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1. Sammendrag 
 
β-glukaner har en rekke gunstige virkninger. Disse stoffene har vist sårhelende effekt og ser 

ut til å ha effekt på strålingsskader. β-glukaner er hevdet å kunne øke effekten av kroppens 

eget forsvar mot kreft, og blir enkelte steder benyttet i behandling av visse kreftformer. 

MacroGard er et β-glukan utvunnet fra gjærsoppen Saccharomyces cerrevisiae. MacroGard i 

partikulær form brukes både på mennesker og dyr, og antas å øke evnen til å motstå infeksjon. 

Enkelte forsøk ved Folkehelseinstituttet har vist at Macrogard kan virke som adjuvans, mens 

andre forsøk viste at MacroGard kan hemme antistoffproduksjonen. Det spekuleres i om 

symptomer og omfang av infeksjonsykdommer kan skyldes at immunforsvaret i slike 

situasjoner overreagerer. Dette kan bety at MacroGard gir økt beskyttelse gjennom å hemme 

immunrespons.  

 

I dette forsøket ønsket vi å se på hvilken effekt MacroGard i løselig form hadde i vaksinerte 

og ikke-vaksinerte dyr med tanke på infeksjonsmotstand. Denne formen av MacroGard har en 

klar fordel fordi den kan autoklaveres. Forsøket skulle også gi mulighet for sammenlikning av 

nasale og subkutane vaksiner med tanke på evne til å skape beskyttelse mot infeksjon. Vi 

ønsket å undersøke effekt på antistoffnivå, evne til å bekjempe virusreplikasjon i nesen og 

påvirkning på vekt og temperatur. I dette forsøket ville vi også vurdere om vekttap og 

temperaturfall kunne benyttes som kliniske tegn på sykdom. Eventuell adjuvanseffekt av 

MacroGard ble testet ved å gi stoffet til mus sammen med en ikke-levende influensavaksine. 

Det ble prøvet både med intranasal og subkutan vaksine. Effekten av MacroGard i fôr ble 

undersøkt ved at både vaksinerte og ikke-vaksinerte mus fikk MacroGard peroralt daglig i en 

periode på 7 uker. Til sammenlikning var det mus som kun fikk intranasal vaksine og mus 

som kun fikk subkutan vaksine. Musene ble smittet med influensavirus tilpasset denne 

dyrearten. Dette viruset var det samme som ble benyttet til tillaging av vaksine.   

 

Resultatene viste at konsentrasjonen av antistoff som følge av vaksinering var lav både i 

saliva og serum sammenliknet med resultater oppnådd tidligere ved Folkehelseinstituttet. 

Dette indikerte at konsentrasjonen av antigen i vaksinen hadde vært for lav. Musene hadde 

tydelig vekttap og temperaturfall som følge av smitte. Disse parametrene fremsto derfor som 

gode kliniske tegn på sykdom. Alle mus som ble smittet - selv de vaksinerte - ble definert som 

syke basert på vekttap etter smitte. Ved å se på alle mus som var vaksinert som én stor gruppe 

uavhengig av vaksinetype, var det likevel tegn til at vaksine hadde gitt noe beskyttelse mot 
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infeksjon. Subkutan vaksine var tydelig mer effektiv til å indusere antistoffproduksjon i serum 

enn nasal vaksine. Nasal vaksine skilte seg imidlertid ikke fra subkutan vaksine med hensyn 

til vekt- eller temperaturutvikling, noe som tilsier at de to vaksinetypene var like effektive 

med tanke på å skape beskyttelse mot infeksjon. 

 

Løselig MacroGard gitt intranasalt samtidig med subkutan vaksine så ut til å ha større positiv 

effekt på vektutvikling etter smitte enn subkutan vaksine uten MacroGard. Dette tyder på at 

MacroGard kan øke beskyttelsen mot infeksjon når det gis intranasalt. 

 

Løselig MacroGard gitt peroralt sammen med vaksine så ut til å virke negativt på 

vektutviklingen både før og etter smitte. Det var imidlertid usikkert om dette skyldtes 

MacroGard eller måten det ble administrert på. Løselig MacroGard gitt peroralt virket også 

hemmende på antistoffproduksjonen i mus som hadde fått subkutan vaksine. Det ble 

imidlertid ikke sett noen sammenheng mellom lavt antistoffnivå og økt beskyttelse. Dette 

forsøket kunne derfor ikke bekrefte teorien om at hemmet immunrespons kan være gunstig 

ved infeksjon.  
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2. Innledning 
 
 
2.1 Influensa 
 
2.1.1 Influensasykdom 

Influensa er en infeksjon forårsaket av et virus som angriper luftveiene. Som oftest er det øvre 

del av luftveiene som rammes, men i sjeldne tilfeller kan også lungene angripes(1). 

Influensaviruset spres hovedsakelig ved dråpesmitte, men kan også overføres mellom 

individer ved direkte kontakt(2). Inkubasjonstiden er på 1- 4 dager, og en person som har fått 

influensa kan være smittsom fra dagen før symptomer oppstår, til 7 dager etter infeksjonen(1). 

De typiske symptomene på influensa er sår hals, frysninger, hodepine, muskel- og leddsmerter 

og høy feber. Influensapasienter kan også erfare rennende nese, heshet og tørrhoste(2). 

Influensa i seg selv er sjelden dødelig, men kan gjøre det enklere for bakterier å angripe. Dette 

kan føre til sekundære infeksjoner som ofte kan bli svært alvorlige(3). 

 

Influensa er et stort folkehelseproblem. Dette er en infeksjonssykdom som rammer svært 

mange mennesker og influensa er en betydelig årsak til akutt sykdom(4). Mellom 5 og 15 % 

av verdens befolkning rammes årlig av influensaepidemier, og rundt 10% av tilfellene fører til 

sykehusinnleggelse og i verste fall død(1). De fleste dødsfall relatert til influensa skjer blant 

eldre over 65 år og hos pasienter med hjerte- og karsykdommer eller andre  kroniske lidelser 

som nedsetter motstandskraften mot infeksjonssykdommer(2). Influensa utgjør en stor 

økonomisk byrde for samfunnet gjennom tapte arbeidstimer, legebesøk og 

sykehusinnleggelser(5). 

 

2.1.2 Influensaviruset 

Influensavirus deles inn i type A, B eller C(2). Type C gir forholdsvis sporadiske infeksjoner, 

type B begrensede epidemier, mens type A har en tendens til å gi store til dels 

verdensomspennende epidemier – såkalte pandemier. Influensaviruset har to karakteristiske 

antigener, hemagglutinin (H) og neuraminidase (N), som er glykoproteiner på 

virusoverflaten(3). Ved hjelp av hemagglutinin binder viruset seg til glykoproteiner på 

overflaten av epitelceller i luftveiene. Det er også mulig at neuraminidase hjelper til i denne 

prosessen ved å hydrolysere slimet som dekker epitelet. Influensaviruset er et orthomyxivirus 

med et genom bestående av 8 RNA molekyler(3). Viruset blir tatt opp i en celle ved hjelp av 
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endocytose. Det sure miljøet i endosomet åpner ionekanaler kalt M2-proteiner, slik at 

hydrogenioner strømmer inn(5). Denne pH-reduksjonen er nødvendig for at viruskappen skal 

åpne seg, noe som er et avgjørende steg i virusreplikasjon. Etter at viruset har formert seg 

tilstrekkelig i epitelcellene, frigjøres virus fra cellen ved hjelp av neuraminidase og spres via 

overflaten til nye celler(2). Symptomene som erfares ved influensa skyldes at epitelceller i 

luftveiene dør(3). Dette forårsakes antakeligvis av aktiverte immunceller, T-celler, som 

kjenner igjen infiserte celler. 

 

En unik egenskap ved influensaviruset er dets hyppige evne til genetiske variasjon(3). 

RNA-replikasjonen fører forholdsvis ofte til punktmutasjoner(6). Nye stammer som mangler 

de hemagglutinin og neuraminidase-epitopene som har skapt immunitet i tidligere epidemier 

oppstår derfor ofte. Disse stammene forårsaker nye epidemier omtrent hver annen vinter. 

Denne typen evolusjon av influensaviruset, som skaper forholdsvis milde og begrensede 

epidemier, kalles antigen drift. Til kontrast oppstår det hvert 10-50 år influensastammer som 

skiller seg betydelig fra tidligere influensastammer(6). Disse virusene forårsaker pandemier 

og fører til høyere morbiditet og mortalitet i befolkningen og oppstår ved rekombinasjon av 

RNA fra influensavirus i fugl og menneske. Hemagglutininet og neuraminidasen i slike 

rekombinante stammer er kodet for av RNA med opprinnelse fra fuglevirus. Dette gjør at 

deres antigene egenskaper er betydelig annerledes enn dem mennesker har opparbeidet 

immunitet mot tidligere. Denne typen evolusjon, av mer alvorlig art, kalles antigen shift. Nye 

slike pandemi-stammer oppstår gjerne der mennesker og dyr bor nært hverandre, ofte sett i 

sør-øst Asia(3). 

  

2.1.3 Behandling med antivirale midler 

For de fleste er influensa en infeksjon som kun krever symptomatisk behandling(3). 

Antivirale midler kan imidlertid gjøre influensainfeksjoner mindre alvorlig og kan forkorte 

sykdomsforløpet. Amantadin og Rimantadin er antivirale midler som hemmer funksjonen av 

M2-proteinet, og stopper på den måten virusreplikasjon(7). Disse legemidlene er kun 

effektive mot influensa type A, og har forholdsvis høy grad av bivirkninger(1). Særlig hos 

eldre pasienter på høye doser kan det oppstå delirium og krampeanfall. Brukt i lave, 

profylaktiske doser er faren for alvorlige bivirkninger imidlertid liten, men viruset har vist 

tendens til å utvikle resistens mot disse legemidlene. Amantadin og Rimantadin er ikke 

registrert i Norge. Relenza® og Tamiflu® er to nyere antivirale midler(2). Disse inneholder 

henholdsvis zanamivir og oseltamivir og virker ved å hindre enzymet neuraminidase, noe som 
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nedsetter frisetting av virus fra infiserte celler. Behandlingen må initieres innen 48 timer etter 

første influensasymptom for å ha effekt(8). Disse preparatene virker både på influensa A og 

B, har få bivirkninger og viruset utvikler i liten grad resistens(1). Tamiflu regnes som trygg til 

barn helt ned til 1 år, og preparatet kan også benyttes forebyggende mot influensa(8). Dette er 

imidlertid ingen erstatning for vaksine.  

 

2.1.4 Profylakse 

Vaksinering er hovedtiltaket for å forebygge influensa, og for å redusere omfanget av 

epidemiene(1). Influensavaksiner har blitt benyttet i mer enn 60 år. De er trygge og effektive 

til å forebygge både milde og alvorlige tilfeller av influensa. Det anbefales at eldre over 65 år 

og personer i høyrisiko-grupper vaksineres(5). Høyrisiko-grupper består av personer som på 

grunnlag av andre kroniske helsetilstander anses som mer utsatt for influensa-relaterte 

komplikasjoner. Blant eldre antas det at vaksine reduserer influensa-relatert morbiditet med 

60% og influensa-relatert mortalitet med 70-80%(1). Vaksine har også vist seg å redusere 

influensa-morbiditet blant friske voksne med 70-90%. Dette tilsvarer en betydelig besparelse 

for samfunnet som følge av lavere sykefravær og redusert bruk av helseressurser(5). 

Effektiviteten av vaksinene avhenger av alder og immuntilstand hos personen som blir 

vaksinert(1). Det er også viktig hvilken grad av likhet det er mellom viruset i vaksinen og 

viruset som forårsaker den aktuelle epidemien. Stadig genetiske forandringer i 

influensavirusene betyr at vaksinens virussammensetning må justeres årlig for i størst mulig 

grad å inkludere det nåværende viruset.  

 

2.2 Immunforsvaret 
 

Vårt immunforsvar kan deles i tre deler. Den første dannes av epitelet i kroppen vår, den 

andre består av bindevev og blodbaner (det mesenkymale) og den tredje delen er det 

spesifikke immunsystemet.  

 

2.2.1 Epitelet 

Størstedelen av immuncellene i kroppen vår finner vi i kroppens overflate(9). Aller flest 

finner vi i  epitelet i magen som er kroppens største immunologiske organ. Huden til et 

voksent menneske utgjør nærmere 2 m2. Slimhinnene derimot tilsvarer rundt 400 m2. Nesten 

samtlige mikrober som skaper sykdom, angriper kroppen gjennom slimhinnene, og de fleste 

mikrober blir tatt hånd om her. Forsvaret vi møter i epitelet består hovedsakelig av mekaniske 
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barrierer. Epitelceller produserer slim inneholdende karbohydrater som hindrer mikrober i å 

feste seg. Noen epitelceller har cilia, flimmerhår, som børster mikrober ut av kroppen. I 

tillegg produserer epitelcellene peptidantibiotika, lysozym og jern-bindende stoffer. 

 

Defensiner er peptidantibiotika som produseres konstitutivt, men det er sett at 

konsentrasjonen av disse øker under en infeksjon(9). Dette betyr at defesinproduksjonen til en 

viss grad må kunne induseres. Defesinene virker ved å løse opp mikrobenes cellemembran, og 

det er ikke sett tegn til at mikrober utvikler resistens mot defesiner. Lysozym er et enzym som 

degraderer peptidoglykanet man finner i celleveggen hos bakterier(3). Lactoferrin er et 

eksempel på jern - bindende et stoff og konkurrerer med mikrobene om jern, et metall 

mikroben trenger for å utvikle seg(9). 

 

Et viktig mål innen videre medisinsk forskning vil være å finne trygge stoffer, som 

administrert på slimhinnen, vil øke produksjonen av disse kroppsegne forsvarsstoffene(9). 

 

2.2.2  Det mesenkymale forsvaret 

Denne delen av immunforsvaret består av bindevev, blodårer og blodlegemer(9). 

Vevsmakrofager spiller den viktigste rollen i dette forsvaret. Dette er fagocytter som finnes 

overalt i kroppen. Makrofager har reseptorer som gjenkjenner karakteristiske strukturer på 

mikrober. Når disse makrofagreseptorene bindes til slike strukturer på mikrober, fagocytterer 

de mikroben og ødelegger den. Hvis en liten mengde mikrober kommer inn i kroppen, blir de 

raskt og fullstendig eliminert av makrofager. Hvis en større mengde mikrober inntar kroppen, 

vil makrofagen i tillegg til å fagocyttere mikrober, reagere ved å produsere cytokiner. 

 

Cytokiner er proteiner som fungerer som signalstoff(3). Disse induserer endringer i endotelet 

og omkringliggende vev og starter en akutt inflammasjon(9). Cytokiner aktiverer NK-celler 

som er immunceller som blant annet har til oppgave å drepe virusinfiserte celler. Cytokiner 

fungerer også som ”luktestoff” en prosess kalt kjemotakse, som tiltrekker andre immunceller. 

Blant annet tiltrekkes granulocyttene som har enorm kapasitet for fagocytose og mikrobedrap. 

 

Makrofager utgjør sammen med dendrittiske celler, granulocytter og  NK-celler 

immuncellene i det såkalte medfødte immunforsvaret(6). Disse cellene har reseptorer på 

overflaten som kan skille mellom ulike mikrobielle stoffer. Forskjellige mikrobielle produkter 
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binder seg til forskjellige reseptorer, og fører til ulike responser på bagrunn av hvilken 

signalstoffproduksjon som induseres. 

 

Vårt immunsystem har utviklet seg i et miljø der det har blitt vant til og muligens også 

avhengig av, å bli utfordret av mikrober(9). Ved å se på hvordan immunsystemet responderer 

på mikrober, kan vi kanskje lære hvordan vi kan manipulere dette systemet. Man søker å finne 

metoder for å hindre uønsket immunrespons og måter å lede immunrespons i den retningen 

som oppfattes gunstig. 

 

2.2.3 Det spesifikke immunsystem 

Dette systemet, også kalt det adaptive immunsystemet, består av lymfocytter og forbindes 

med høy spesifisitet og hukommelse(6). Det adaptive systemet aktiveres i lymfeknuter der det 

støter på patogener som har kommet inn i kroppen vår. Den såkalte cellulære delen av dette 

systemet omfatter T-celler. Deres oppgave er hovedsakelig å aktivere makrofager og B-celler. 

B-cellene står for den humorale delen av det spesifikke immunsystemet, og produserer 

antistoff rettet mot det antigen som har satt i gang den aktuelle immunresponsen. 

 

Antistoff er glykoproteiner dannet i respons på antigen, og har to bindeseter for det aktuelle 

antigenet(3). Antistoff kan nøytralisere toksiner, hindre bakterier i å feste seg til epitel og 

inaktivere virus ved å binde seg til dem. Effekt av fagocytose økes betraktelig ved hjelp av en 

prosess kalt opsonisering. Dette innebærer at mikrober som antistoff har bundet seg til blir 

mer tilgjengelig for fagocytose fordi fagocyttene har spesifikke reseptorer for deler av 

antistoffet. Antistoffer kan også øke effekten av fagocytose ved å danne immunkomplekser. 

