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Influensa A-virus 

Influensavirus er enkelttrådige, kappekledde RNA-virus med segmentert genom i 

virusfamilien Orthomyxoviridae. Ut fra antigene forskjeller i matriks (M)- og 

nukleoproteiner (NP) kan influensavirus deles inn i influensa A-, B- og C- virus 

(Cheung et al., 2007). Influensa A-virus er av helsemessig betydning for både 

mennesker og dyr (blant annet hest, gris og fjørfe) og er mest kjent for å forårsake 

luftveislidelse i vinterhalvåret. På overflaten av influensa A-viruset finnes to 

glykoproteiner kalt hemagglutinin (HA) og neuraminidase (NA). På grunnlag av 

antigene forskjeller i HA og NA, kan influensa A-virus deles inn i 16 

hemagglutinin (H) og 9 neuraminidase (N) subtyper (Cheung et al., 2007). Ande- 

og måkefugler regnes for å være det naturlige reservoaret for alle influensa A-

virus subtyper (Webster et al., 1992).  

 

Aviære influensavirus (AIV) hos villender er hovedsakelig lavpatogene (lite 

sykdomsfremkallende) og smitter gjennom inntak av feces-kontaminert 

overflatevann (fekal-oral overføring). Ungfugl regnes som mest mottakelige 

(Munster et al., 2007). Kun enkelte lavpatogene aviære influensavirus (LPAIV) av 

subtypene H5 og H7 er kjent for å kunne mutere til høypatogene (sterkt 

sykdomsfremkallende) AIV ved smitte fra villfugl til fjørfe. Det mest kjente 

eksempelet på høypatogen aviær influensa (HPAI) er H5N1-epidemien som 

oppstod i Kina i 1996 og som siden spredte seg gjennom Asia, Europa og Afrika. 

HPAI-virus har så langt ikke vært påvist hos ville fugler eller fjørfe i Norge. Kun 

ett tilfelle av LPAI H7 har blitt påvist (i en hobbybesetning i Østfold i 2009). 

 

Selv om ville andefugler regnes for å være de viktigste naturlige vertene for AIV, 

er måker også antatt å spille en viktig rolle i epidemiologien, men deres rolle er 

mer uklar. Prevalensen AIV hos måker skutt under jaktsesongen i forbindelse med 

aktiv overvåkning for fugleinfluensa i Norge i perioden 2006-2007 var 6,1 %, med 

høyest forekomst i månedsskiftet oktober/november. H13 og H16 var blant de 

vanligste subtypene hos måker (Germundsson et al., 2010). AIV H13 og H16 

regnes for å være måke-assosierte (Munster et al., 2007). H13 ble først påvist hos 



måker i USA i 1982 (Hinshaw et al., 1982), mens H16 først ble rapportert funnet 

fra hettemåker i Sverige 2005 (Fouchier et al., 2005). H16 har i ettertid vist seg å 

ha sirkulert i USA og Russland siden midten av 70-tallet (Iamnikova et al.,2009, 

Krauss et al., 2007)  

 

Det tidligste funnet av AIV H16 ble gjort hos krykkje (Rissa tridactyla) i Alaska i 

1975 (Krauss et al., 2007).  Dette er også den eneste rapporten som foreligger om 

funn av AIV hos krykkje, verdens mest tallrike måkeart. Krykkja har en 

sirkumpolar utbredelse, et utpreget pelagisk levesett, hekker i sjøfuglkolonier 

langs store deler av norskekysten i sommerhalvåret og har tidligere i liten grad 

blitt studert som naturlig vert for AIV.  

 

Tidligere smitteforsøk har vist at AIV H13 ikke har smittet til høner (Hinshaw et 

al., 1982). Det er imidlertid ikke undersøkt om AIV H16 kan smitte til høner og 

videre mellom høner.  Naturlige og eksperimentelle infeksjoner av fjørfe med 

LPAIV fra villfugl forårsaker hovedsakelig subkliniske infeksjoner, men i 

kombinasjon med sekundær infeksjoner, kan LPAIV gi mild til moderat klinisk 

sykdom med symptomer fra luftveis- og fordøyelsessystemet, samt 

produksjonstap i form av nedsatt eggproduksjon (Pantin-Jackwood et al., 2009).  

