
 

Hømivak - Nye metoder for 

identifisering av vaksinekandidater mot 

rød hønsemidd, Dermanyssus gallinae 

og sekvensundersøkelser av midd hos 

norske fjørfeprodusenter 
ØIVIND ØINES  

Veterinærinstituttet oivind.oines@vetinst.no 

 

Prosjekt HØMIVAK er et prosjekt som er finansiert delvis av Animalia og delvis 

av Norges Forskningsråd over fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter 

(FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA). Prosjektet startet i 2009 og 

har et fokus på rød hønsemidd, Dermanyssus gallinae. Prosjektet er et 

samarbeidsprosjekt mellom det Norske og Svenske Veterinærinstituttet og 

Moredun Research Institute i Skottland.  

 

Rød hønsemidd er en midd som lever i kriker og kroker i reder og hønsehus og 

livnærer seg av å suge blod på fugler, som høns. Rød hønsemidd er et stort 

problem for aktører i fjørfeindustrien, og påfører blant annet store direkte og 

indirekte tap i produksjonen, den gir nedsatt kvalitet av egg og gir 

dyrevelferdsmessige problemer. Det har også vist seg at midden kan være bærer av 

andre sykdomsagens, deriblant Salmonella. Det er derfor et behov for få mer 

informasjon om hvordan disse middene spres, slik at man kan få bedre kontroll 

med denne parasitten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Rød hønsemidd Dermanyssus gallinae. Foto Ø. Øines 
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I dette prosjektet ønsket vi å benytte oss av analyse av arvematerialet (DNA) fra 

midden for å kartlegge utbredelsen og foreta smittesporing til rød hønse midd. Vi 

ønsket å fokusere på midd funnet i fjørfebesetninger i Norge, for å kartlegge om 

det fantes bare en eller flere varianter i omløp. Vi sammenliknet disse funnene med 

midd ifra svenske eggprodusenter. Om vi fant flere varianter, så ønsket vi å 

undersøke om vi kunne relatere disse variantene til lokalitet, eller om vi kunne 

avdekke andre faktorer som kunne gi oss indikasjon på smitteveier. Informasjonen 

om smitteveiene kan være nyttig ved for eksempel kartlegging av resistens mot 

behandlingskjemikalier og ved innføring av tiltak for å begrense smitte mellom 

lokaliteter. I dette prosjektet har vi undersøkt DNAet til midd fra fjørfebesetninger 

i Norge og Sverige. Vi har sett på variasjonen i to genetiske områder; deler av det 

mitokondrielle genet Cytokrom Oksidase 1 (CO1) og deler av et område som 

ligger mellom de ribosomale genene man finner i DNA i cellekjernen (ITS).  

 

Hittil i prosjektet har vi undersøkt midd fra mer enn 50 lokaliteter og funnet ut at 

det er flere genetiske varianter i omløp. Selv om vi finner mange varianter i de 

ulike landene er ingen av variantene funnet i begge land, noe som tyder på at 

middpopulasjonene i de to landene er delt. Det virker heller ikke som de genetiske 

variantenes utbredelse kan relateres til lokalitetene der de er funnet. Noen midd fra 

ville fugler har blitt undersøkt, og de viste seg å være vesentlig forskjellige til de vi 

fant i eggproduksjonen. Det kan derfor tyde på at midd ikke smittes fra ville 

fuglereservoarer utenfor produksjonslokalene, men at smitten har kommet dit via 

utstyr eller fra fugler fra andre næringsaktører, via menneskeskapte smitteveier.  

 

Selv om kjemisk behandling har vært en av de viktigste behandlingsmetodene for å 

bekjempe denne midden, vil en stadig innskrenkning av mulighetene for kjemisk 

behandling og endringer i husdyrhold gjøre det mer vanskelig å holde denne 

midden under kontroll i et infisert hus. Et viktig mottiltak kan derfor være 

utvikling av vaksiner mot rød hønsemidd. Det finnes ingen vaksine mot midd i dag 

og dette skyldes trolig at vaksiner mot parasitter som oppholder seg utenpå 

vertsdyret kan være problematiske å utvikle med den tradisjonelle teknikken for 

vaksineutvikling. Flercellede parasitter som lever på utsiden av verten utsetter i 

liten grad vertens immunsystem for ’fremmede proteiner’, eller antigener som kan 

starte forsvarsmekanismer som hemmer infeksjonen av den enkelte parasitt. 

Alternativet blir da å ha proteiner som finnes i parasittene som mål for vaksinen. 

Disse proteinen kalles skjulte antigener. Disse ’skjulte antigenene’ er proteiner 

som ofte blir funnet i mage-tarm regionen i parasitten, og som normalt ikke 

kommer i kontakt med vertens immunsystem når den lever på verten. Vaksiner mot 

parasitter som lever av å suge blod av en vert kan benytte slike ’skjulte antigenene’ 

som mål. En stadig utvikling av nye teknikker har økt muligheten for å finne og å 

identifisere disse antigene. I dette prosjektet vil vi utforske muligheten for å bruke 

middens proteiner, deriblant skjulte antigener, til å lage vaksine. Til forskjell fra 



tradisjonell vaksineutvikling, ønsker vi i dette prosjektet å finne disse egnede 

proteinene ved bruk av DNA-immunisering. Vi vil benytte oss av DNA-

immunisering av et genbibliotek som inneholder middproteiner i levende høns, for 

deretter å måle negativ effekt i midden ved å utsette levende midd for antistoffer 

fra blodet til DNA-immuniserte høns. Det har blitt vist at DNA-immunisering kan 

føre til immunitet mot proteiner, og fungerer dette for oss vil vi kunne undersøke 

flere proteiner som kan være vaksinekandidater fra midd. Denne genbibliotek-

immuniseringen vil kunne gi oss en raskere og mer effektiv ”screening” av 

potensielle vaksinemål, en metodikk som også vil kunne brukes for andre agens. 

For å undersøke om DNA-immuniseringen har effekt på midden, vil vi benytte oss 

av laboratoriemating av midd, for å måle negativ effekt på disse som følge av 

immuniseringen. Vi håper at vi ved denne teknikken har mulighet til å finne 

kandidater som kan videreutvikles til en vaksine. Vi har startet med å optimalisere 

vår metodiske tilnærming ved bruk av et kjent middprotein i et pilotforsøk, og vil 

presentere resultatene av disse tidlige forsøkene. 

 