Dette oppstår når de to bindesetene på antistoffet kryssbinder seg til antigene strukturer. I 

tillegg kan antistoffer fremme aktiveringen av komplementsystemet, et sett av serumproteiner 

som medvirker i kroppens forsvar motmikrober. Basert på forskjeller i strukturen deles 

antistoff inn i fem klasser(6). Den ene klassen, IgA, er det viktigste antistoffet i beskyttelse av 

slimhinner. De produseres lokalt blant annet i magen og i de øvre luftveiene. Cellene som 

produserer IgA er på basolateral side av epitelcellene(siden som vender ”inn” i kroppen) og 

patogenene antistoffet skal bekjempe kommer først til apikal side av epitelet (siden som 

vender ”ut”). IgA molekyler fraktes derfor ved hjelp av spesifikke reseptorer på basolateral 

side over epitelet. En annen klasse antistoffer, IgG, finner vi i blodet. Disse transporteres 

aktivt fra blodet og ut i ekstracellulært vev. Denne prosessen er med på å bekytte vev mot 

infeksjon og hindrer IgG-antistoffene fra å bli brutt ned i serum.  
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Vaksinering baserer seg på dannelse av immunologisk hukommelse(6). Dette innebærer at det 

dannes antistoffer som ved en eventuelt senere infeksjon gjenkjenner det aktuelle antigenet. 

Både det adaptive og det medfødte immunsystemet er viktig i vårt infeksjonsforsvar. Cellene i 

det medfødte forsvaret produserer signalstoffer som påvirker det adaptive systemet, som igjen 

virker tilbake på det medfødte. I fremtidige vaksiner håper man å kunne påvirke 

immunsystemet på en mer ”naturlig” måte ved å starte en respons gjennom påvirkning av det 

medfødte systemet. 

 

2.3 Vaksiner  
 

2.3.1 Vaksiner mot virussykdommer 

Helvirusvaksiner består av virus som er inaktivert med formalin slik at det ikke lenger kan 

replikere. Slike vaksiner kan ha forholdsvis store bivirkninger, og kan blant annet gi feber. 

Splitvaksiner er inaktiverte ved hjelp av detergenter. Dette gjør at viruset deles opp i mindre 

biter. Splitvaksinene gir noe mindre bivirkninger enn helcellevaksinene gjør. Imidlertid er 

også effekten mindre. Subunitvaksiner består kun av virusets antigene strukturer, altså 

strukturene som skaper antistoffrespons i mennesker. Alle disse tre vaksinetypene går inn 

under såkalte ikke-levende vaksiner, og alle gis ved injeksjon. I tillegg finnes en fjerde type 

vaksine, en levende attenuert vaksine. Slike vaksiner består av levende virus som er mutert 

slik at de ikke lenger er patogene og ikke kan vokse i humant vev. Levende attenuerte 

vaksiner er nok mer effektive enn ikke-levende vaksiner, fordi de til en viss grad replikerer og 

på den måten etterlikner en reell infeksjon. Det er imidlertid knyttet en del skepsis til levende 

attenuerte vaksiner fordi man anser faren for å utvikle sykdom som relativt stor. Det finnes i 

dag én levende attenuert influensavaksine, og den er til nasal administrering.  

 

 

2.3.2. Slimhinnevaksiner 

I dag gis de fleste vaksiner ved hjelp av injeksjon(6). Dette er en metode som innebærer noe 

ubehag og er derfor ikke optimal. Slik administrering gir heller ingen god etterlikning av 

hvordan patogener normalt angriper, hvilket er gjennom slimhinnene. Orale og nasale 

vaksiner er potensielt mer effektive for stimulering av beskyttende immunitet. Slike vaksiner 

er rimeligere og krever mindre tid og ferdighet av personen som administrerer vaksinene. 
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Slimhinnen i tarmen er tydelig ikke konstruert for å gi immunrespons til proteiner som inntas 

oralt(10). Riktignok er det en stor del lymfoid vev langs den intestinale trakten, men det ser ut 

til at det utvikles en form for toleranse her. Da det ble funnet at koleratoksinet kunne fungere 

som slimhinne-adjuvans, og oppheve toleransen mot antigen i vaksiner, ble muligheten for 

slimhinnevaksiner stor. Foreløpig har slimhinnevaksiner vært assosiert med orale vaksiner. 

Allerede i 30-årene ble det imidlertid gjort forsøk som tydet på at nasale vaksiner var 

immunogene(10). Opp gjennom årene har det blitt gjort en rekke forsøk som viser at 

intranasale vaksiner induserer beskyttende antistoff, men resultatene har ikke alltid vært like 

bra som for tilsvarende injeksjonsvaksiner. Det har likevel blitt gjort undersøkelser hvor 

gjentatte administreringer, og til og med enkle intranasale doser har gitt resultater tilsvarende 

de for injeksjonsvaksiner(10). Senere undersøkelser tyder på at slimhinner i nesen og området 

rundt kan indusere systemisk immunrespons mot ikke-levende partikulære antigener av 

mikrobiell opprinnelse(10). Forsøk med intranasale vaksiner tyder på at antistoff i serum 

indusert av nasale vaksiner, er potent antistoff(10). Forsøk ved Folkehelseinstituttet antyder at 

IgG er ansvarlig for systemisk beskyttelse, men IgA i slimhinner sørger for lokal 

beskyttelse(11). Injeksjonsvaksiner ser ikke ut til å indusere antistoffproduksjon i slimhinner, 

men nasale vaksiner kan gi opphav til systemisk IgG.   

  

Tross lovende resultater fra forsøk med nasale vaksiner, er det behov for mer effektive 

vaksiner. Forsøk viser at i forhold til injeksjonsvaksiner må det i nasale brukes opp til 10 

ganger høyere dose(10). Videre gjør behovet for gjentatte doseringer nasale vaksiner mindre 

attraktive enn injeksjonsalternativene. Derfor er det svært aktuelt å forske på muligheter til å 

forbedre nasale vaksiner. 

 

2.3.3  Adjuvans 

En forutsetning for god immunrespons er en inflammasjonstilstand(6). Ved en reell infeksjon 

sørges dette for av mikrobielle komponenter som aktiverer makrofager og som rekrutterer 

inflammatoriske celler. Det kan derfor hjelpe effektiviteten av en vaksine at den skaper en 

tilstand av inflammasjon. Dette kan oppnås ved hjelp av stoffer som induserer inflammasjon 

via en ikke-antigen-avhengig mekanisme. Slike stoffer kalles adjuvanser. Det finnes i dag en 

rekke stoffer som kan benyttes som adjuvans. Vaksiner administreres imidlertid til et stort 

antall friske mennesker, og krav om sikkerhet og minimale bivirkninger er derfor store. Dette 

gjør at få av de mest potente adjuvansene benyttes i dag.  
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Det er ikke utenkelig at effektiviteten av slimhinnevaksiner i stor grad er avhengig av evnen 

til å feste seg til epitel. En slik teori gjør det sannsynlig at mucoadhesive komponenter kunne 

bedre responsen av nasale vaksiner. Undersøkelser viser imidlertid ingen positiv effekt av det 

å holde vaksinen lengre på slimhinnen(10). Dette indikerer at det ikke er mye å vinne på å ha 

mucoadhesive komponenter i vaksinen, med mindre disse i tillegg påvirker epitelet. 

Dyrestudier har vist at slimhinneadjuvanser kan øke effektiviteten av nasale vaksiner. 

Resultater har imidlertid vært svært spredte på dette området. Stoffer forsøkt som adjuvans 

har til og med vist seg å hindre den immunogene responsen. Derfor er det ønskelig med 

ytterligere forsøk som ser på sikkerhet og effekt av mulige adjuvanser. 

 

2.4 Glukaner 
 
Glukaner er polysakkarider som kun består av glukoseenheter. Man finner dem i sopp og 

bakterier, der de danner en nettingstruktur innerst i celleveggen(12). I USA er disse stoffene 

godkjent som kosttilskudd, og ansees som GRAS (Generally Regarded As Safe). Studier har 

tydet på at glukaner i kosten reduserer risiko for kardiovaskulære lidelser(13). Glukaner har 

vist seg å fremskynde sårheling og å ha anti-tumoreffekt(9). Glukaner brukes også for å 

motvirke immun-suppresjon som følge av stråling og cellegift, og kan øke kroppens egne 

mekanismer mot kreft. Glukan har i tillegg vist seg effektiv i å øke motstand mot infeksjon i 

dyr og mennesker. Det var denne egenskapen som var mest interessant i forhold til dette 

forsøket. 

 

 

Glukan er ett av flere eksempler på agens fra bakterier som kan fungere som 

immunmodulatorer(Jan Raa, personlig meddelelse). Felles for alle immunaktiverende 

glukaner er at de består av en glukosekjede som er forbundet i såkalte β-1-3-bindinger. For at 

glukanet skal være effektivt må det også eksistere sidekjeder av glukose festet med beta-1-6-

bindinger. Det er vist at desto flere glukoseenheter det er i disse sidekjedene, desto bedre 

effekt har glukanet som immunstimulant. Dette skyldes at glukaner virker via reseptorer på 

hvite blodlegemer, og for å passe best inn i disse reseptorene bør sidekjedene i glukanet være 

minst to enheter lange. β-1,3/1,6-glukanene lentinan og schizophyllan som utvinnes fra 

soppene Lentinus edodes og Schizophyllum commune, er aktive immun-stimulanter. Effekten 
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av disse er imidlertid lavere enn effekten av β-1,3/1,6-glukanet man finner i celleveggen hos 

bakegjær, da dette glukanet har sidekjedestruktur som passer svært godt til glukanreseptorene 

på hvite blodlegemer. 

 

De siste årene har det blitt identifisert en rekke reseptorer på fagocytter som gjenkjenner  

β-glukaner(9). Det har også blitt vist at glukanenes effekt avhenger av deres evne til å 

kryssbinde flere reseptorer. Dette tyder på at de β-glukanene med flest reseptorbindende 

epitoper er mest potente( Jan Raa, personlig meddelelse). β-1,3/1,6-glukaner virker ikke bare 

ved å øke evnen til mikrobedrap, men endrer også cellens reaksjon mot bakterielle 

endotoksiner(12). β-1,3/1,6-glukaner interagerer med reseptorer på makrofager, dendrittiske 

celler, NK-celler og granulocytter(Jan Raa, personlig meddelelse). Disse hvite blodlegemene 

er en viktig del av immunforsvaret og ødelegger mikrober der disse først angriper kroppen. 

Interaksjonen mellom β-1,3/1,6-glukaner og deres reseptorer på immunceller tilsvarer tidlige 

prosesser i normale infeksjoner og øker på denne måten immuncellenes beredskap mot senere 

infeksjoner. Samtidig er disse hvite blodlegemene med på å kontrollere og tilpasse det 

spesifikke forsvarets respons på infeksjon, vaksiner og allergener. Bruk av β-1,3/1,6-glukaner 

som modulerer mekanismer tidlig i immunresponsen, har derfor potensiell betydning innen 

kontrollering og behandling av immun-relaterte lidelser. 

 

Forsøk med glukan i fiskefôr tydet på, gjennom økt vekt og overlevelse, at fiskens forsvar mot 

infeksjoner ble kraftig styrket(12). I 1992 ble det rutine å tilsette glukan til fiskefôr, noe som i 

tillegg til gode vaksiner har begrenset antibiotikabruken i den norske oppdrettsnæringen.  

 

β-1,3/1,6-glukan har også i over ti år blitt brukt som fôrtilskudd til husdyr, med svært positive 

effekter(9). β-1,3/1,6-glukan ser ut til å øke sykdomsmotstand, matinntak og vekt. 

 

Studier har vist at β-glukaner gitt oralt eller nasalt har effekt på systemisk immunitet, og 

kanskje kan fungere som adjuvans for vaksiner, både intranasale og injiserte(9). Både 

partikulær og løselig β-1,3/1,6-glukan fra gjær har vist systemisk immuneffekt etter 

administrasjon på slimhinne. Forsøk på Folkehelseinstituttet har vist at partikulært β-1,3/1,6-

glukan sammen med influensavaksine (svakt antigen i lav dose) hadde markert og 

doseavhengig adjuvanseffekt på cellulær immunrespons, men det påvirket ikke 

antistoffresponsen(Bjørn Haneberg, personlig meddelelse). Løselig β-1,3/1,6-glukan gitt på 
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tilsvarende måte viste markert og doseavhengig hemmende effekt på antistoff - og cellulær 

immunrespons. Det er gjort forsøk hvor influensasmittede mus ble behandlet med et OX40 

fusjonsprotein(14). Dette er et immunmodulerende stoff som virker ved å hemme aktiverte T-

celler. Vekttap ble mindre og  betennelsen i lungene ble redusert med 2/3 når dette 

legemiddelet ble brukt på mus infisert med influensaviruset som forårsaket spanskesyken. 

Dette åpner for en teori om at symptomer ved infeksjonssykdom til en viss grad skyldes at 

immunforsvaret overreagerer, noe som kan bety at Macrogard beskytter gjennom å hindre 

immunapparatet i å overreagere.  

  

Det norske selskapet Biotec Pharmacon produserer β-1,3/1,6-glukan med varenavnet 

MacroGard og det var dette betaβ-glukanet som ble brukt i dette forsøket. Det har vært mest 

vanlig å benytte partikulær MacroGard. Det finnes imidlertid norsk patent på en prosedyre for 

tillaging av løselig β-1,3-1,6-glukan, hvor det har lykkes å ivareta glukanets kjemiske 

egenskaper. Denne har en stor fordel fordi den kan autoklaveres. I dette forsøket ønsket man å 

se nøyere på løselig β-glukan. 
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3 Forsøket 
 

3.1 Hensikten med forsøket 
 

Målsettingen med dette forsøket var å finne ut mer om betydningen av nasale vaksiner og 

løselig MacroGard for beskyttelse mot infeksjon.  

 

Nasale vaksiner har en rekke fortrinn i forhold til subkutane vaksiner. Det er ved flere forsøk 

sett at nasale vaksiner har immunogen virkning, men sjelden er resultatene tilsvarende de for 

subkutan vaksine(10). I dette forsøket var et derfor ønskelig å se mer på  

*om nasale vaksiner kan beskytte mus mot infeksjon 

 

Forsøk har vist at MacroGard kan fungere som adjuvans for både intranasale og subkutane 

vaksiner(9). Partikulær MacroGard har i en rekke studier vist å gi dyr bedre vektutvikling og 

overlevelse. Det spekuleres om dette skyldes økt motstand mot infeksjon. I tillegg har forsøk 

ved Folkehelseinstituttet vist at MacroGrad virker hemmende på antistoffproduksjon, (Bjørn 

Haneberg, personlig meddelelse). Dette åpner for en teori om at symptomer og omfang ved 

infeksjonssykdommer i stor grad skyldes overdrevet immunrespons og at MacroGard virker 

beskyttende ved å hemme immunresponsen. I dette forsøket ville vi se nærmere på løselig 

MacroGard og det var ønskelig å undersøke 

*om løselig MacroGard påvirker produksjonen av antistoff etter vaksinering 

*om løselig MacroGard påvirker eventuell beskyttelse mot infeksjon som følge   av  

vaksinasjon 

 *om løselig MacroGard alene øker beskyttelse mot infeksjon  

 

I tidligere forsøk har vekttap og temperaturfall virket som brukbare parametre på klinisk 

sykdom hos mus(11).I dette forsøket var det ønskelig å se videre på  

*om vekttap og temperaturfall egner seg som kliniske parametre for infeksjonssykdom    

  hos mus. 
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Bruk av mikrochips til måling av temperatur hos mus var lite utprøvd ved dyrestallen på 

Folkehelseinstituttet. Det ble derfor bestemt å benytte mikrochips til måling av temperatur i 

dette forsøket, og det var ønskelig å undersøke 

*om mikrochips egnet seg til måling av kroppstemperatur hus syke og friske mus 

  

Dette forsøket skulle brukes som sammenlikning mot et tilsvarende forsøk med partikulær 

MacroGard.  
 

3.2 Dyremodell 
 

For å vurdere effekt av vaksiner og antivirale midler, trenger man gode dyremodeller. 

På 30-tallet fant man at mus som fikk tilført influensavirus intranasalt under narkose fikk 

lungebetennelse. Siden den gang har mus ofte blitt benyttet i influensastudier(15). De fleste 

laboratoriemus er mottakelige for infeksjon fra influensavirus, deriblant stammen BALB/c. 

Hannmus og hunnmus gir tilsvarende resultater, men hunnmus foretrekkes ofte på grunn av 

deres mindre aggressive lynne(15). Både influensa type A og type B kan gi eksperimentell 

infeksjon i mus. Influensaviruset må imidlertid tilrettelegges for mus ved å ha passert 

muselunger gjentatte ganger slik at de er mer egnet til å vokse i musevev(15). Infeksjonen 

musene utvikler kan skille seg noe fra menneskenes influensa. Musene utvikler ikke feber slik 

mennesker gjør, men det antas at mus kan bli forkjølet. Uansett har infeksjonsforsøk i mus 

vist seg å gi en god indikasjon på effekt av legemidler i mennesker. 

 

48-96 timer etter at mus smittes med influensavirus begynner de å vise tegn til nedsatt 

aktivitet og redusert mat- og vanninntak(15). Musene vil sitte mer sammenkrøpet og pelsen 

blir pjuskete. Smittede mus vil også gå ned i vekt og få lavere temperatur. 

  

Viral replikasjon i lungene er en parameter man kan bruke som mål på sykdom(15). Dette kan 

bestemmes ved å utføre en hemagglutinasjonstest på lungevev. På Folkehelseinstituttet blir 

det imidlertid ofte foretrukket å bestemme hemagglutinasjon (virustiter) i nesesekret(7). Dette 

er fordi slike prøver ikke krever avliving av dyr, noe som sparer antall dyr i studien. 

