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Innledning 

Influensa A virus kan forårsake sykdom hos en rekke arter, blant annet menneske, gris og 
fugl, og kan også overføres mellom arter. Viruset tilhører familien Orthomyxoviridae og 
genomet består av åtte enkelttrådete RNA segmenter. Influensa A virus deles inn i ulike 
subtyper basert på to overflateproteiner, haemagglutinin (HA) og neuramindase (NA). I de 
fleste svineproduserende land utenom Norge er tre subtyper av influensa A virus vanlig 
forekommende hos gris; H1N1, H3N2 og H1N2 (Brown 2000).  

 

Influensa A virus endrer seg raskt som en mekanisme for å unnslippe vertens immunforsvar. 
Dette skjer blant annet ved små endringer i genomet, såkalte punktmutasjoner. En kan også få 
større endringer i virusgenomet ved at to viruspartikler som har infisert samme celle utveksler 
genmateriale, slik at helt nye varianter av viruset oppstår. Denne prosessen kalles 
reassortering. Gris er den eneste dyrearten som er mottakelig for både aviære-, humane- og 
svinevarianter av influensavirus, og det er sett eksempler på at gris har vært smittet med alle 
disse variantene samtidig. Derfor anses gris å være et potensielt “blandekar” hvor det ved 
reassortering kan oppstå virus med helt nye kombinasjoner av genetisk materiale. Siden 
influensa A virus har zoonotisk potensiale, kan disse virusene også smitte over til menneske. 
Når det dannes influensavirus som skiller seg betydelig fra tidligere influensavirus, vil den 
mottagelige arten mangle immunitet mot det nye viruset. Viruset vil derfor kunne spre seg 
raskt, og på denne måten kan det oppstå pandemier (Brown 2000). 

 

I 2009 oppsto en influensapandemi hos menneske, forårsaket av et H1N1 virus som senere 
fikk navnet influensa A (H1N1)pdm09 (Dawood et al., 2009). Selv om viruset ikke ble funnet 
i prøver fra gris før det ble oppdaget hos menneske, viste genetiske analyser at viruset hadde 
oppstått ved reassortering i gris. Viruset innehar en blanding av gener fra svineinfluensavirus 
som har sirkulert i både Nord-Amerika og Europa (Smith et al., 2009). Denne 
genkombinasjonen var ny, og viruset ble spredd effektivt mellom mennesker over hele 
verden. Viruset smittet også tilbake til gris, og etter hvert rapporterte flere land om 
A(H1N1)pdm09 infeksjon av gris i kommersielle svinebesetninger. Høsten 2009 ble det nye 
viruset påvist i prøver fra norske griser (Hofshagen et al., 2009). Dette var første gang 
influensa ble diagnostisert i svinebesetninger her i landet. I motsetning til de aller fleste andre 
land i verden var norsk gris fri for influensa før 2009, noe som er dokumentert gjennom det 
serologiske overvåkningsprogrammet på gris siden 1997 (Lium et al., 2011).  

 
Symptomer på A(H1N1)pdm09 infeksjon hos gris varierer fra ingen til moderate, i form av 
feber, nedsatt matlyst og luftveissymptomer med neseflod, nysing, og hoste (Grøntvedt et al.,  
2011; Welsh et al., 2010). De fleste tidlige tilfellene av A(H1N1)pdm09 infeksjon hos gris 
indikerte smitte fra menneske til gris (Hofshagen et al., 2009; Welsh et al., 2010). Det ble 
imidlertid raskt tydelig at viruset også smittet effektiv mellom griser, noe som ble bekreftet 

jannbr
Typewritten Text
157

jannbr
Typewritten Text
Husdyrforsøksmøtet 2013



gjennom eksperimentelle studier. Viruset kunne dermed etablere seg hos gris på samme måte 
som andre svineinfluensavirus har gjort tidligere (Brookes et al., 2010; Lange et al., 2009).  

 

Materiale og metoder 

I forbindelse med det norske overvåkningsprogrammet for smittsomme sykdommer hos gris, 
testes det hvert år serum fra griser for påvisning av antistoffer mot influensa A virus. På denne 
måten kartlegges antall besetninger som har vært smittet med influensavirus. Det tas prøver 
fra griser i alle foredling- og formeringsbesetninger og alle nav i purkeringer i tillegg til et 
tilfeldig utvalg av bruksbesetningene (smågris-, slaktegris- og kombinert besetninger).  
 