 

Feltstudier av AIV hos måker og smitteforsøk med LPAIV H16 i kyllinger 

På Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet pågår et prosjekt, kalt ”A 

Study of Influenza Viruses in Their Natural Reservoir in Wild Birds in Norway”, 

der hovedfokus er å øke kunnskapen om influensavirus hos ville fugler. Prosjektet 

er finansiert av Norges forskningsråd og Animalia fjørfe.  

 

AIV-prevalens og humoral immunrespons mot AIV hos krykkje ble undersøkt i 

juni/juli 2008 og 2009. Feltstudier ble utført i en krykkjekoloni sørvest i 

Barentshavet, på Hornøya i Finnmark (70°23' N, 31°09' Ø). Svaberprøver fra 

kloakk og svelg ble tatt fra 100 krykkjer til virologiske undersøkelser hvert år. 

Prøvene ble analysert med real-time RT-PCR for deteksjon av AIV matriks-genet 

(Spackman et al., 2002). I 2009 ble det i tillegg tatt blodprøver til serologiske 

undersøkelser. Til undersøkelse av sera for antistoffer mot AIV ble det benyttet en 

kompetitiv ELISA (ID-screen® Influenza A Antibody Competition ELISA kit, 

IDVet, Frankrike), mens hemagglutinasjonsinhibisjonstest (HI-test) ble brukt for 

påvisning av H4-, H5-, H13- og H16-spesifikke antistoffer. 

 

Høsten 2010 ble det undersøkt om LPAIV H16N3, isolert fra en fiskemåke skutt i 

Rogaland 2006, kan smitte til høner og videre mellom høner. Kliniske symptomer, 

virusutskillelse, humoral immunrespons og patologiske forandringer ble studert. 

Det todelte forsøket ble utført i Veterinærinstituttets biosafety level 2 (BSL2)-

lokaler og bestod av en smitte- og smitteoverføringsstudie, samt en patologistudie.  

 



I smitteforsøket ble ti 6 uker gamle AIV-frie Lohmann (LSL) hønekyllinger 

intranasalt inokulert med 0,1 ml PBS-fortynnet allantoisvæske som inneholdt 1 x 

10
6
 (50 % egg infectious dose) EID50 AIV H16N3. I tillegg ble to separat 

oppstallede kontrollkyllinger inokulert med tilsvarende mengde PBS-fortynnet, 

virusfri allantoisvæske. En dag post inokulasjon (dpi) ble 10 ubehandlede 

kontaktkyllinger plassert i samme binge som de virusinokulerte kyllingene. 

Svaberprøver fra oropharynx og kloakk ble tatt 1, 2, 3, 4, 5 og 7 dpi og analysert 

med real-time RT-PCR for deteksjon av influensa A-virus M-genet (Spackman et 

al., 2002). I tillegg ble blodprøver tatt ut 7, 14 og 21 dpi og undersøkt for 

antistoffer mot AIV H16 med HI-test.  

 

I patologiforsøket ble 10 kyllinger intranasalt inokulert med 0,1ml PBS-fortynnet 

allantoisvæske som inneholdt 1 x 10
6
 EID50 AIV H16N3. I tillegg ble seks separat 

oppstallede kontrollkyllinger intranasalt inokulert med samme mengde virusfri 

allantoisvæske. På 2, 7, 14 dpi ble to virusinokulerte og to kontrollkyllinger 

avlivet for patologisk og virologisk undersøkelse av nese, trachea og lunge, mens 

det 4 og 10 dpi ble tatt ut prøver fra to virusinokulerte kyllinger. 

 

Konklusjon 

De måke-assosierte AIV H13 og H16 er relativt vanlig forekommende i Norge og 

man har liten kjennskap til deres økologi hos måker og deres evne til å forårsake 

sykdom hos fjørfe. I prosjektet ”A Study of Influenza Viruses in Their Natural 

Reservoir in Wild Birds in Norway” er derfor forekomsten av AIV og humoral 

immunrespons mot AIV undersøkt hos krykkjer på Hornøya i Finnmark i 2008 og 

2009. I tillegg er det i 2010 undersøkt om AIV H16 kan smitte til høner og videre 

mellom høner. 
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