Konsentrasjonene av IgA i lungene er også en interessant parameter i influensaforsøk(7). Ved 

Folkehelseinstituttet er det vist at det er korrelasjon mellom konsentrasjon av IgA i saliva og 

IgA i lunger. Dette vil si at IgA-konsentrasjon kan måles ved hjelp av salivaprøver, en metode 
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som heller ikke krever avliving av dyrene, og som er besparende med hensyn på antall dyr 

som benyttes. Tid fra smitte til død har blitt benyttet som mål på beskyttelse i 

mus(15).Tidligere studier tyder imidlertid på at vekttap og temperaturfall er tegn på sykdom, 

og at fravær av slike endringer kan benyttes som mål på beskyttelse(11).  

 

Det ble på grunnlag av dette valgt å bestille hunnmus av stammen BALB/c til vårt forsøk. 

 

3.3 Temperaturmåling av mus 
 

Dyrestallen på Folkehelseinstituttet har benyttet maskinen ”The notebokk DAS-5002 ” til 

måling av temperatur på dyr. Dette innebærer implantasjon av mikrochiptranspondere i 

dyrene. The notebook  produseres av det nederlandske firmaet BioMedic og er et bærbart 

datasystem som kan benyttes i identifisering og temperaturmåling av dyr. Dette er et 

forholdsvis lite apparat med en avlesnings-”probe”. Avlesnings-”proben” leser implanterte 

mikrochiptranspondere ved hjelp av radiobølger. Chipsene er 2 x 1,5 mm, veier 120 mg, og er 

innkapslet i biokompatibelt glass. Nøyaktigheten av temperaturmålingene skal være + 0,5 °C 

og har en resolusjon på 0,1 °C i det kalibrerte området 32 – 43 °C(16). En studie som gikk 

over to år tydet på at chipsene holdt seg på samme sted i dyret og at de forårsaket lite til ingen 

inflammasjon(17). Chipsene kapslet seg inn i et tynt lag av fibrocytter og kollagenfibre.  

Undersøkelser har blitt gjort på mus og rotter hvor mikrochips ble implantert enten subkutant 

i nakken eller intraperitonalt(16). Til sammenlikning ble det målt temperatur rektalt. 

Temperatur målt ved hjelp av microchipstranspondere skilte seg lite fra målingene gjort 

rektalt. Chipsene som satt subkutant så imidlertid ut til å gi verdier nærmere de rektale 

målingene enn chipsene som satt intraperitonalt. Chipsene som satt subkutant var også lettere 

å få lest av med avlesnings-”proben”. Reproduserbarhet var bedre i rotter og forskjellen 

mellom temperatur målt ved transponder og temperatur målt rektalt var mindre for rotter enn 

for mus(16).  Det ble bestemt å implantere IPPT-100 mikrochips i musene i dette forsøket og 

å lese av temperatur ved hjelp av ”The Notebook. DAS-5002”. 
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3.4 Oppsett av forsøket 
 

Betydningen av MacroGard gitt sammen med vaksine skulle undersøkes både i forhold til 

intranasal og subkutan vaksine. En gruppe mus skulle derfor få intranasal vaksine blandet 

med MacroGard, og en annen gruppe skulle få subkutan vaksine samtidig med intranasal 

MacroGard. For å kunne vurdere effekten av Macrogard i disse gruppene, måtte det være to 

kontrollgrupper hvor den ene fikk kun intranasal vaksine og den andre kun subkutan vaksine. 

 

Det skulle sees på effekt av MacroGard gitt som fôr. Dette var det ønskelig å gjøre både i 

vaksinerte og ikke-vaksinerte mus. Det ble derfor planlagt tre grupper som skulle få 

MacroGard i fôr. En av disse gruppene skulle få intranasal vaksine, en skulle få subkutan 

vaksine, og en av gruppene skulle ikke vaksineres.  

 

En gruppe ble kun smittet og denne fungerte som positiv kontroll.  

En annen gruppe skulle det ikke gjøres noe med, og denne var negativ kontroll. 

 

En viktig faktor for dyrenes trivsel i et dyreforsøk er tettheten av dyr i buret(18). Et dyr som 

er oppstallet alene, vil ofte vantrives på grunn av mangel på sosial kontakt. Dette kommer 

blant annet til uttrykk ved varmetap og lav ”samarbeidsvilje”, noe som kan gi stor spredning i 

forsøksresultatene. I et dyreforsøk skal imidlertid antall dyreliv begrenses så godt som mulig. 

For å kunne få statistisk signifikans mellom gruppene ved bruk av ikke-parametriske metoder 

må det være minst 5 mus som får samme behandling. Det ble bestemt at hver gruppe skulle 

inneholde 6 mus for å ta høyde for eventuelle frafall på grunn av sykdom eller død. I dette 

forsøket skulle 9 forskjellige behandlingsregimer benyttes og det ble derfor bestilt 54 mus. 

Musene ble plassert tilfeldig i 9 forskjellige bur. Hvert bur representerte en gruppe. Dette kan 

gjøre at forskjeller i buret påvirker gruppenes resultat. Imidlertid ble det gjort på denne måten 

for å hindre at mus som mottok ulik behandling skulle påvirke hverandre. 
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3.5 Dosering og administrering 
 

På grunnlag av tidligere forsøk ved Folkehelseinstituttet ble det bestemt at injeksjonsvaksinen 

skulle inneholde 5 µg totalprotein (antigen) per dose(19). Dyrestudier har vist at det noen 

ganger er behov for opptil 10 ganger så stor dose ved intranasal vaksinering som ved subkutan 

vaksinering(10). Det bestemt at dosene til intranasal vaksinering skulle inneholde 50 µg 

totalprotein. 

 

Tidligere forsøk har vist at doser på 30 µl og 200 µl for henholdsvis intranasal og subkutan 

vaksinering fungerer bra(19). Det ble derfor bestemt å bruke slike doser i dette forsøket. 

To grupper skulle få MacroGard samtidig med vaksinen, dette skulle gis intranasalt. For 

gruppen som fikk intranasal vaksine, ble det bestemt at MacroGard skulle blandes sammen 

med vaksinen, slik at totalvolumet musen fikk var 30 µl. For gruppen som fikk 

injeksjonsvaksine ble MacroGard gitt intranasalt rett etter vaksinasjon, også her skulle dosen 

være 30 µl.  Tre grupper skulle få MacroGard som fôr. Det ble diskutert å fremstille fôr som 

inneholdt MacroGard, men denne ideen ble forkastet. Det ville betydd svært mye arbeid, og 

det ville gjøre det umulig å monitorere hvor mye hver mus fikk i seg. Det ble derfor bestemt 

at MacroGard skulle administreres peroralt ved hjelp av pipette, og dosen skulle være på 30 µl 

daglig. 

 

Anbefalt dose av partikulært  MacroGard som kosttilskudd for mennesker er 750 mg opptil 3 

ganger daglig(19). Et gjennomsnittsmenneske veier 75 kilo, og vil én daglig dose vil tilsvare 

10 g  MacroGard per kilo kroppsvekt. Dette ble brukt som utgangspunkt for å beregne dosen 

av løselig MacroGard musene skulle få. Ved å gå ut i fra at en gjennomsnittsmus veier 20 g, 

ble det bestemt at de skulle ha en daglig dose MacroGard på 200 µg. Det ble benyttet 200 µg 

MacroGard både som intranasal dose sammen med vaksinen, og som daglig peroral dose. 

 

Basert på tidligere forsøk, ble det bestemt å smitte musene med en virusløsning som var 

fortynnet 1:10 000(7). Dette er antatt å gi sykdom hos omtrent halvparten av dyrene. 

 

Musene skulle smittes ved å inhalere virusløsning som ble dryppet på nesetippen under 

narkose. Det har blitt vist at musene inhalerer mye større mengde antigen under anestesi enn i 

våken tilstand(20) Varmetap er en stor påkjenning for små dyr i anestesi og det er gunstig 
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med en så kortvarig og lett anestesi som mulig(19). Erfaring og standard prosedyrer ved 

dyrestallen lå til grunn for valget av type og dose anestesimiddel.   

 

3.6 Tidsramme 
 

Basert på tidligere forsøk ved Folkehelseinstituttet ble det valgt å vaksinere to ganger med 6 

ukers mellomrom for å få booster-respons(19). Det ble bestemt at de musene som fikk 

MacroGard peroralt skulle få dette daglig 5 dager i uken i 7 uker. Musene fikk da MacroGard 

over forholdsvis lang tid, men de fikk også en pause før smitte. Dette ble betraktet som 

gunstig i tilfelle den daglige perorale administreringen ble opplevd som en påkjenning.  

 

For at alle gruppene i forsøket skulle kunne sammenliknes ble det valgt at start og slutt på 

forsøket skulle være likt for alle. Dette sikrer at ikke alder og andre tidsavhengige faktorer 

spiller inn. Det var imidlertid ikke mulig å starte behandling av alle mus på en dag, så det ble 

valgt å legge inn en liten forskyving. De gruppene som direkte skulle sammenliknes, for 

eksempel de to gruppene med intranasal vaksine med og uten MacroGard, ble tatt på samme 

dag. Totalt ble det en forskyvning på en uke. 

 

3.7 Prøver 
  

Ytre tegn på sykdom hos mus er at de sitter mer for seg selv, er roligere, spiser og drikker 

mindre og blir pjuskete i pelsen(15). Erfaring har imidlertid vist at definering av sykdomsgrad 

ved hjelp av slike observasjoner er vanskelig å standardisere.(7)  

 

Det er vist at sykdom også fører til at mus går ned i vekt og at temperaturen synker(11). 

Det ble derfor valgt å benytte vekt og temperatur som tegn på musenes tilstand. 

Det ble bestemt å måle vekt 3 uker før smitte for å ha et utgangspunkt for alle gruppene. 

Denne målingen gjorde det også mulig å se om det var forskjell mellom gruppene initialt. 

Musene ble så veiet 1 uke før smitte, dette ga en oversikt over utviklingen musene hadde hatt. 

Musene ble også veiet 4 dager og 6 dager etter smitte, dette gjorde det mulig å se hvilken  

innvirkning smitte hadde hatt på vekten. 
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Temperatur ble målt 1 uke før smitte for å ha et utgangspunkt på musene, og for å kunne se 

eventuelle forskjeller mellom gruppene som allerede var der. Det ble også målt temperatur 4 

og 6 dager etter smitte. Dette gjorde det mulig å se hva slags innvirkning smitte hadde hatt på 

temperaturen. 

 

Det er vist at det er sammen heng mellom konsentrasjon av antistoff i serum og grad av 

beskyttelse(11). For å kunne sammenlikne konsentrasjonen av antistoff (IgG) i serum før 

smitte ble det tatt blodprøver 8 dager før smitte. Alt blodet i musen ble også tatt vare på ved 

avliving for å eventuelt kunne sammenlikne konsentrasjon av antistoff i serum etter smitte. 

 

For å kunne sammenlikne konsentrasjonen av antistoff (IgA) i saliva før smitte ble det tatt 

salivaprøver 1 uke før smitte. 

 

Et tegn på beskyttelse hos mus er fravær av virus i nesesekret. For å sammenlikne hvor mye 

virus gruppene hadde i nesesekret, ble det gjort neseskylling av gruppene 4 og 6 dager etter 

smitte. 
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3.8 Forsøksplan 
 
 
Gruppenr:                                                  V1                                                         V2                       SM 
 
I  INV i.n + MG i.n + SM          
 
 
                                                               19.01                                                      01.03                    16.03 
II   INV s.c. + MG i.n + SM 
 
 
                                                               21.01                                                     03.03                    18.03                                              
III  INV i.n + SM 
 
                                                               19.01                                                       01.03                   16.03   
     
IV  INV s.c + SM 
 
                                                               21.01                                                      03.03                    18.03 
 
V  INV i.n + MG p.o +  SM 
 
                                                               26.01                                                      08.03                    23.03      
 
VI  INV s.c +  MG p.o + SM 
 
                                                               26.01                                                      08.03                    23.03        
 
VII  MG p.o + SM 
 
                                                                                                                                                           23.03 
 
VIII  SM,positiv kontroll 
 
                                                                                                                                                           25.03 
 
IX  Negativ kontroll 
 
                                                                                                                             
                                                                                                                  P1                       P2P3                P4P5 
 
 
                                                                -56                                            -21         -14       -8-7            0    4 6 7  Dag 
 
   = Vaksine i.n            = Vaksine s.c 
 
     
    = Vaksine i.n og MacroGard i.n i blanding                       V =  vaksinering      
                                                                                                INV =  Inaktivert influensavirus, type PR8 
                                                                                                MG = MacroGard 
      = Vaksine s.c og MacroGard i.n samtidig                        i.n. = intranasalt 
                                                                                                s.c. = subkutant 
                                                                                                p.o. = peroralt  
     = Smitte                                                                             SM = smitte med influensavirus, type A PR8 
 
                   = MacroGard peroralt 
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Tidspunkt, prøver og forklaringer 
 

V1 = Første vaksinering. Dette skjer 8 uker (-56 dager) før smitte. 

 

V2 = Andre vaksinering. Dette skjer 6 uker etter første vaksinering,  

         og 2 uker (-14 dager) før smitte 

 

P1  = Gruppene veies 3 uker (-21 dager) før smitte  

 

P2  = Det blir tatt blodprøve av musene (venepunksjon) 8 dager før smitte. 

 

P3  = Musene blir veiet, temperatur blir målt og det tas salivaprøver en uke (-7 dager) før    

         smitte 

 

Dag 0 = Musene smittes med influensavirus type A PR8 

 

P4  = Musene blir veiet, temperatur blir målt og musene blir neseskylt 4 dager etter smitte 

 

P5  = Musene blir veiet, temperatur blir målt og musene blir neseskylt 6 dager etter smitte 

 

Dag 7 = Musene blir avlivet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25



Betydningen av nasale vaksiner og β-glukan for beskyttelse mot infeksjon     N. Løvrak 2004 

4. Materialer og metoder 
 

4.1 Dyreforsøk 
 
4.1.1 Dyrene 

Basert på tidligere forsøk ved Folkehelseinstituttet ble det bestemt å bruke mus av typen 

BALB/cABomTac(7). De ankom dyrestallen 4 uker gamle 3. desember 2003. Musene var 

mellom 7 og 8 uker ved forsøkets start, og ble da regnet som voksne. Det var 54 mus, som ble 

fordelt på 9 bur med 6 mus i hvert. Hvert bur tilsvarte en gruppe. I tillegg kom det 10 mus, 

også av typen BALB/cABomTac, som skulle benyttes til standardmålinger. Musene ble 

plassert i et skap som holdt 20 grader. De hadde kontinuerlig tilgang på vann og mat. Vannet 

kom fra springen, fôret var standard pellets. Sagflis dannet underlaget for musene i buret, og 

det ble lagt tørkepapir i burene som musene kunne leke med og gjemme seg i. Daglig stell 

med musene, som rensing av bur og påfylling av mat og drikke, ble utført av dyrestallens 

personale etter deres etablerte prosedyrer. 

 

4.1.2 Arbeid med dyr 

For å arbeide på dyrestallen kreves det tilpasset antrekk. ”Riktig” antrekk innebærer 

overtrekksdress, hette, munnbind og spesielle sko. Inne hos musene er målet å minimere 

stresset for musene. Arbeidet skal derfor være godt planlagt og foregå rolig og sikkert, uten 

brå bevegelser og høye lyder.  

 

4.1.3 Øremerking 

For å skille mellom de seks musene som var i samme bur, ble musene øremerket. Dette ble 

utført av personalet ved dyrestallen og innebar at det ble klippet hull i ørene til musene etter et 

gitt mønster: 

 

Mus 1: hull oppe i venstre øre 

Mus 2: hull nede i venstre øre 

Mus 3: hull oppe i høyre øre 

Mus 4: hull nede i høyre øre 

Mus 5: hull opp i begge ørene 

Mus 6: hull nede i begge ørene 
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4.1.4 Fargemerking  

Musene skulle også merkes slik at det syntes hvilket bur, altså hvilken gruppe, de hørte til. 

Hensikten med dette var å  muliggjøre tilbakeplassering av eventuelle mus som rømte ut av 

burene sine. Denne merkingen bestod i å farge en del av pelsen gul med 1% pikrinsyre løst i 

vann. Ved hjelp av en plastpipette ble syren påført pelsen, og med pipettespissen eller 

fingrene ble fargen gnidd godt inn i pelsen. Musene fikk farget forskjellige deler av pelsen, i 

forhold til hvilket bur de hørte til. Fargingen ble gjort etter følgende mønster: 

 

Bur 1: venstre skulder 

Bur 2: høyre skulder 

Bur 3: venstre hofte 

Bur 4: høyre hofte 

Bur 5: nakken 

Bur 6: haleroten 

Bur 7: ingen farge 

Bur 8: begge skuldrene 

Bur 9: begge hoftene 

 

4.1.5 Innsetting av chips 

For temperaturmåling skulle det brukes implanterte mikrochipstranspondere.  

 

Utstyr: The Notebook DAS-5002 

            Innføringskanyler med mikrochipstranspondere ( IPTT-100) 

 

Utførelse 

Chipsen lå i en innføringskanyle. For å programmere chipsen ble denne holdt opp mot 

avlesningsarmen på temperaturmålingsapparatet. Apparatet leste av chipsens identitet. Så 

tastet man inn et spesifikt bur- og musenummer på maskinen, og ba denne lagre dette på 

chipsen. Den aktuelle musen ble tatt frem. Kanylen ble ført inn under huden i nakken på 

musen. Chipsen ble dyttet ut av kanylen og ble liggende igjen under huden når kanylen ble 

trukket ut.  Innføring av chips ble utført av personalet ved dyrestallen. 
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Kommentarer 

Noen av chipsene viste seg å ha dårlig kommunikasjon med avlesningsensoren. Dette ble ikke 

alltid oppdaget før chipsen ble satt inn, og da måtte den aktuelle musen få satt inn en chips til. 