I årene 2009 og 2010 ble det tatt prøver fra henholdsvis 4724 og 4250 griser fordelt på 452 og 
459 besetninger. Hoved andelen av disse prøvene ble tatt av purker ute i besetningene, med en 
fordeling på 10 purker per besetning, mens ca. 600 av prøvene fordelt på 60 besetninger ble 
tatt fra slaktegriser på slakteri i forbindelse med avblødning. I 2011 endret denne praksisen 
seg, og en gikk i hovedsak over til å ta prøvene i forbindelse med avblødning på slakteriet. 
Unntaket var avlsbesetningene og navene i purkeringene, hvor grisene fortsatt ble tatt prøver 
av i besetning. I 2011 ble det undersøkt prøver fra 4713 griser fordelt på 730 besetninger, og 
frem til 30. november var det i 2012 tatt prøver fra 4735 griser fordelt på 743 besetninger.  
 
Prøvene ble innledningsvis testet med ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay, ID 
Screen® Influenza A Antibody Competition test, IDVET) som er utviklet for å påvise anti-
influensa A spesifikke antistoffer hos gris. Prøver som var positive for antistoffer mot 
influensa A virus ble testet for spesifikke haemagglutinerende antistoffer mot serotypene 
A(H1N1)pdm09 virus (A/California/07/09), europeisk H1N1, H1N2 og H3N2. Prøver som 
var positive i både ELISA og HI testen ble konkludert som positive. 
 
For å påvise virus ble det i tillegg til serum, fra oktober 2009 til slutten av 2011 tatt 
nesesvaber fra griser med kliniske symptomer på influensainfeksjon. Prøvene ble testet for 
A(H1N1)pdm09 med real-time RT-PCR. Dersom prøven var positiv, og konsentrasjonen av 
virus tilstrekkelig høy, ble HA-genet sekvensert.  
 

Resultater og diskusjon 

Antistoffpåvisning 

Påvisning av antistoff mot influensavirus i serumprøvene viste at antall besetninger hvor 
dyrene hadde serokonvertert økte hvert år fra 2009 til 2012 (se Figur 1). I 2009 var kun 4,4 % 
av de testede besetningene positive. I 2010 var 41 % av besetningene positive, mens det i 
2011 hadde steget til 48 % positive besetninger. Prøvene fra 2012 er ennå ikke ferdig 
analyserte, men data frem til 30.11.12 tydet på en ytterligere økning i fjor, til 50 % positive 
besetninger. 
 
Det lave antallet positive besetninger i 2009 skyldtes at viruset ikke ble introdusert i den 
norske svinepopulasjonen før på høsten i 2009. 
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Figur 1. Prosent positive av testede svinebesetninger for antistoffer mot Influensa A ved ELISA, per år fra 2009 

til 2012. Tallene for 2012 gjelder frem til 30.11.12. 

 
Viruspåvisning 

I alt ble det påvist influensavirus i nesesvaberprøver fra 61 besetninger mellom 2009 og 2011. 
I 2012 ble det kun sendt inn prøver fra 3 besetninger, og ingen var positive for influensa A 
virus (se Tabell 1). Influensa A (H1N1)pdm09 skilles kun ut i en kort periode, med en topp i 
utskilling 1-5 dager etter at kliniske symptomer opptrer (Brookes et al., 2010). For å kunne 
påvise viruset er en derfor avhengig av å ta prøvene i løpet av denne tidsperioden. Kombinert 
med manglende, eller svært milde kliniske symptomer, er det vanskelig å få tatt prøvene til 
riktig tid for viruspåvisning. Siden en svært høy prosentandel av grisene har serokonvertert, 
kan vi allikevel si med stor sikkerhet at en betydelig andel av de norske grisene har 
gjennomgått infeksjon med A(H1N1)pdm09 etter 2009. 
 

Tabell 1. Antall testede og positive besetninger for Influensa A virus ved real-time RT-PCR 

 Antall testede besetninger Antall positive besetninger  

2009 114 54 

2010 9 2 

2011 10 5 

2012  3 0 

 
Konklusjon 

Resultatene fra overvåkingsprogrammet viser at influensa A(H1N1)09pdm viruset er etablert 
som en endemisk infeksjon hos norske griser, og at populasjonen fortsatt er fri for andre 
varianter av influensavirus. 
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