet for slakting av industrikalkun.  Så selv om dette var en svært 
begrenset undersøkelse, kunne vi konkludere med at infeksjon med hemoragisk 
enterittvirus synes å være utbredt på kalkuner i Norge. I en av disse flokkene var 
det sett karakteristiske miltforandringer ved slakting 7 uker tidligere, og det var 
tatt vare på serumprøver fra dette tidspunktet. Analyse av disse blodprøvene viste 
at 8 av 12 prøver var seropositive.  I løpet av de 7 ukene mellom 
prøvetakingstidspunktene hadde antistoffnivåene og antall positive prøver økt. 
 
 
Andre fase 
For å få et nærmere inntrykk av prevalensen av infeksjonen, og på hvilket 
tidspunkt flokkene smittes, ble det besluttet å følge opp den første 
prøvetakingsfasen med et noe utvidet pilotprosjekt. 
 
I denne fasen tas det serumprøver fra følgende kategorier flokker: 
 

a) 25 flokker ved første slaktetidspunkt (11-12 uker gamle). Negative 
flokker prøvetas også ved andre slaktetidspunkt (17-18 uker gamle) 



b)  4 flokker prøvetas ca. hver 3. uke fra klekking til siste slakting for å få et 
inntrykk av når flokkene infiseres. 

c) I nybygde kalkunhus tas det prøver ved første slaktetidspunkt, to uker 
etterpå og ved siste slaktetidspunkt for å få informasjon om når (og 
eventuelle tips om hvordan) smitten introduseres til nye enheter. 

d) I flokker der det rapporteres til veterinær ved Prior Norge avd Rakkestad 
om økt vannforbruk, bløt avføring eller andre avvik som kan være en 
indikasjon på tarmbetennelse tas det blodprøver i akuttfasen og ca 2 uker 
etterpå for å få en indikasjon på om hemoragisk enterittvirus-infeksjon 
kan være en sannsynlig medvirkende årsak til denne type kliniske 
problemer. 

 
Under husdyrforsøksmøtet vil det bli gitt en oppdatert status fra disse pågående 
undersøkelsene. 
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