På grunn av mangel på nye chips, fikk noen av musene brukte chips. Det var tidkrevende å 

omprogrammere disse til musene, og de viste seg ved flere tilfeller å gi urealistiske  målinger. 

 

4.2 Vaksine 
 

Vaksinen skulle lages ved inaktivering av influensavirus, typen A PuertoRico 8 (A PR8). Det 

skulle benyttes rester av PR8-virus fra andre forsøk som var fordelt i smårør og frosset ned 

ved -70 °C. Viruset var ikke renset, og inneholdt eggproteiner.  

 

4.2.1 Inaktivering av virus 

Reagenser:  Influensavirus A PR8          Utstyr: Plastrør, 4,5 ml 

                   Formalin  0,07%                               Pipetter, 10-100 µl , 100-1000 µl 

                                                                             Ristemaskin, Labinco L46 

 

Utførelse 

Arbeidet ble utført aseptisk i LAF-benk med vertikal luftstrøm. 

Rørene med virusløsning ble tint opp, deretter ristet på wirltex-maskin for å sikre at ingen 

viruspartikler ble sittende igjen på veggene i røret. Løsningen ble så samlet i et større plastrør 

ved hjelp av automatpipette. Den totale mengden virusløsning ble suget opp i pipette, og dette 

viste at vi hadde 3,8 ml løsning.76 µl formalin ble tilsatt virusløsningen ved hjelp av pipette. 

Blandingen ble lagt på et bevegelig brett i 4°C i 24 timer. Dette utgjorde vår stamløsning av 

inaktivert influensavirus (INV).  

 

For beregninger se vedlegg 1 

 

4.2.2 Bestemmelse av totalprotein i stamløsningen 

Den inaktiverte virusløsningen var ikke renset, men det ble bestemt å bruke den slik. For å 

bestemme mengde totalprotein i løsningen fulgte vi prosedyren til ”BCA Protein Assay Kit” 

(Pierce). Denne metoden benytter seg av at protein i basisk miljø reduserer toverdig kobber til 

enverdige kobberkompleks(*). De enverdige kobberkompleksene som dannes reagerer 
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deretter med tilsatte BCA-molekyler (BCA = Bicinchonic syre) og danner en lillafarget 

forbindelse (**). Denne vannløselige forbindelsen har sterk absorbsjon ved 562 nm. 

Absorbansen er lineær med økende proteinkonsentrasjon i området 20mikrogram/ml-2000 

mikrogram/ml. Dette gjør det mulig å måle konsentrasjonen ved hjelp av UV-absorbans. 

 

* Protein(peptidbindinger) + Cu2+  basisk miljø  tetradenat Cu+ kompleks 

 

** Cu+ + 2BCA  BCA-Cu+ kompleks (lilla) 

 

Reagenser:  Stamløsning INV                                                   Utstyr: UV- apparat,  

                   OMV med kjent konsentrasjon                               Titertek Multiscan® PLUS 

                   (ytre membranvesikler med  

                    konsentrasjon bestemt ved  

                    folin-laureymetode  

                    til 0,57-0,69 mg/ml) 

                   Proteinstandard, BSA 2 mg/ml 

                   BCA reagens A* 

                   BCA reagens B* 

                   PBS* 

                   NaCl                                                    * Se vedlegg 2 for innhold 

 

Tillaging av ”working reagent” 

50 deler BCA reagens A + 1 del BCA reagens B  totalt 51 deler 

 

Fortynning av BCA-standard 

BCA-standarden ble fortynnet i henhold til liste over standardfortynninger (tabell 1, Pierce) 

Fortynningen ble gjort med 0,9% NaCl 

 

Tillaging av prøveløsning 

Brukte 3 fortynningsgrader av stamløsnigen som foreløpig hadde ukjent konsentrasjon: 

- ufortynnet stamløsning 

- fortynnet 1:1 ( 50 µl stamløsning + 50 µl 0,9% NaCl) 

- fortynnet 1:10 ( 10 µl stamløsning + 90 µl 0,9% NaCl)  

 29



Betydningen av nasale vaksiner og β-glukan for beskyttelse mot infeksjon     N. Løvrak 2004 

 

Som blank prøve ble det benyttet 0,9% NaCl, og som kontroll ble det benyttet ufortynnet 

OMV-løsning. 

 

Påsetting av prøver 

25 µl av hver standardfortynning, av 0,9% NaCl, av de ulike konsentrasjonene av stamløsning 

og av OMV-løsningen ble satt til ulike brønner på en microwell plate. Det var 3 paralleller av 

hver prøve. Samtlige brønner ble tilsatt ”working reagent” og platen ble ristet i 30 sekunder. 

Platen ble så inkubert i 30 minutter ved 37°C, deretter avkjølt til romtemperatur. Ved hjelp av 

UV-apparat ble det målt absorbans ved 550 nm. Absorbansen er proporsjonal med innhold av 

protein.  Basert på absorbansen i brønnene med standard, det vil si ulike kjente 

konsentrasjoner, ble det laget en standardkurve. Ut fra denne kurven kunne man ved å bruke 

absorbansen målt i brønnene med stamløsning, finne ut konsentrasjonen av totalprotein i 

disse.  

 

Konsentrasjonen av totalprotein i stamløsningen ble bestemt til 3,9 mg/ml 

 

4.2.3 Tillaging av vaksine 

Reagenser:   Stamløsning INV            Utstyr: Cryo-rør, 1,8 ml 

                    Steril 0,9% NaCl                          Pipetter, Gilson (100µl, 200 µl og 1000 µl)  

                                                                         Sterile spisser 

                                                                         Ristemaskin, Labinco L46 

                                                                         Ultralydbad, Bandelin SONOREX RK 102 H 

 

Utførelse 

Vaksinene ble gjort i stand samme dag som de skulle benyttes. Det ble arbeidet aseptisk og i 

LAF-benk med vertikal luftstrøm. Stamløsningen ble først satt i ultralydbad 1 minutt for å 

sikre at partiklene i løsningen ble jevnt fordelt. Riktig mengde saltvann ble overført til et 

reagensrør ved hjelp av pipette. Riktig mengde stamløsning ble så satt til saltvannet med 

pipette. Reagensrøret ble ristet på ristemaskin for å sikre blanding. Det ble fremstilt 3 

forskjellige vaksineløsninger. En for intranasal administrering alene, en som skulle gis 

intranasalt blandet med MG og en som skulle gis ved injeksjon. Vi vurderte at rekkefølgen av 
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blandingen kunne være avgjørende. Det ble derfor bestemt at i de aktuelle tilfellene skulle 

ikke stamløsning og MG blandes direkte. 

 

For beregninger se vedlegg 1 

 

4.2.4 Vaksinering 

Intranasal vaksinering      Reagenser: Ferdig vaksineløsning 

          Utstyr:        Pipette 20 µl - 200 µl 

                                                             Pipettespisser    

 

Utførelse 

Musene ble fengslet slik at de lå på ryggen. Det ble da pipettert dråpevis 30 µl vaksineløsning 

inn i nesen på musen. Det ble brukt god tid, slik at musene skulle få tid til å puste inn dråpene 

før neste ble gitt. Dette sikrer at mest mulig at vaksineløsningen kommer inn i nesen. Det var 

også viktig å følge med på musen og sikre seg at den fikk puste. Kom det litt for mye 

vaksineløsning, eller hvis den som fengslet musen holdt litt hardt eller feil, kunne 

lufttilgangen bli redusert for musen. 

 

 

 

Subkutan vaksinering    Reagenser: Ferdig vaksineløsning 

                                       Utstyr:       Sprøyter, 2 ml 
                                                         Kanyler 0,80 x 40 mm 
 

Utførelse 

Musene ble satt på burets gitterlokk. Der grep musen seg instinktivt fast. Dette gjorde at en 

person kunne dra lett i halen og få litt strekk på musen. Den andre personen løftet opp 

nakkeskinnet på musen og stakk inn sprøyten. 200 µl ble sakte injisert. 
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4.3 MacroGard 
 

4.3.1 Tillaging av MacroGard for intranasal administrering 

Reagenser: Løselig β-glukan fra gjær 20 mg/ml            Utstyr: Wirlmikser 

                  (Biotec Pharmacon, lot no 371-2,                             Pipetter 10 µl – 100 µl ,  

                    autoklavert)                                                                         200 µl – 1000 µl 

                   PBS                                                                          Pipettespisser 

                

                                                                                                         

Utførelse 

Det ble arbeidet aseptisk i LAF-benk med vertikal luftstrøm. 

MacroGardløsningen ble ristet på wirlmikser. 70 µl ble pipettert over i et plastrør. 140  µl 

PBS tilsettes røret ved hjelp av pipette og røret ristes så på wirlmikser.  

 

For beregninger se vedlegg 1 

 
4.3.2 Administrering av MacrGard intranasalt 

Reagenser: MacroGard-løsning                     Utstyr: Pipette 

                                                                                   Pipettespisser 

 

Utførelse 

Etter at musene i gruppe II hadde fått subkutan vaksine fikk de være litt i ro. Dette for at 

væskerommet som dannet seg under skinnet etter vaksinen skulle trekke seg litt tilbake. 

Deretter ble musen fengslet og holdt så den lå på ryggen. 30  µl av Macrogardløsningen ble så 

pipettert på musens nese. 

 

4.3.3 Tillaging av MacroGard til oral administrering 

Reagenser: Løselig β-glukan fra gjær 20 mg/ml             Utstyr: Wirlmikser 

                  (Biotec Pharmacon, lot no 371-2,                              Pipetter, 200 µl – 1000 µl 

                      autoklavert)                                                            Pipettespisser 

                   Sterilt vann            
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Utførelse 

Det ble arbeidet i LAF-benk med vertikal luftstrøm og arbeidet ble gjort aseptisk. 

MG-løsingen ble ristet på wirlmikser. 220 µl av løsningen ble pipettert over i et plastrør. 

Deretter ble 440 µl sterilt vann pipettert til røret og røret ble ristet godt på wirlmikser. 

 

For beregninger se vedlegg 1 

 

4.3.4 Administrering av MacrGard oralt 

Reagenser:  MacroGard-løsning                 Utstyr: Pipette 

                                                                                Pipettespisser 

 

Utførelse 

Musene fengsles med venstre hånd ved at pekefinger og tommel holder om nakkeskinnet og 

lillefinger holder halen. Det er viktig at musene er i en oppreist stilling slik at MG-løsningen 

ikke kommer i lungene på musen. Ved hjelp av pipette drypper man MG-løsingen inn i 

musens munn. Det ble forsøkt å gjøre dette i et sakte tempo slik at man kunne påse at musen 

svelget mellom hver dose. Dette ble gjort daglig, med unntak av lørdag og søndag, i 6 uker. 

 

4.4 Smitte 
 

4.4.1 Tillaging av smitteløsning 

Reagenser: A PR8-influensavirus          Utstyr: Analysevekt 

                  BSA*                                                Cryorør, 1,8 ml 

                  PBS                                                   Ristemaskin 

                                                                            Pipetter 

                                                                            Pipettespisser 

*Se vedlegg 2 for innhold                                  Erlenmeyerkolbe 

                                                                            Magnetrører 

                                                                            Magnet 

                                                                            Begerglass, 10 ml 
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Utførelse 

0,4 g BSA ble veiet ut på analysevekt og løst i 19,6 ml PBS i en erlenmeyerkolbe. Kolben ble 

deretter satt til røring på en magnetrører i 1 time. Nedfrosset PR8-influensavirus ble tint og 5 

µl virusløsning ble fortynnet i et cryorør med 495 µl PBS tilsatt BSA. Røret ble wirltexet.  

10 µl av den fortynnede virusløsningen  ble ytterligere fortynnet i nytt cryorør med 990 µl 

PBS tilsatt BSA. Røret ble wirltexet. Dette ga en løsning som var fortynnet 1 : 10 000 

 

4.4.2 Smitte av musene 

Reagenser: Diprivan 10 mg/ml                             Utstyr: Varmelampe 

                   Ferdig smitteløsning                                       Fengslingsstativ 

                                                                                           Sprøyter, 1 ml 

                                                                                           Kanyler, 0,50 x 16 mm 

                                                                                           Pipette 20 µl - 200 µl 

                                                                                           Pipettespisser 

 

Utførelse 

Musene som skulle smittes ble satt under varmelampe for å gjøre blodårene mer synlig. En og 

en mus ble tatt ut av buret og plassert i et stativ som holdt musen i ro mens halen var fri. Det 

ble så stukket i halevenen, og 0,02-0,03 ml diprivan ble injisert. Få sekunder etter injiseringen 

mistet musen bevisstheten. Narkosedelen ble utført av personell ved dyrestallen. 

Etter at narkosen hadde begynt å virke, ble musen fengslet og lagt på ryggen. Deretter ble det 

dryppet 20 µl av smitteløsningen på musens nese ved hjelp av pipette. 

 

4.5 Prøvetaking 
 

4.5.1 Veiing av mus 

Utstyr: Kanylebøtte 

            Vekt, Sartonius BL 600, Bergmann 

 

Utførelse 

Vekten ble tarert med kanylebøtten på. En og en mus ble identifisert, plassert i bøtten og 

vekten ble notert. Bøtten ble tørket for ekskrementer mellom hver veiing, slik at dette ikke 
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skulle påvirke vekten. Bøtten ble også godt vasket mellom hvert bur som ble veiet, slik at fare 

for kontaminasjon mellom burene ble unngått. 
 

4.5.2 Temperaturmåling 

Utstyr: The notebook DAS-5002 

 

Utførelse 

Hver mus ble identifisert og ved hjelp av avlesnings-”proben” tilknyttet maskinen ”The 

notebokk DAS-5002” ble chipsen i musen lest av. Temperaturen ble notert. 

 

4.5.3. Blodprøver - venepunksjon 

Utstyr: Varmelampe 

            Skalpell 

            Kanyle 0,80 x 40 mm 

            Plastrør med ”pustehull” 

            Kappilarrør 

            Kappilarrør-pumpe 

            Eppendorfrør 

            Microtubes 

 

Utførelse 

For å gjøre blodprøvetakingen enklere ble musene satt under varmelampe noen minutter før 

de skulle stikkes. Dette gjør at blodårene kommer tydeligere frem. Det var de ansatte på 

dyrestallen som tok blodprøvene. Musene ble puttet inn i et plastrør hvor det var laget 

pustehull i enden. Bakbena ble hengende utenfor røret og det ene benet ble barbert med 

skalpell. Det ble så stukket i den nå synlige leggvenen med en kanyle. Blodet som da piplet ut 

ble samlet opp i kappilarrør. Hvis det var nødvendig ble det tatt blod fra begge benene på 

musen. Blodet i kappilarrøret ble ved hjelp av en manuell pumpeordning overført til 

”micortubes” som sto klare i merkede eppendorfrør. Det ble tatt 2 kappilarrør fra hver mus. 
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4.5.4. Salivaprøver 

Reagenser: Pilocarpine, 1mg/ml            Utstyr: Plastbelagt benkepapir 

                   (i PBS, pH 7,2)                                Petriskåler, 9 cm 

                                                                            Metallgitter, 11x11 cm 

                                                                            Plastbokser med pustehull, 350 ml 

                                                                            Eppendorfrør med 2 absorpsjonsveker, tarert 

                                                                            Absorpsjonsveker, polywicks  

                                                                            (2mmx25mm, Polyfiltronics group Inc.. USA) 

                                                                            Pinsetter 

                                                                            Kanyler 

                                                                            Engangssprøyter  1 ml 

                                                                            Isolasjonsbeholder med is 

 

Utførelse 

Det ble tatt for seg ett og ett bur. Musene i det aktuelle buret ble injisert intraperitonalt med 

pilocarpine. Dette øker sekresjon, noe som gjør det enklere å samle saliva. Etter injeksjonen 

ble hver mus plassert på et metallgitter som lå over en petriskål. Over musen ble det plassert 

en plastboks for at musen ikke skulle flytte på seg. Etter et par minutter var det tydelig 

virkning av pilocarpinen. Det var mye saliva rundt munnen på musen, samt dråper som falt på 

gitteret og ned i petriskålen. Salivaen ble suget opp i absorpsjonsveker som lå i tarerte 

eppendorfrør merket med det aktuelle musenummeret. Det ble fylt to veker for hver mus. 

Vekene ble puttet tilbake i samme eppendorfrør, og rørene ble satt på is. Tilbake på 

laboratoriet ble eppendorfrørene med absorpsjonsvekene veiet og satt i fryser (-20C) 

 

4.5.5 Neseskylling 

Reagenser: PBS med 2% BSA                   Utstyr: Engangssprøyter, 1 ml 

                  (skyllevæske)                                        Petriskåler 

                                                                                Cryorør, 1,8 (NUNC) merket på forhånd 

                                                                                Isolasjonskasse med is 

 

Utførelse 

Musene ble fengslet slik at de lå på ryggen med hodet nedover mot en petriskål. 500 µl 

skyllevæske ble trukket opp i en engangssprøyte og sprøytet forsiktig mot nesen på musen. 

Væsken rant via musens nese og ned i petriskålen og ble der suget opp igjen av den samme 
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engangssprøyten. Neseskyllet ble så overført til cryorør som var merket i forhold til den 

aktuelle musen. Rørene ble umiddelbart satt på is, og deretter satt i fryser (-70C) til de skulle 

behandles. 

 

4.5.6 Blodprøver ved avliving 

Utstyr: Kanylebøtte 

            CO2-beholder 

            Saks 

            Pinsett 

            Engangssprøyter, 2 ml 

            Kanyler, 0,80x40 mm, (21Gx11/2”) 

            Eppendorfrør, merket på forhånd med bur – og musenummer 

 

Utførelse 

Tomtappingen ble utført av personalet ved dyrestallen. 2-3 mus ble puttet i en kanylebøtte og 

lokket ble satt på. Gjennom åpningen i lokket ble det ført inn CO2-gass i bøtten, og musene 

mistet etter hvert bevisstheten. Musene ble klippet opp i buken og ved hjelp av en sprøyte ble 

så mye blod som mulig suget ut av hjertet mens det fortsatt slo. Blodet ble overført til et 

eppendorfrør som var merket med det aktuelle bur – og musenummer. Nakken på musen ble 

deretter knukket. 
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4.6 Preparering av prøver 
 

4.6.1 Preparering av serum  

Utstyr: Cryorør, 1,8 ml, ferdig merket 

            Pipette 

            Pipettespisser 

            Sentrifuge, Biofuge 28RS, Heraeus, Speatech 

 

Utførelse 

Etter at blodprøvene var tatt sto de i romtemperatur i 1,5 time, så i kjøleskap i 1 time. Deretter 

ble prøvene sentrifugert i 10 minutter ved 3000 rpm. Etter sentrifugering ble serumet liggende 

som supernatant i prøverørene. Serumet ble suget av og satt til merkede rør ved hjelp av 

pipette.  

 

4.6.2 Preparering av salivaprøver 

Saliva skulle ekstraheres fra absorpsjonsvekene 

  

Reagenser: 0,01 M PBS med 0,05% Tween 20              Utstyr: Isolasjonsboks med is 

                 (ekstraksjonsbuffer)                                                   Pipette, Gilson  (P1000, P200) 

                 Nedfrossede salivaprøver                                          Pipettespisser 

                                                                                                    Ristemaskin, Labinco L46 

                                                                                                    Reagensrør 

                                                                                                    Kanyle, 0,80x40 mm,      

                                                                                                    (21Gx11/2”) 

                                                                                                   Gassbrenner, fireboy plus,  

                                                                                                    Interga Bioscience 

                                                                                                    Sentrifuge, GLC-1, Sorvall 

                                                                                                    Cryorør, 1,8 ml (NUNC)  
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Utførelse 

Salivaprøvene tas opp fra fryser og 400 µl ekstraksjonsbuffer tilsettes hvert rør ved hjelp av 

pipette. To og to rør ble ristet på ristemaskin i minst 1 minutt. Eppendorfrøret snus på hodet, 

og alt innhold bankes ned mot lokket. En kanyle brennes  av i en gassflamme og benyttes til å 

stikke hull i den spisse enden av eppendorfrøret. Røret settes så ned, med hullet nedover, i et 

reagensglass som er passende merket. Reagensglasset sentrifugeres ved 3000 rpm i 10 

minutter. Salivaprøvene sentifugeres slik fra vekene og over i reagensglasset. De ekstraherte 

prøvene suges ved hjelp av pipette over i på forhånd merkede cryorør som fryses ned ved  

-20°C til prøvene skal benyttes 

 

 

 

4.7 Analyse av antistoff i saliva og serum 
 

4.7.1 Hva er ELISA 

ELISA står for Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay. Dette er en mye brukt analysemetode 

for påvisning av antistoffer (direkte ELISA) eller antigen (indirekte ELISA). 

 

I denne oppgaven var det ønskelig å vurdere antistoff i serum og salivaprøver. Det ble derfor 

benyttet en indirekte ELISA. Prinsippet bak en slik metode er å absorbere antigen til fast 

materiale. Det avsettes så prøver av serum eller saliva. Antistoffer som eventuelt finnes i 

prøven kan danne kompleks med antigenet. Alt som ikke fester seg ved å danne kompleks 

skylles så bort. Deretter settes det til et anti-antistoff som er kovalent bundet til et enzym, og 

dette vil feste seg til det bundne antigen-antistoff-komplekset. Ubundet anti-antistoff skyldes 

vekk ved vasking. Til slutt settes enzymets subrat til, og man får en fargereaksjon. Intensiteten 

av fargen er proporsjonal med mengde antistoff i prøven. Intensiteten kan måles ved hjelp av 

absorbansmåling i UV-apparat. For å få svar på det man lurer på ved hjelp av en slik metode, 

må man bruke det antigen som binder det antistoff man vil undersøke. I dette forsøket ville 

man undersøke om det fantes antistoff av typen IgG i serum og av typen IgA i saliva, i begge 

tilfelle mot influensaviruset PR8. Det ble derfor bestemt å benytte vaksinen som antigen. 

Dette var inaktivert virus, men viruspartiklene har likevel de strukturelle komponentene som 

får antigen til å binde seg. Det faste materialet som antigenet skal absorberes til, er vegg og 

bunn i brønnene på spesielle mikrotiterplater som er spesielt behandlet for binding. 
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4.7.2 Definering av standard 

Til definering av standard ble det benyttet ti standardmus. Disse musene fikk intranasal 

vaksine tre ganger. Vaksinedosene var 30 ul hver gang og inneholdt 58 ug totalprotein. For 

definering av IgA-standard ble den musen med høyest IgA-konsentrasjon i saliva valgt ut. 

Den intranasale vaksineringen hadde ikke gitt tilstrekkelig IgG respons i serum hos 

standardmusene, så serum fra den gruppen i selve forsøket som fikk kun subkutan vaksine ble 

benyttet til definering av IgG-standard. 

 

IgG-standard 

Per definisjon har den brønnen med OD-verdi nærmest 0,2 en antistoffmengde på 1 U 

(Keeny). En slik OD-verdi (0,268) ble funnet i brønnen med fortynning 1:2560. 

Konsentrasjonen i denne brønnen settes da til  1U/100µl. Ved å regne tilbake får man 

utgangskonsentrasjonen av IgG-antistoffer : 1U/100µl x 2560 = 2560 U/100µl  25600 U/ml 

For enkelhets skyld avrundes dette og IgG-standarden defineres til 25000 U/ml 

 

IgA-standard  

Brønnen med fortynning 1:10 ga en OD-verdi på 0,268. IgA-mengden i denne brønnen ble da 

satt til 1U/100µl, og ved å regne tilbake får vi utgangskonsentrasjonen: 

1U/100µl x 10 = 10U/100µl  IgA-standarden defineres til 100 U/ml 

 

4.7.3 Utførelse av analysen 

Reagenser(se vedlegg 2):    Utstyr: NUNC immunoplater 

Coatingbuffer       NUNC immunowash 12 

PBS        Pipetter  

Waaler vaskebuffer      Gaffelpipette 

Blokkeringsbuffer      Pipettespisser 

Konjugat       Erlenmeyerkolbe 

Substrat       Ristemaskin, Labinco L 46 

H2SO4        Magnetrører 

Aluminiumisfolie 

                   Plastfolie 

                  Cellestoff 

                   UV-leser 
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”Coating” av plater 

Stamløsningen ble fortynnet til riktig konsentrasjon med coating-bufferen. 100 µl av denne 

fortynnede løsningen ble tilsatt alle brønnene i kolonne 1 til og med 11 på de platene som 

skulle benyttes. I kolonne 12 ble alle brønnene tilsatt 100 µl coatingbuffer. Platene pakkes inn 

i plastfolie for å forhindre fordamping, deretter i aluminiumsfolie. Platene settes på kjølerom 

(+4°C). 

 

Vasking 

Hensikten med vasking er å fjerne rester av antigen som ikke har festet seg. Platene tas ut av 

kjølerommet og pakkes ut. Coatingbufferen helles av og brønnene fylles med Waalers 

vaskebuffer. Vaskebufferen helles av. Dette må gjøres i en rask bevegelse for å hindre 

kontaminasjon mellom brønnene. For å sikre at all vaskebuffer kommer ut av brønnene, 

dunkes planten godt mot cellepapir på benken. Platene fylles så igjen med vaskebuffer og 

denne prosedyren gjentas 4 ganger. 

 

Blokkering 

Etter vasking ble alle brønnene med unntak av kolonne 12, tilsatt 200 µl blokkeringsbuffer. 

Platene settes i varmeskap (37°C) i nøyaktig 1 time. Hensikten med dette er å hindre 

uspesifikk binding av antistoff. Etter at det har gått 1 time tas platene ut og vaskes igjen 4 

ganger med vaskebuffer. 

 

Påsetting av prøver 

Brønnene i kolonne 2 til og med 10 ble tilsatt 100 µl blokkeringsbuffer. 200 µl av riktig 

fortynnede prøver ble satt til brønner i  kolonne 1. Det ble også tilsatt standard til en av 

brønnene i kolonne 1, og blokkeringsbuffer i en annen, den siste fungerte som blank. 100 µl 

av de fortynnede prøvene, blokkeringsbufferen (blank) og standarden ble også satt til 

brønnene i  kolonne 11 og 12. Serumprøvene var fortynnet 1:1000 og salivaprøvene var 

fortynnet 1:10. Standarden var fortynnet 1:40. Ved hjelp av gaffelpipette ble alle brønnene i 

kolonne 1 to-gangfortynnet ved at 100 µl ble overført til kolonne 2, deretter ble 100 µl fra 

kolonne 2 overført til kolonne 3 og så videre. Ved hver overføring ble det blandet godt ved å 

trekke opp og pipettere ut 7 ganger. Dette ble gjort til og med kolonne 10. For at volumet 

skulle være likt i alle brønner, ble det tatt ut 100 µl av kolonne 10 som ble kastet. Kolonne 11 

var en kontroll på kolonne 1, mens 12 ble en kontroll for eventuelle uspesifikke bindinger.  
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Platene ble på nytt pakket inn i plastfolie og aluminiumsfolie, og så satt på kjølerommet over 

natten. 

 

Påsetting av konjugat 

Konjugatet som ble benyttet var et anti-antistoff-enzymkompleks. Dette ble fortynnet 1:1000 i 

blokkeringsbuffer.  ELISA-platene som hadde ligget over natten med prøver i, ble tatt ut fra 

kjølerommet og platene ble vasket 4 ganger. 100 µl av konjugatløsningen ble satt til samtlige 

brønner på platene. Platene skulle så stå på benken i nøyaktig 1 time. 

 

Påsetting av substrat 

Som subrat ble det benyttet orto-fenyl-diamin (OPD). OPD - tabletter løst opp i fosfat-

citratbuffer i en erlenmeyerkolbe, og fordi tablettene er lyslabile ble kolben satt mørkt. Det 

skal være 12,5 ml buffer for hver tablett, og det skal løses like mange tabletter som antall 

plater. Platene som hadde stått med konjugat i 1 time ble vasket 6 ganger. Rett før påsetting 

av OPD-løsningen ble denne tilsatt 5 µl H2O2  per plate som skulle behandles. Dette er en 

katalysator for den eventuelle fargereaksjon som kommer senere. 100 µl OPD-løsningen ble 

satt til samtlige brønner. Platene ble satt mørkt. Det skjedde en kjemisk reaksjon mellom OPD 

og konjugat som var bundet til antistoff, og det utviklet seg en gul-orange farge. 

 

Stoppløsning 

Etter nøyaktig 30 minutter i mørket ble 50 µl H2SO4 satt til alle brønnene. Dette er en 

stoppløsning, som stopper fargereaksjonen som eventuelt foregår i brønnene. Platene skulle så 

stå i 10 minutter for at fargen skal stabilisere seg.  

 

Avlesing 

Intensiteten av den gul-orange fargen som utvikles i de brønnene det er antistoff, er 

proposjonal med konsentrasjonen av antistoff. Denne fargeintensiteten ble målt som OD-

verdier i et Titertek Multiscan apparat. Avlesningen ble gjort ved 492 nm. 

 

Beregning 

OD-verdiene som ble lest av for brønnene med standard, ble plottet mot konsentrasjonen i den 

respektive brønn. Dette ga en standardkurve som ble brukt for å angi konsentrasjonen i 
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brønnene med prøver på bakgrunn av OD-verdien for disse. Til beregniger benyttet vi 

dataprogrammet EXEL. 

 

Erfaring på Folkehelseinstituttet har vist at en coating-konsentrasjon på 5,4 µg/ml fungerer 

bra. Dette ble derfor brukt da det skulle kjøres elisa-analyse av serum og saliva fra 

standardmusene. Det ble også preparert plater med dobbel coatingkonsentrasjon. 

Stamløsningen inneholdt mye eggproteiner og dette kunne gjøre at det var nødvendig med 

høyere coating-konsentrasjon for å få gode ELISA-resultater. Kjøringene viste at hvis OD-

avlesningene skulle holde seg innenfor et fornuftig og brukbart område, måtte det coates med 

en virusløsning med konsentrasjon av totalprotein på 10.8 µg/ml 

 

4.8 Viruskvantifisering 
 
Neseskyllprøvene ble levert til ansatte på avdeling for smittevern ved Folkehelseinstituttet for 

bestemmelse av virustiter. Denne bestemmelsesprosedyren baserer seg på influensavirusets 

evne til å agglutinere røde blodlegemer (kryssbinde blodlegemer slik at de feller ut som 

komplekser). Det lages en fortynningsrekke av virusprøvene og en bestemt mengde røde 

blodlegemer fra kalkun tilsettes. I prøver det ikke er virus, vil blodlegemene falle til bunnen 

og danne en ”knapp”. I prøvene som inneholder virus, vil blodcellene agglutineres og det 

oppstår ingen slik ”knapp”. Ut fra dette kan relativ mengde virus i prøvene bestemmes 

 

Reagenser: PBS WHO pH = 7,2                                           Utstyr: Pipetter 

                  0,25% kalkunblod i PBS med BSA                                 Plastrør 50 ml 

                  Kontrollvirus: A/pr/8 (H1N1)                                          Mikrotiterplate m/lokk 

                  Nyreceller fra hund (MDCK-celler)  

                  Marsvinblod 

 

Utførelse: 

Neseskyllene var så fortynnet at eventuelle virusmengder i disse ikke ville være tilstrekkelig 

til å få positiv hemagglutinasjon. Virus fra neseskyllene ble derfor sådd ut på nyreceller. 

Viruset vil kunne infisere disse cellene og prolifirere intracellulært. Fra cellene vil det så 

kunne frigjøres større mengde virus. Forholdet mellom innhold av virus i de respektive 

neseskyllene er imidlertid fortsatt det samme. Det var tilsatt trypsin til nyrecellene for at 

cellene skulle løsne fra hverandre. 
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Virus har cytopatogen effekt, det vil si at de ødelegger celler. Slik cytopatogen effekt i 

prøverørene kunne sees som huller i det tette cellelaget på innsiden av plastrørveggen. Slike 

observasjoner avgjorde i hvilke rør det var virus. For å unngå feil ble likevel alle rør, med 

eller uten cytopatogene tegn, testet videre. 

 

50 µl PBS ble satt til alle brønnene på en mikrotiterplate med i alt 96 brønner. Deretter ble  

50 µl av prøvene satt til hver sin brønn i første kolonne. Prøvene og PBS ble blandet godt ved 

å suge væsken inn og ut av pipetten. En 2-gangersfortynning ble oppnådd bortover raden ved 

å overføre 50 µl fra første kolonne til andre kolonne, blande godt, deretter overføre 50 µl fra 

andre kolonne til tredje og så videre. Dette ble gjort til og med nest siste kolonne.  Siste 

kolonne inneholdt ikke prøver og blir derfor en kontroll på de røde blodlegemene. Det ble satt 

til 50 µl 0,25% kalkunblod i PBS m/BSA til samtlige brønner. Platene ble lest av etter ½-1 

time. Virustiter er den inverse verdien av høyeste fortynning som viser fullstendig 

agglutinasjon. 

 

4.9 Statistiske metoder og grafisk fremstilling 
 

For statistiske beregninger og grafisk fremstilling av dataene ble programmene GraphPad og 

EXEL  benyttet. Det ble brukt ikke-parametriske statistiske metoder. Slike metoder innebærer 

at  størrelsen på resultatene ikke er avgjørende, men rangering av dem. Dette gjør at 

resultatene er valide selv om de ikke er normalfordelte. For sammenlikning av forskjellige 

prøvetidspunkt innen samme gruppe ble Wilcoxon ”signed rank” – test brukt. For 

sammenlikning mellom gruppene ble Mann – Whitney U – test benyttet. Forskjeller ble 

oppgitt i P-verdier. Der P-verdien var mindre eller lik 0,05 ble forskjellen sett på som 

signifikant. 
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5 RESULTATER 
 

5.1 Observasjon av musene 
 

Det var forholdsvis tidlig tegn til utvikling av rangorden i burene. I noen bur hadde alle med 

unntak av en selvutnevnt leder fått bitt bort værhårene. Andre bur hadde høyt antall mus med 

små bitt og sår i haletuppen. Dette er imidlertid vanlig, og musene så ut til å være tilfredse. En 

hver håndtering av musene førte til økt urinering og avføring, noe som forsvant straks musen 

ble satt tilbake i buret. Det har tidligere ved folkehelseinstituttet blitt gjort forsøk på å benytte 

observerbare tegn på sykdom hos mus.(7) Dette innebærer forandringer i pelsen, redusert 

aktivitet og synlig vekttap. Det ble i dette forsøket observert noe mer pjuskete pels hos enkelte 

etter smitte, og noen mus ble synlig tynnere. Disse observasjonene var likevel ikke entydige 

nok til at de kunne benyttes i kategoriseringen av syke dyr. Slike observasjoner vil også 

vanskelig kunne brukes til å angi grad av sykdom.  

 
Underveis døde det to mus. Den ene var fra den negative kontrollgruppen som det ikke ble 

gjort noe med. Den andre var fra gruppen som daglig fikk MacroGard peroralt. Eventuelle 

målinger som ble gjort på disse musene før de døde er tatt ut av resultatene. I tillegg var det 

en mus i gruppen som fikk kun intranasal vaksine og en mus i den positive kontrollgruppen 

som utviklet store kuler på kroppen underveis. Dette oppstod såpass tidlig i forsøket at det 

ikke ansees som sannsynlig at det skyldes selve forsøket. Disse musene oppførte seg normalt, 

og viste ingen tegn til å lide. Vekten på disse musene ble imidlertid påvirket av at kulene 

veide mye. Det ble da valgt å fjerne resultater fra disse musene fordi man ikke kunne utelukke 

at de ble påvirket av musenes spesielle tilstand. 

 
5.2 Vekt  
 

Vekttap er tidligere sett å kunne brukes som tegn på sykdom hos mus(12,7) Alle mus ble 

derfor veiet 3 uker før smitte og 1 uke før smitte, samt 4 og 6 dager etter smitte.  

 

En gruppe lå signifikant lavere i vekt enn de andre ved målingen 3 uker før smitte. Denne 

gruppen hadde på det daværende tidspunktet fått influensavaksine subkutant samtidig med 

MacroGard intranasalt en gang. Ved sammenlikning av vekten 1 uke før smitte var det 
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imidlertid ingen signifikante forskjeller mellom gruppene, og gruppene ble derfor ansett som 

like fra dette tidspunktet. 

 

For å se hvilken effekt smitte hadde på musenes vekt, ble målingene 1 uke før smitte 

sammenliknet med målingene 6 dager etter smitte.(Figur 5.2.1.) Den positive kontrollgruppen 

som kun ble smittet hadde gått signifikant ned i vekt ( P = 0,016) i forhold til den negative 

kontrollgruppen. Samtlige smittende grupper gikk ned i vekt. Det var spesielt noen grupper 

som gikk ned i vekt, dette blir sett nærmere på i det følgende. 
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Figur 5.2.1. Viser medianvekt i gram målt 1 uke før smitte (lys stolpe) og 6 dager etter smitte (mørk 

stolpe) for alle grupper. Gruppene som er markert med * lå signifikant lavere i vekt enn den negative 

kontrollen etter smitte 
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For å se på effekten av MacroGard som fôrtilskudd, ble MacroGard gitt peroralt daglig, 5 

dager i uken, i 7 uker. Eventuelle adjuvanseffekter av MacroGard ble undersøkt ved å gi 

MacroGard intranasalt enten blandet med intranasal vaksine, eller gitt på samme tid som 

subkutan vaksine. For å vurdere effekten av Macrogard på vekt, ble vekt i de aktuelle 

gruppene sammenliknet.  

 

En sammenlikning av gruppene som fikk intranasal vaksine viste hvilken effekt Macrogard 

som fôrtilskud og eventuell adjuvans, hadde hatt i disse gruppene (tabell 5.2.1.). Det var ingen 

signifikant forskjell mellom gruppen som kun fikk intranasal vaksine, og gruppen som fikk 

intranasal vaksine blandet med MacroGard. Derimot var det signifikant lavere vekt i gruppen 

som fikk MacroGard peroralt enn i gruppen som fikk MacroGard intranasalt både før og etter 

smitte. Medianvekten i gruppen som fikk MacroGard peroralt lå gjennomsnittlig 2,5 gram og 

5 gram lavere enn de andre gruppene henholdsvis før og etter smitte. Peroral MacroGard 

syntes derfor å ha hatt en negativ effekt på vektutvikling.  

 
Tabell 5.2.1. Viser medianvekt, og spredning i parentes, i gram for gruppene som fikk influensa- 
vaksine (INV) intranasalt (i.n.). En gruppe fikk i tillegg MacroGard (MG) intranasalt blandet med 
vaksinen. En annen gruppe fikk i tillegg MacroGard peroralt (p.o.) daglig i 6 uker. Forskjell mellom 
gruppene og innen gruppene på ulike tidspunkt vises som P-verdier. Antall mus i gruppen vises som n.  

 3 uker før 
smitte 

P 1 uke før 
smitte 

P etter smitte P* 

     
INV i.n + MG i.n 26,5 i.s 26,4 i.s 25,6 i.s 

n = 6 (24,2-26,9)  (24,7-28,0)  (22,0-27,1)  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

       
P i.s  0,03  0,03  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
       

INV i.n + MG p.o 24,7 i.s 24,7 i.s 21,7 i.s 
n = 6 (23,9-26,5)  (23,9-26,5)  (21,1-25,3)  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
       

P i.s  i.s  i.s  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

       
INV i.n 27,2 i.s 25,6 i.s 25,2 i.s 
n = 5 (23,4-28,4)  (23,6-28,5)  (19,5-29,4)  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
      

P** i.s i.s  i.s  
      

P* = den aktuelle gruppen sammenliknet med positiv kontroll 
P** = sammenlikning mellom  gruppene [INV i.n] og [INV i.n + MG i.n] 
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Det ble gjort en liknende sammenlikning av gruppene som fikk subkutan vaksine for å se på 

effekten av MacroGard i disse gruppene (tabell 5.2.2.). Heller ikke her skilte gruppen som 

fikk MacroGard intranasalt samtidig med subkutan vaksine seg fra gruppen som kun fikk 

subkutan vaksine. Denne gruppen hadde imidlertid signifikant høyere vekt enn den positive 

kontrollen etter smitte, noe som tydet på at intranasal MacroGard hadde vært positivt for 

vektutviklingen. Medianvekten i gruppen som fikk MacroGard peroralt lå gjennomsnittlig 3,8 

gram under medianvekten i de andre gruppene etter smitte. Dette betyr at MacroGard hadde 

hatt en negativ effekt på vektutviklingen. 

 
Tabell 5.2.2. Viser medianvekt, og spredning i parentes, i gram for gruppene som fikk 
influensavaksine (INV) subkutant (s.c.). En gruppe fikk i tillegg MacroGard ( MG) intranasalt 
samtidig med vaksinen. En annen gruppe fikk i tillegg MacroGard peroralt (p.o.) daglig i 6 
uker. Forskjell mellom gruppene og innen gruppene på ulike tidspunkt vises som P-verdier. 
Antall mus i gruppen vises som n. 

 3 uker før 
smitte 

P 1 uke før 
smitte 

P etter smitte P* 

     
INV s.c + MG i.n 26,8 i.s 27,3 i.s 25,3 0,03 

n = 6 (24,4-28,2)  (23,7-29,1)  (22,4-27,5)  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

       
P 0,02  i.s  i.s  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
       

INV s.c + MG p.o 23,4 0,03 24,8 i.s 21,7 i.s 
n = 6 (22,2-25,7)  (24,0-27,6)  (18,3-26,8)  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
       

P i.s  i.s  i.s  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

       
INV s.c 26,1 0,03 27,2 i.s 25,6 i.s 
n = 5 (23,2-28,1)  (23,8-29,6)  (21,9-28,9)  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
      

P** i.s i.s  i.s  
      

P* = den aktuelle gruppen sammenliknet med positiv kontroll 
P** = sammenlikning mellom  gruppene [INV s.c] og [INV s.c + MG i.n] 
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Det var en gruppe som kun fikk MacroGard peroralt. For å vurdere effekten på vekt  av 

MacroGard som fôrtilskudd, ble denne gruppen sammenliknet med positiv og negativ kontroll 

(tabell 5.2.3.). I gruppen som fikk MacroGard peroralt og i den positive kontrollgruppen falt 

medianvekten henholdsvis 1,5 og 3,1 gram etter smitte. Begge disse gruppene lå signifikant 

lavere i vekt enn den negative kontrollgruppen etter smitte. Det så her ikke ut til at peroral 

Macrogard hadde påvirket vektutvikling.  

 

 

Tabell 5.2.3. Viser medianvekt, og spredning i parentes, i gram for gruppen som fikk MacroGard 
(MG) peroralt (p.o.) daglig i 7 uker, positiv kontrollgruppe og negativ kontrollgruppe. Forskjell 
mellom gruppene og innen gruppene på ulike tidspunkt vises som P-verdier. Antall mus i gruppen 
vises som n.  

 3 uker før 
smitte 

P 1 uke før 
smitte 

P etter smitte 

    
MG p.o 24,8 i.s 25,3 i.s 23,8 
n = 5 (22,7-26,4)  (22,6-26,4)  (21,8-25,6) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
      

P i.s  i.s  i.s 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

      
positiv kontroll 24,8 i.s 25,3 i.s 22,2 

n = 5 (23,1-25,4)  (24,9-28,4)  (19,5-28,6) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

      
P i.s  i.s  0,02 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
   

negativ kontroll 25,5  26,3  26,2 
n = 5 (23,8-28,1)  (25,0-27,1)  (24,7-26,7) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
   

P* i.s  i.s  0,02 
   

P* = Sammenlikning av gruppen som fikk MG peroralt med den negative kontrollgruppen 
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Større grupper 

For å få et større statistisk grunnlag og for å studere parametre som gikk på tvers av gruppene, 

ble det opprettet større teoretiske grupper slått sammen av flere grupper. 

 

For å vurdere om influensavaksinen hadde noen effekt ble vekten til de vaksinerte musene 

sammenliknet med vekten til de ikke-vaksinerte (tabell 5.2.4.). Både de vaksinerte og de ikke-

vaksinerte musene gikk ned i vekt etter smitte. De vaksinerte skilte seg imidlertid ikke  fra 

negativ kontroll etter smitte, mens de ikke-vaksinerte hadde signifikant lavere vekt etter 

smitte i forhold til den negative kontrollen. Det virket derfor som vaksinen har hatt en positiv 

effekt på vektutvikling. 

 
 
Tabell 5.2.4. Viser medianvekt og spredning i parentes, i gram for musene som ble smittet. Den ene 
gruppen består av alle mus som ble vaksinert (+INV) før smitte, og den andre gruppen består av alle 
mus som ikke ble vaksinert (-INV) før smitte. Forskjell mellom gruppene og innen gruppene på ulike 
tidspunkt vises som P-verdier. Antall mus i gruppen vises som n. 

 3 uker før 
smitte 

P 1 uke før 
smitte 

P Etter 
smitte 

P* 

       
+INV 25,7 0,007 26,3 <0,0001 24,8 i.s 

(n = 35) (22,2-28,6)  (23,1-29,6)  (18,3-29,4)  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

       
P i.s  i.s  i.s  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
       

-INV 24,6 i.s 25,3 0,002 22,2 0,003 
(n = 10) (22,7-26,4)  (22,6-28,4)  (19,5-25,6)  

       
P* = Den aktuelle gruppen sammenliknet med negativ kontroll 
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For å vurdere intranasal vaksine i forhold til subkutan vaksine, ble alle mus som fikk 

intranasal vaksine sammenliknet med alle mus som fikk subkutan vaksine (tabell 5.2.5.). 

Begge gruppene gikk ned i vekt etter smitte. Medianvekten i gruppen av vaksinerte vaksinerte 

mus gikk ned 1,2 gram. Medianvekten i gruppen av ikke-vaksinerte mus gikk ned 2,1 gram.  

 
 
Tabell 5.2.5. Viser medianvekt, og spredning i parentes, i gram for musene som fikk influensavaksine 
(INV). Den ene gruppen besto av alle mus som fikk vaksine intranasalt (i.n.) og den andre gruppen av 
de som fikk vaksine subkutant (s.c.). Forskjell mellom gruppene og innen gruppene på ulike tidspunkt 
vises som P-verdier. Antall mus i gruppen vises som n. 

 Før  
smitte 

P Etter 
smitte 

P* 

     
INV i.n. 25,8 0,02 24,6 i.s 
n=17 (23,6-28,5)  (19,5-29,4)  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
     

P i.s  i.s  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

     
INV s.c. 26,9 0,001 24,8 i.s 

n=18 (23,1-29,6)  (18,3-28,9)  
     

P* = sammenlikning av vekt i gruppen etter smitte med positiv kontroll 
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For å vurdere effekten av MacroGard i større grupper, ble musene som fikk MacroGard 

intransalt sammenliknet med de som fikk MacroGard peroralt, uavhengig av type vaksine. 

Som referanse ble disse sammenliknet med en tilsvarende gruppe satt sammen av musene som 

kun fikk vaksine (tabell 5.2.6.). Alle gruppene gikk ned i vekt etter smitte. Gruppen som fikk 

MacroGard intranasalt veide imidlertid signifikant mer enn den positive kontrollen etter 

smitte, og MacroGard så derfor ut til å ha hatt positiv effekt på vektutvikling. Gruppen som 

fikk MacroGard peroralt lå signifikant lavere i vekt enn de andre gruppene både før og etter 

smitte og peroral MacroGard hadde tydelig hatt negativ effekt på vektutvikling. 

 

 
 
 
Tabell 5.2.6. Viser medianvekt og spredning i parentes, i gram for musene som fikk vaksine (INV). 
En gruppe fikk i tillegg MacroGard intranasalt (i.n.) samtidig med vaksine, og en annen gruppe fikk i 
tillegg MacroGard peroralt (p.o.) hver dag i 6 uker. Forskjell mellom gruppene og innen gruppene på 
ulike tidspunkt vises som P-verdier. Antall mus i gruppen vises som n. 

  Vekt før 
smitte 

P vekt etter 
smitte 

P* 

     
INV + MG i.n  26,9 0,01 25,3 0,02 

n = 12  (23,1-29,1)  (22,0-27,5)  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

      
P  0,01  0,01  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
      

INV + MG p.o  25,0 0,02 21,7 i.s 
n = 12  (23,1-27,6)  (18,3-26,8)  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
      

P  0,02  0,04  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

      
INV   26,8 0,01 25,2 i.s 

n = 11  (23,6-29,6)  (19,5-29,4)  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

      
P**  i.s  i.s  

      
P* = den aktuelle gruppen sammenliknet med positiv kontroll 
P** = sammenlikning av gruppen [INV] med [INV + MG i.n] 
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5.3 Temperatur 
 
Redusert temperatur har vist seg å kunne brukes som et tegn på sykdom hos mus(11). Det ble 

derfor målt temperatur 1 uke før smitte, samt 4 dager og 6 dager etter smitte. 

 

Temperatur ble målt ved hjelp av mikrochipstranspondere som var implantert i musene. Noen 

mus fikk satt inn chips som var brukt i andre dyr ved tidligere forsøk. To mus som hadde 

brukte chips, hadde ved hver måling urealistiske temperaturer. Målingene fra disse musene 

valgte vi derfor å se bort fra. Disse musene kom fra grupper som allerede var en mindre på 

grunn av død. Som følge av dette hadde de aktuelle gruppene kun fire mus til sammenlikning 

av temperaturresultater.  

 

For å vurdere effekten av smitte på musenes temperatur, ble målingene gjort 1 uke før smitte 

sammenliknet med målingene gjort 6 dager etter smitte (Figur 5.3.1.). Den positive 

kontrollgruppen som kun ble smittet hadde signifikant lavere temperatur etter smitte i forhold 

til den negative kontrollgruppen ( P = 0,02). Samtlige grupper fikk lavere temperatur etter 

smitte. Flere grupper hadde signifikant lavere temperatur etter smitte i forhold til den negative 

kontrollen, det blir det sett nærmere på i det følgende.  

35,0
35,5
36,0
36,5
37,0
37,5
38,0
38,5
39,0

IN
V i.n

 + M
G i.n

*

IN
V s.

c +
 M

G i.n

IN
V i.n

IN
V s.

c 

IN
V i.n

 + M
G p.

o*

IN
V s.

c +
 M

G p.
o*

MG p.
o*

Pos
itiv

 ko
ntr

oll
*

Neg
ati

v k
on

tro
ll

Te
m

pe
ra

tu
r

Før smitte
Etter smitte

 
Figur 5.3.1. Viser mediantemperatur  i °C målt 1 uke før smitte (lys stolpe) og 6 dager etter 
smitte (mørk stolpe) for alle grupper. Gruppene som er markert med * hadde signifikant 
lavere temperatur enn den negative kontrollgruppen etter smitte.  
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For å vurdere effekt av MacroGard på temperatur, ble de samme sammenlikningene gjort 

mellom temperaturresultatene som for vektresultatene.  

 

En sammenlikning av temperatur i gruppene som fikk intranasal vaksine (tabell 5.3.1.)  viste 

hvilken effekt  MacroGard  hadde som fôrtilskudd eller eventuell adjuvans her. Det ble ikke 

funnet noen forskjell mellom gruppen som fikk MacroGard intranasalt og gruppen som kun 

fikk vaksine. Gruppen som fikk MacroGard peroralt var den eneste gruppen hvor 

temperaturfallet var signifikant. Denne gruppen hadde gjennomsnittlig 0,8 °C lavere 

temperatur enn de andre gruppene etter smitte. 

 
Tabell 5.3.1. Viser mediantemperatur, og spredning i parentes, i °C for gruppene som fikk 
influensevaksine (INV) intranasalt (i.n.). En gruppe fikk i tillegg MacroGard ( MG) intranasalt blandet 
med vaksinen. En annen gruppe fikk i tillegg MacroGard peroralt (p.o.) daglig i 6 uker. Forskjell 
mellom gruppene og innen gruppene på ulike tidspunkt vises som P-verdier. Antall mus i gruppen 
vises som n.  

  temp før 
smitte 

P Temp etter 
smitte 

P* 

     
INV i.n + MG i.n  38,1 i.s 37,5 i.s 

n = 6  (37,5-38,7)  (35,9-37,9)  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

      
P  i.s  i.s  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
      

INV i.n + MG p.o  38 0,03 36,9 i.s 
n = 6  (37,5-39,5)  (35,2-37,5)  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
      

P  i.s  i.s  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

      
INV i.n  38,4 i.s 37,9 i.s 
n = 5  (37,7-39,0)  (35,7-38,9)  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
      

P**  i.s  i.s  
      

P* = den aktuelle gruppen sammenliknet med positiv kontroll 
P** = sammenlikning mellom  gruppene [INV i.n] og [INV i.n + MG i.n] 
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En sammenlikning i temperatur tilsvarende tabell 5.3.1. mellom gruppene som fikk 

influensavaksinen subkutant viste ingen betydelige forskjeller. Dette tilsier at MacroGard ikke 

hadde noen effekt i disse gruppene, hverken gitt intranasalt eller peroralt. 

 
 
  
En gruppe fikk kun MacroGard peroralt. For videre å vurdere effekten på temperatur av 

MacroGard som fôrtilskudd, ble denne gruppen sammenliknet med den positive kontrollen. 

Samtlige mus i gruppen som fikk MacroGard peroralt hadde lavere temperatur etter smitte 

enn før, og den høyeste temperatur målt etter smitte, var lavere enn den laveste temperaturen 

målt før smitte. Alle unntatt en mus i kontrollgruppen hadde også lavere temperatur etter 

smitte enn før. Begge gruppene hadde altså et temperaturfall. Mediantemperaturen falt 

imidlertid 2,4 °C i gruppen som fikk MacroGard peroralt i forhold til et fall på kun 0,5 °C i 

den positive kontrollen. Dette tyder på at MacroGard hadde hatt negativ virkning på 

temperaturfallet. 
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Større grupper 

Som vektresultatene, ble temperaturmålingene slått sammen i større teoretiske grupper for å 

se på parametre som gikk på tvers av gruppene. 

 
For å vurdere effekten av influensavaksinen ble temperatur sammenliknet mellom alle 

vaksinerte mus og alle ikke-vaksinerte mus (tabell 5.3.2.). Alle musene hadde signifikant 

lavere temperatur etter smitte enn før smitte. Både de vaksinerte og de ikke-vaksinerte 

musene skilte seg også signifikant fra den negative kontrollgruppen. De vaksinerte musene, 

tross temperaturfall, gikk ikke fullt så mye ned som de ikke-vaksinerte og skilte seg ikke i så 

stor grad fra kontrollen. Dette tilsier at vaksinen har hindret noe temperaturfall. 

 

 
 
Tabell 5.3.2. Viser mediantemperatur, og spredning i parentes, i °C for musene som ble smittet. Den 
ene gruppen består av alle mus som ble vaksinert (+INV) før smitte, og den andre gruppen består av 
alle mus som ikke ble vaksinert (-INV) før smitte. Forskjell mellom gruppene og innen gruppene på 
ulike tidspunkt vises som P-verdier. Antall mus i gruppen vises som n. 

 4 uker før 
smitte 

P Etter 
smitte 

P* 

     
+INV 38,2 <0,0001 37,5 0,04 

(n = 35) (38,5-39,5)  (35,0-39,0)  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

     
P i.s  i.s  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     

-INV 37,7 0,01 36,5 0,003 
(n = 9) (37,0-38,2)  (34,9-37,5)  

     
P* = Sammenlikning av den aktuelle gruppen med negativ kontroll 
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For å vurdere forskjellen mellom intranasal og subkutan influensavaksine, ble temperatur av 

alle mus som fikk intranasal vaksine sammenliknet med temperaturen til alle mus som fikk 

subkutan vaksine (tabell 5.3.3.). Alle musene hadde lavere temperatur etter smitte enn før 

smitte, og ingen skilte seg betydelig fra den positive kontrollgruppen. Musene som fikk 

intranasal vaksine hadde større temperaturfall enn musene som fikk subkutan vaksine. 

 

 

 
Tabell 5.3.3. Viser mediantemperatur og spredning i parentes, i °C for musene som fikk 
influensavaksine (INV). Den ene gruppen består av alle mus som fikk vaksine intranasalt (i.n.) og den 
andre gruppen av de som fikk vaksine subkutant (s.c.). Forskjell mellom gruppene og innen gruppene 
på ulike tidspunkt vises som P-verdier. Antall mus i gruppen vises som n. 

 Før smitte P Etter 
smitte 

P* 

     
INV i.n. 38,0 0,001 37,5 i.s 

 (37,5-39,5)  (35,2-38,9)  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

     
P i.s  i.s  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
     

INV s.c. 38,1 0,02 38,1 i.s 
 (37,9-38,9  (35,0-39,0)  
     

P* = den aktuelle gruppen sammenliknet med positiv kontroll 
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For å vurdere effekten av MacroGard i større grupper, ble musene som fikk MacroGard 

intransalt sammenliknet med de som fikk MacroGard peroralt, uavhengig av type vaksine. 

Som referanse sammenliknes disse også med en tilsvarende gruppe satt sammen av musene 

som kun fikk vaksine (tabell 5.3.4.). Begge gruppene som fikk MacroGard, både intranasalt 

og peroralt, hadde signifikant temperaturfall etter smitte. Ingen av gruppene skilte seg fra 

positiv kontroll, dette tydet på at MacroGard hadde hatt negativ effekt på temperatur. 

Mediantemperaturen sank imidlertid betraktelig mer i gruppen som fikk MacroGard peroralt 

(1,2 °C) i forhold til gruppen som fikk MacroGard intranasalt (0,4 °C). 

 
 
 
Tabell 5.3.4. Viser mediantemperatur og spredning i parentes, i °C for musene som fikk vaksine 
(INV). En gruppe fikk i tillegg MacroGard intranasalt (i.n.) samtidig med vaksine, og en annen gruppe 
fikk i tillegg MacroGard peroralt (p.o.) hver dag i 6 uker. Forskjell mellom gruppene og innen 
gruppene på ulike tidspunkt vises som P-verdier. Antall mus i gruppen vises som n. 

  Temp før 
smitte 

P temp etter 
smitte 

P* 

     
INV + MG i.n  38,2 0,02 37,8 is 

n = 12  (37,5-38,9)  (35,9-39,0)  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

      
P  i.s  i.s  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
      

INV + MG p.o  38,1 0,001 36,9 i.s 
n = 12  (37,5-39,5)  (35,0-38,2)  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
      

P  i.s  i.s  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

      
INV   38,2 i.s 38,2 i.s 

n = 11  (37,7-39,0)  (35,7-38,9)  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

      
P**  i.s  i.s  

      
P* = den aktuelle gruppen sammenliknet med positiv kontroll 
P** = sammenlikning av gruppen [INV] med [INV + MG i.n] 
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5.4 Antistoff, IgG, i serum 
 

For å se hvilken effekt MacroGard hadde på produksjon av antistoff i serum ble konsentrasjon 

av antistoff sammenliknet blant alle gruppene (figur 5.4.1.).  I  gruppene som ikke fikk 

vaksine var det naturlig nok ingen antistoff i serum før smitte. Av de vaksinerte gruppene, var 

det kun de som fikk subkutan vaksine som viste betydelig antigenrespons. 
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Figur 5.4.1. Viser mediankonsentrasjon i U/ml av antistoff i serum før smitte hos alle gruppene 

 

 

 

En sammenlikning av antistoff-konsentrasjon i serum hos de gruppene som hadde fått 

intranasal influensavaksine viste ikke tegn til at MacroGard hadde påvirket produksjonen av 

antistoff. I alle gruppene hadde de fleste musene ingen respons. I hver gruppe var det en eller 

to mus med respons, og denne responsen var forholdsvis høy. 
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For å se om MacroGard hadde noen effekt på antistoffproduksjon etter subkutan vaksine, ble  

antistoff-konsentrasjon i serum sammenliknet mellom gruppene som fikk subkutan vaksine 

(tabell 5.4.2.). Gruppen som fikk MacroGard intranasal skilte seg ikke fra gruppen som kun 

fikk vaksine. Forskjellene var ikke signifikante, men gruppen som fikk MacroGard peroralt 

hadde tydelig lavere konsentrasjon IgG enn de to andre gruppene. Denne gruppen var også 

den eneste som ikke hadde signifikant høyere konsentrasjon av IgG enn den positive 

kontrollgruppen som ikke ble vaksinert. Dette tydet på at MacroGard hadde hatt negativ 

effekt på antistoffproduksjonen. 

 
 
Tabell 5.4.2. Viser mediankonsentrasjon og spredning i parentes, av immunoglobelin (IgG) i serum 
for gruppene som fikk influensavaksine (INV) subkutant (s.c.). En gruppe fikk i tillegg MacroGard  
(MG) intranasalt samtidig med vaksinen. En annen gruppe fikk i tillegg MacroGard peroralt (p.o.) 
daglig i 6 uker. Forskjell mellom gruppene vises som P-verdier. Antall mus i gruppen vises som n.  

IgG i serum P* 

INV s.c + MG i.n 2263 <0,001 
n = 6 (402-14525)  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
   

P i.s  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

   
INV s.c + MG p.o 1657 i.s 

n = 6 (<200-34627)  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

   
P i.s  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
   

INV s.c 3780 <0,001 
n = 5 (<200-21598)  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  

P** i.s 
  

P* = aktuell gruppe sammenliknet med musene som fikk verken vaksine eller MacroGard (n=10) 
P** = sammenlikning av gruppen [INV s.c + MG i.n] med [INV s.c] 
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Større grupper 

Også med hensyn på immunoglobelin ble resultatene slått sammen i større teoretiske grupper. 

 

For å vurdere forskjellen på intranasal og subkutan vaksine, ble konsentrasjonen av antistoff i 

serum sammenliknet for gruppene som hadde fått intranasal vaksine og gruppene som hadde 

fått subkutan vaksine (tabell 5.4.3.). Gruppen av mus som hadde fått subkutan vaksine hadde 

signifikant høyere konsentrasjon av antistoff i serum. 

 
Tabell 5.4.3. Viser mediankonsentrasjon og spredning i parentes av immunoglobulin (IgG) i U/ml for 
musene som fikk influensavaksine (INV). Den ene gruppen består av alle mus som fikk vaksine 
intranasalt (i.n.) og den andre gruppen av de som fikk vaksine subkutant (s.c.). Forskjell mellom 
gruppene vises som P-verdier. Antall mus i gruppen vises som n.  

 IgG i serum P* 
   

INV i.n. <200 i.s 
 (<200-25830)  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
   

P 0,01  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

   
INV s.c. 3986 <0,001 

 (<200-34627)  
   

P* = den aktuelle gruppen sammenliknet med musene som ikke fikk vaksine eller MacroGard (n=10) 
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5.5 Antistoff, IgA, i saliva 
 
For å vurdere effekten av MacroGard og influensavaksine på produksjon av antistoff, IgA, i 

saliva ble konsentrasjonen av IgA sammenliknet mellom alle gruppene (Figur 5.5.1.). 

Konsentrasjonen av antistoff i saliva var svært lav. To mus i gruppen som fikk MacroGard 

intranasalt blandet med vaksine og en mus i gruppen som fikk kun intransal vaksine 

responderte. 
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Figur 5.5.1. Viser konsentrasjonen U/ml av immunoglobulin IgA i saliva hos alle grupper etter 2 
vaksinasjoner. 
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5.6 Virustiter i neseskyll 
 
 
Et tegn på beskyttelse i slimhinnen, er fravær av virus i nesen. For å vurdere grad av 

beskyttelse ble det talt antall mus i hver gruppe som ikke hadde virus i nesen 4 dager og 6 

dager etter smitte (Figur 5.6.1.). Den negative kontrollen som ikke ble smittet hadde som 

forventet ingen mus med virus i nesen. Den positive kontrollgruppen og gruppen som kun 

fikk MacroGard peroralt syntes å ha større beskyttelse dag 6 etter smitte enn dag 4 etter 

smitte, da antall mus uten virus i nesen øker. 

De andre gruppene viser synkende beskyttelse, med færre mus uten virus i nesen dag 6 enn 

dag 4. 
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Figur 5.6.1. Viser mengde virus i neseskyll 6 dager etter smitte 
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6 Diskusjon 
 

Bruk av chips til temperaturmåling 

Temperaturen i mus påvirkes svært lett av ytre faktorer. Derfor er det viktig å følge samme 

prosedyre hver gang det skal måles temperatur. Det må hver gang gå like lang tid fra musene 

blir tatt ut fra skapet til temperatur måles. Temperaturmåling må også skje til samme 

tidspunkt på dagen hver gang. Behandlingen av dyrene må foregå rolig og slik at musen 

påføres minst mulig stress, da dette eventuelt kan påvirke temperaturen. Det er antakelig også 

viktig at rekkefølgen av burene som måles gjøres bevisst. Man kan ikke se bort fra at musene 

blir påvirket av at andre mus blir hentet ut av skapet. Temperaturmålingene som ble gjort ved 

hjelp av chips, lå innenfor normalt temperaturområde for mus, og variasjonene innen 

gruppene så ikke ut til å være større enn ved rektal temperaturmåling(Liba Janakova, 

personlig meddelende). Disse målingene virket også sårbare for ytre påvirkning, men dette 

skyldes mer hvor lett temperatur i mus påvirkes og ikke målemetoden. Når en standardisert 

prosedyre for temperaturmåling følges nøye, vil måling ved hjelp av mikrochipstranspondere 

være en effektiv metode som gir korrekte og sammenliknbare resultater. 

 
Bruk av mikrochips til temperaturmåling var både tidsbesparende og mindre stressende for 

musene i forhold til rektale målinger. Det krevde imidlertid trenet personalet for å sette inn 

chipsene og innsettingen virket ubehagelig for musene. Påkjenningen ved innsetting av chip 

er likevel en engangsforeteelse, og musene får tid til å komme seg etter dette før 

temperaturmålingene begynner. Til sammenlikning er hver rektal måling en påkjenning. 

Denne påkjenningen kommer samtidig med målingene og kan med stor sannsynlighet påvirke 

resultatene. Mus reagerer antakeligvis forskjellig på påkjenning og dette kan medføre stor fare 

for feilmåling og variasjon. Bruk av mikrochipstranspondere så ikke ut til å påføre musene 

mer stress enn rektale målinger, og kan bidra til å redusere antallet gale målinger og til å 

hindre misvisende spredning. 

 

Programmering av chipsene tok noe tid, men dette kunne vi selv gjøre fortløpende mens 

dyrepersonellet satte inn chips. Nye chips er forholdsvis dyre, men tidkrevende 

omprogrammering og urealistiske temperaturmålinger når brukte chips ble benyttet, talte 

sterkt i mot gjenbruk av chips. Likevel kan dette problemet muligens løses ved grundigere 

testing av chipsene før de settes inn. Det var i tillegg et par nye chips som ikke responderte 

ved avlesing, og den aktuelle musen måtte da få satt inn en chips nummer to. Dette problemet 
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kunne elimineres ved å forsikre seg om at chipsen hadde kontakt med maskinen før den ble 

satt inn og gjør at programmering av chipsen bør skje før innsetting. 

 

I et forsøk er det også svært viktig at resultater leses av korrekt. Musens identitet er lagret på 

chipsen. Når temperaturen leses av ser man også hvilken mus dette gjelder. Dette gjør at bruk 

av mikrochips i tillegg til manuell identifisering av musene øker graden av sikkerhet ved 

temperaturregistrering.    

 

Vekttap og temperaturfall som mål på sykdom 

Tidligere forsøk ved Folkehelseinstituttet har vist at vekttap er en god parameter på 

sykdom(11). I dette forsøket hadde gruppene, tross tilfeldig utplassering i burene, omtrent lik 

medianvekt 1 uke før smitte og kunne derfor sammenliknes med tanke på videre 

vektutvikling. Vekt var enkelt å måle, og variasjonen innen burene var tilfredsstillende lav. 

Samtlige smittede grupper hadde lavere vekt dag 4 etter smitte enn før smitte. Med unntak av 

en gruppe hadde alle gått ytterligere ned i vekt dag 6 etter smitte. Det virket som om det var 

en klar sammenheng mellom smitte og vekttap. Vekt fremsto derfor som en stabil 

sammenlikningsparameter, og vekttap som et godt tegn på klinisk sykdom. 

 

I tidligere forsøk har også temperaturfall vist seg å være en brukbar indikator på klinisk 

sykdom(11). Tilsvarende viste temperaturmålingene i dette forsøket helt klart samme tendens 

som vektmålingene. Det viste seg påfallende ofte at musene med lavest vekt etter smitte også 

hadde de laveste temperaturmålingene. Temperaturmålingene var likevel ikke fullt så 

entydige som vektmålingene. I forhold til vekt er temperatur mer sårbar for ytre faktorer som 

stress, og kan oftere gi gale målinger. Temperaturfall var helt klart korrelert til sykdom. Det 

gir et godt sammenlikningsgrunnlag mot vektmålinger, men i dette forsøket virket det ikke 

som en faktor som burde benyttes som tegn på sykdom alene. 

 
Statistisk signifikans 

Antall mus i gruppene var lavt. I noen grupper falt det i tillegg bort mus underveis på grunn 

av sykdom eller død. Mangel på signifikans mellom gruppene kunne skyldes at utvalgene var 

for små. Det har derfor blitt lagt noe vekt på forskjeller som virket betydelige, tross mangel på 

statistisk signifikans. 
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Effekt av vaksine 

Alle smittede mus, både vaksinerte og ikke-vaksinerte, gikk signifikant ned i vekt og fikk 

signifikant lavere temperatur etter smitte. Dette tyder på at alle mus som ble smittet inkludert 

de vaksinerte, var dårlig beskyttet og derfor ble syke. Tidligere forsøk har imidlertid vist 

betydelig beskyttelse av vaksine(11). Dette gir grunn til å tro at konsentrasjonen av antigen i 

vaksinen som ble benyttet i forsøket var for lav.  

 

For å vurdere effekten av vaksinen ble alle mus som fikk vaksine sett på som én gruppe 

uavhengig av type vaksine. Musene som ble vaksinert før smitte, gikk ned i vekt etter smitte. 

Det var imidlertid kun musene som ikke var vaksinert som veide signifikant mindre etter 

smitte i forhold til gruppen som ikke ble smittet. Dette tyder på at mus som ble vaksinert holdt 

seg friskere etter smitte enn mus som ikke ble vaksinert. Sammenlikning av temperaturfall 

etter smitte ga tilsvarende resultat. Det er derfor grunnlag for å si at vaksinen totalt sett i dette 

forsøket, uavhengig av vaksinetype, ga noe beskyttelse. 

 

Gruppen av mus som fikk intranasal vaksine gikk signifikant ned i vekt og temperatur etter 

smitte. Gruppen av mus som fikk subkutan vaksine hadde tilsvarende resultater. Ingen av 

gruppene skilte seg signifikant fra den positive kontrollgruppen. Basert på vekt eller 

temperatur er det derfor ikke mulig å si noe om forskjellen på intranasal og subkuten vaksine. 

 

Antistoffproduksjonen i serum som følge av vaksinering, var svært lav for musene som fikk 

intranasal vaksine og denne gruppen skilte seg ikke fra de musene som ikke ble vaksinert. 

Gruppen av mus som fikk subkutan vaksine hadde signifikant høyere konsentrasjon av 

antistoff i serum i forhold til musens som fikk intranasal vaksine og musene som ikke ble 

vaksinert. Antistoffresponsen var imidlertid lav også i serum i dette forsøket i forhold til det 

som er erfart ved andre forsøk(9). Tidligere studier har også vist at nasale vaksiner gir 

betydelig immunrespons(5). Resultatene i dette forsøket kan igjen være påvirket av lav 

mengde antigen i vaksinen. Uansett var subkutan vaksine i dette forsøket tydelig mer effektiv 

til å indusere antistoffproduksjon i serum. 

 

IgA-respons  

IgA-respons kunne bare ventes i de musene som ble vaksinert intranasalt. Imidlertid var 

responsen selv i disse gruppene uventet lav, noe som strider mot funn i andre forsøk(11). 
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Hverken vaksinen eller Macrogard har i dette forsøket tydet på å ha positiv effekt på 

produksjon av antistoff, IgA, i saliva. 

 
Virus i nesen 

Den negative kontrollen hadde som ventet ikke virus i nesen. Musene som kun ble smittet og 

gruppen som kun fikk MacroGard peroralt syntes å ha fått økt beskyttelse i nesen fra dag 4 til 

dag 6 etter smitte, da antallet mus med virus i disse gruppene ble redusert. De resterende 

gruppene så ut til å ha hatt avtakende beskyttelse med flere mus med virus dag 6 enn dag 4 

etter smitte.  

 

Effekt av løselig MacroGard intranasalt  

Mus som fikk intranasal MacroGard blandet eller samtidig med vaksine, skilte seg ikke fra 

mus som kun fikk vaksine. Dette tyder på at MacroGard ikke hadde noen effekt. Imidlertid 

veide gruppen som fikk MacroGard intranasalt samtidig med subkutan vaksine signifikant 

mer etter smitte enn musene som kun ble smittet. Dette kunne tilskrives effekt av vaksine, 

men gruppen som kun fikk subkutan vaksine viste ingen slik forskjell i forhold til musene 

som kun ble smittet. Dette tyder på at MacroGard intranasalt kan ha virket positivt på 

vektutvikling, og muligens har gitt økt beskyttelse mot infeksjon. 

 

Antistoffresponsen i serum blant musene som fikk intranasal vaksine var så liten at det ikke 

var mulig å si noe om hvilken eventuell effekt MacroGard hadde hatt. Musene som fikk 

subkutan vaksine hadde som tidligere nevnt høyere antistoffrespons i serum. Det var 

imidlertid ingen tegn til at løselig MacroGard gitt intranasalt samtidig med subkutan vaksine 

hadde påvirket produksjonen av antistoff.i serum. 

 

Effekt av løselig MacroGard peroralt 

Temperaturen sank noe mer etter smitte i mus som fikk MacroGard peroralt, både med og 

uten vaksine, enn i andre mus. Forskjellen fra andre mus var imidlertid ikke stor nok til å 

gjøre noen vurderinger om effekt av MacroGard gitt peroralt basert på temperatur. 

 

Musene som i tillegg til vaksine fikk MacroGard peroralt lå lavere i vekt enn de andre etter 

smitte. Forskjellen var ikke alltid signifikant, men trenden stemte både for mus som hadde fått 

intranasal vaksine og musene som hadde fått subkutan vaksine. Når vaksinerte mus ble 

sammenliknet uavhengig av type vaksine, men basert på om de hadde fått MacroGard og 
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eventuelt hvordan de hadde fått MacroGard var det klar signifikant forskjell. Musene som 

fikk MacroGard peroralt i tillegg til vaksine veide signifikant mindre etter smitte enn musene 

som fikk MacroGard intranasalt sammen med vaksine og musene som kun fikk vaksine. Dette 

viser at MacroGard peroralt hadde en negativ effekt på vektutvikling, noe som kan bety at 

MacroGard peroralt sammen med vaksine ga dårligere beskyttelse mot infeksjon. 

 

Musene som fikk Macrogard peroralt i tillegg til vaksine lå også før smitte signifikant lavere i 

vekt enn de andre musene. Dette tyder på at MacroGard gitt peroralt hadde en negativ effekt 

på vektutvikling hos friske mus.  

 

Disse resultatene stemmer dårlig med erfaringer fra tidligere forsøk med MacroGard som 

fôrtilskudd (Jan Raa, personlig meddelelse). Derimot viste musene som ikke fikk vaksine, 

men kun MacroGard peroralt, ingen tegn til at MacroGard hadde påvirket vekt- og 

temperaturutvikling. Dette tyder på at Macrogard peroralt ikke alltid hadde negativ effekt på 

beskyttelse mot infeksjon, men det var heller ingen tegn i dette forsøket på at MacroGard 

alene ga økt beskyttelse. 

 

På bakgrunn av at MacroGard peroralt kun så ut til å ha negativ effekt på vektutvikling i 

vaksinerte mus, tydet det på at MacroGard hadde hemmende effekt på vaksinen. Det er 

imidlertid også viktig å vurdere hvilken betydning selve administreringen av MacroGard 

peroralt hadde for resultatene i de aktuelle gruppene. Ved administrering av MacroGard 

peroralt ble musene løftet opp av burene, fengslet og matet med pipette. De var ikke veldig 

”samarbeidsvillige” og tilsynelatende likte de ikke MacroGard-løsningen. Når dette kom i 

tillegg til to vaksineringer, kan det hende at stresset ble så stort for musene at dette påvirket 

resultatene.  

Basert på den lave antistoffresponsen i serum hos mus som fikk intranasal vaksine var det 

ikke mulig å uttale seg om effekt på IgG-produksjon i serum av MacroGards gitt peroralt. 

 

Blant musene som fikk subkutan vaksine, hadde de som i tillegg fikk Macrogard peroralt  

lavere antistoffrespons i serum enn de andre. Disse musene hadde heller ikke signifikant 

høyere konsentrasjon antistoff i serum enn uvaksinerte mus. Dette viste at MacroGard peroralt 

hadde hatt hemmende effekt på antistoffproduksjonen i mus som fikk subkutan vaksine. 
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I gruppen hvor antistoffproduksjonen etter subkutan vaksine var hemmet av peroral 

MacroGard, gikk fem av seks mus kraftig ned i vekt etter smitte. Denne gruppen ble derfor 

ansett som syk. Vekttapet i denne gruppen var i tillegg tilsvarende eller større enn i andre 

grupper, og det ble ikke funnet noen holdepunkter for at hemmet antistoffproduksjon økte 

beskyttelse mot infeksjon. 
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7. Konklusjon 
 

Temperaturmåling ved hjelp av mikrochips er mer kostbart enn dagens metoder, og krever 

spesielt personell. Metoden gjør imidlertid måling enklere, reduserer det generelle stresset for 

musene assosiert med rektale målinger, sikrer korrekt avlesning og fremstår derfor som en 

gunstig metode.  

 

Vekttap ser ut som en sikker parameter i påvisning av klinisk sykdom hos mus. Temperatur er 

noe mer variabelt og lettere påvirkelig, og vil derfor kreve presise målingsprosedyrer for bruk 

til påvisning av klinisk sykdom hos mus.  

 

Vaksine med den konsentrasjonen som ble brukt i dette forsøket, syntes å ha lav beskyttende 

effekt. 

  

MacroGard gitt peroralt i kombinasjon med vaksine ser ut til å virke negativt på vektutvikling 

både før og etter smitte, men det er vanskelig å si hva dette skyldes.  

 

MacroGard intranasalt blandet med subkutan vaksine tyder på å bedre vektutvikling. 
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9. Vedlegg  
 
Vedlegg 1: Beregninger 

 

Vedlegg 2 : Reagenser brukt i materialer og metoder 

 

Vedlegg 3 : Reagenser brukt til ELISA-analyse 
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Beregninger                                                                                              vedlegg 1 
 

Beregninger til inaktivering av virus 

Det ble bestemt å inaktivere vaksineløsningen med 0,07% formalin. Formalinløsningen som 

skulle benyttes var på 3,5%, dette gjorde at vi til virusløsningen på 3,8 ml måtte sette: 

(3800 µl x 0,07)/3,5 = 76 µl formalin 

 

 

Beregninger for tillaging av vaksine 

Intranasal vaksine:   

Dette skulle gis til gruppe III og IV, men på forskjellige dager, altså 6 mus ved hver 

anledning. Det ble beregnet et overskudd på én dose og det ble derfor laget 7 doser. 

En intranasal dose skal inneholde 50 µg totalprotein. 

Konsentrasjonen av stamløsningen var 3,9 mg totalprotein per ml (3,9µg/µl), og av denne 

trengs det derfor: 50µg/3,9µg = Xµl/1µl   X = 12,8 µl stamløsning per mus. 

For 7 doser: 12,8 µl x 7 = 89,6 µl stamløsning INV

En i.n dose skal være totalt 30 µl, for 7 doser altså : 30 µl x 7 = 210 µl totalt

Stamløsningen skulle fortynnes i PBS: 210 µl totalt – 89,6 µl stamløsning = 120,4 µl PBS

Fremgangsmåten var lik på gruppenes andre vaksinasjonsdag. 

 

Intranasal vaksine blandet med MG: 

Dette skulle gis til gruppe I, altså 6 mus. Det ble beregnet et overskudd på én dose og det ble 

derfor laget 7 doser 

7 doser intranasal vaksine tilsvarer 89,6 µl stamløsning INV (se beregning forrige side)  

Hver mus skulle i tillegg ha 200 µg MG. Dette ble tatt fra en løsning som var 2%, og det betyr 

at det trengs: 200µg/20µg = Xµl/1µl  X = 10 µl MG-løsning per mus 

For å få 7 doser: 10 µl  x 7 doser = 70 µl MG-løsning  

En i.n dose skal være totalt 30 µl, for 7 doser altså : 30 µl x 7 = 210 µl totalt

MG og stamløsning skal fortynnes i PBS:  210 µl totalt – 70µl MG – 89,6µl stamløsning = 

50,4 µl PBS  

Fremgangsmåten var lik på gruppenes andre vaksinasjonsdag  
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Injeksjonsvaksine: 

Gruppe II og IV skulle vaksineres samtidig, altså 12 mus. Det går en del vaksine tapt ved 

opptrekk og det ble derfor laget et overskudd på 3 doser, altså 15 doser. 

Hver mus skal få 5 µg totalprotein. Fra stamløsningen trengs det da: 

5µg/3,9µg = X µl/1µl  X = 1,28 µl av stamløsningen per mus 

For å få 15 doser: 1,28 µl x 15 = 19,2 µl stamløsning 

En subcutan dose skal være på 200 µl. For å få 15 doser: 200 µl x 15 = 3000 µl totalt 

Stamløsningen skulle fortynnes i NaCl. 3000 µl totalt – 19,2 µl stamløsning = 2980,8 µl NaCl

Fremgangsmåten var lik på gruppenes andre vaksinasjonsdag. 

 

Gruppe VI skulle vaksineres på et annet tidspunkt, så denne dagen ble det tilberedt vaksine til 

6 mus. Det ble beregnet 2 doser i overskudd og ble derfor laget 8 doser.  

Dette tilsvarer: 

1,28 µl x 8 =  10,2 µl stamløsning

200 µl x 8 = 1600 µl totalt  

1600 µl totalt – 10,2 µl stamløsning = 1589,8 µl NaCl

Fremgangsmåten var lik på gruppens andre vaksinasjonsdag. 

 

Beregning for MacroGard til intranasal administrering 

Dette skulle gis til gruppe II, altså 6 mus. Det ble beregnet et overskudd på én dose, og det ble 

derfor laget 7 doser. 

Det skulle være 200 µg MG i hver dose.  

Utgangsløsningen er 2%, det vil si 20 mg/ml, og av denne trengs det derfor: 

200 µg/20 µg = x µl/1 µl  x = 10  µl MG-løsning per mus. 

For å få 7 doser: 10 µl x 7 = 70 µl MG-løsning 

En i.n dose skal være på 30 µl, for å få 7 doser trengs det derfor: 30 µl x 7 = 210 µl totalt

MG løsningen skal fortynnes i PBS: 210 µl totalt – 70  µg MG-løsning = 140 µl PBS. 

Fremgangsmåten var lik ved gruppens andre vaksinasjon. 
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Beregning for MacroGard til peroral administrering 

Dette skulle gis til gruppe V,VI og VII, altså 18 mus. Det ble beregnet et overskudd på fire 

doser, og ble derfor laget 22 doser. 

Det skulle være 200 ug MG i hver dose. For å få dette ut av utgangsløsningen på 2% trengs 

det: 200  µg/20 µg = x  µl/ 1 µl  x = 10  µl per mus. 

For å få 22 doser: 10  µl x 22 = 220  µl MG-løsning. 

Den perorale dosen skulle være på 30 µl, for 22 doser altså: 30 µl x 22 = 660 µl totalt

MG skulle fortynnes i sterilt vann: 660 µl totalt – 220 µl MG = 440 µl sterilt vann

Dette ble gitt hver ukedag i 6 uker. Fremgangsmåten var lik hver gang. 
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Reagenser brukt under materialer og metoder                                 Vedlegg 2 

 
1) BCA reagens A: 

NaCO3
- 

NaCO3 

Natrium tartrate i 0,2 N NaOH 

 

2) BCA reagens B: 

4% Cupric sulfat 

 

3) BSA 

Albumin, bovine, Fraction V 

 

4) BCA standard: 

Bovin serum albumin med konsentrasjon 2,0 mg/ml i 0,9% saltvann og 0,05% natrium 

azide 

 

5) PBS (fosfatbuffersaltvann), 0,01 M, Ph 7,2: 

Na2HPO4 x H2O  0,74   g                        

 KH2PO4   0,215 g            

 NaCl    3,40   g                                   

Destillert vann                    ad 500 ml 

 pH justert til 7,2 med NaOH. Osmolaritet ca 242mOsm/kg. Autoklavet i 30 minutter. 
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Reagenser brukt i ELISA-analysen                                                   Vedlegg 3 
 

1)   Coating-buffer 

      Influensavaksine A PR8 inaktivert med formalin 

      PBS 0,01 M, pH 7,2 

 

Vaksinen fortynnes i PBS slik at konsentrasjonen av totalprotein ble 10,8 µg/µl 

 

2)  Vaskebuffer (Waller) 

      20 x oppkonsentrert PBS   250  ml      

      Tween 20, Sigma     2,5  ml                    

      Destillert vann              4750 ml                    

 

   Blandes i en 5-liters beholder og settes på magnetrører i 5 minutter 

 

3)  Blokkeringsbuffer 

     Skim milk powder  (Oxoid, Hampshire, England)        5 g 

      PBS, 0,01 M, pH 7,2                                            ad 100 ml 

 

   Blandes i kolbe og settes på magnetrører i 1 time, deretter på benk i 30 minutter 

 

4)  Konjugat 

     Peroksydase-konjugert anti-mus IgA 

     Peroksydase-konjugert anti-mus IgG 

 

5)  Substrat 

       ODP (ortho-phenylenediamine dihyfrochloride) tabletter 

 

6)  Fosfat-citrat buffer 0,05 M, pH 5,0 

     NaHPO4 x 2H2O  46,28  g 

     Sitronsyre x H2O  25,22  g 

     Destillert vann            ad 5 liter 
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