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Bioteknologinemnda besluttet å sette seg inn i 
dagens vaksineproduksjon gjennom et internseminar 
som ble arrangert i Namsos 5. september 2001. Nemnda 
besøkte VESOs anlegg teststasjon Vikan AkvaVet i 
Alhusstrand og Alpharmas vaksineproduksjonsanlegg 
i Overhalla. Seminaret har dannet bakgrunn for 
Bioteknologinemndas senere arbeid med regulering 
av DNA-vaksiner. Foredragene fra internseminaret 
er presentert i dette informasjonsheftet. 

Bioteknologinemnda takker foredragsholderne for 
godt samarbeid som har muliggjort utarbeidelsen av 
informasjonsheftet. 

Er en fisk å regne som genmodifisert dersom fisken 
har mottatt DNA-vaksine, eller er slik behandling 
å regne som genterapi? Spørsmålet ble reist i en 
henvendelse fra et forskingsmiljø til norsk forvaltning. 
Bioteknologinemnda anså dette som et svært viktig 
spørsmål, og at svaret kunne få store konsekvenser 
for eksempelvis norsk oppdrettsnæring. Omfattende 
avlsprogram og vaksinering av oppdrettsfisken, er 
grunnpilarene for norsk oppdrettsnæring. Utvikling 
av hensiktsmessige vaksiner er derfor av vital 
betydning for næringen. 

Werner Christie
Leder

Sissel Rogne
Direktør

Forord
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Arne Marius Fiskum fra Alpharma på Overhalla  
holder foredrag for Bioteknologinemnda.

VESO Vikan AkvaVet holder til i vakre omgivelser på 
Alhusstrand ved Namsos.

Omvisning på produksjonsanlegget for virusvaksiner. Anne Ramstad, stasjonsveterinær på VESO Vikan 
AkvaVet holder foredrag om vaksinetesting.

Foredragsholderne (fra venstre): John McDougall, Odd Magne Rødseth, Espen Rimstad og Esten Ødegaard.
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Innledning

Anita Myrmæl 
Rådgiver, Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet, som har ansvar for utsetting 
etter genteknologiloven, er veldig glad for at nemnda 
har tatt dette initiativet,  - og for at vi i forvaltningen 
blir tatt med rundt for å se på produksjonsanlegget 
og teststasjonen vi har vært på i dag. Vi har veldig 
godt av å dra ut og se hvordan det faktisk foregår i 
det virkelige liv.

DNA-vaksiner og rekombinante vaksiner er et 
ganske nytt område, spesielt DNA-vaksiner. Vi har 
veldig mange spørsmål som vi håper å få svar på her 
i dag: helserisiko, miljørisiko, blir DNA-vaksinert 
fisk egentlig en GMO, og hvor lenge blir den da 

en GMO – og kan innsatt materiale inkorporeres i 
kromosomene og gå over i kjønnsceller selv om det 
innsprøytes i somatiske celler? Dette er spørsmål 
som svirrer rundt i våre hoder. Genteknologiloven 
regulerer jo helt klart genmodifiserte virusvaksiner, 
men DNA-vaksiner er mer i en gråsone. Loven åpner 
imidlertid for regulering. 

Vi er her i dag for å lytte og lære, og forhåpentligvis 
få svar på noen av spørsmålene våre. Esten Ødegaard 
fra Direktoratet for naturforvaltning vil si mer om 
hvordan vi har tenkt så langt. Her er det imidlertid 
mye som må drøftes videre.
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DNA vaccines is a very difficult subject to discuss, and 
I could spend days discussing it. Since I only have a 
half an hour, I will try to keep it to a minimum. What I 
would like to discuss within this half an hour, is what a 
DNA vaccine is, how it works, how you get it in, what it 
looks like, how it’s produced, what the unique features 
of a DNA vaccine over regular vaccines are, what the 
limitations are, a few examples of experimental DNA 
vaccines, and safety issues.

Traditional vaccines
What is a DNA vaccine? Given the diverse background 
of the people here, I want to start off a bit simple. 
What is a traditional fish vaccine? There are basically 
two types. The first type of traditional fish vaccines is 
a whole bacterial or viral component – a bacteria or a 
virus: You isolate the pathogen from a fish, you grow 
up the pathogen, kill it, and then you blend it together 
with oils and other pathogens that also have been 
killed, and you give it to the fish for vaccination. 

A subunit vaccine or a recombinant subunit vaccine 
is basically the same type of thing. In both cases you 
isolate and grow the pathogen. In the case of subunit 
vaccines, you isolate the components from the killed 
pathogen, and you purify or partially purify them to 
get what is called a subunit, a part of the entity; or in 
the case of a recombinant subunit vaccine, you clone 
out specific genes that you want, you place them into 
E. coli, in order to produce the pathogen protein, which 
you then purify. In either case you blend it into the 
formulation, and then you give it to the fish. That is 
what is done today with fish vaccines.

What is it that we are looking for in the fish vaccine? 
We need the inactivated pathogen and the pathogen 
components to still be in a native structure, so it 
still looks the way it does in nature; we want these 
structures, whether they’re proteins, lipids, or cell wall 
components, to be presented to the fish so that they 
produce an immunological response; and we want 
this immunological response, whether an antibody 
or another immunological response, to then protect 
the fish when the live pathogen attacks.

What are the problems with today’s vaccines? We 
have already got vaccines for many of the simple 
diseases. In some cases we have pathogens where we 
cannot get the pathogen or the pathogen components 
to produce the desired immunological effect. You 
isolate it, you give it to the fish, and for whatever 
reason, it doesn’t give the right immunological 

response and therefore no protection. For these 
diseases a different approach is needed; one of them 
is DNA vaccine. 

What is a DNA vaccine?
What is a DNA vaccination? First of all, what it isn’t – it 
isn’t a golden bullet that will solve all problems. There 
are limitations, and there will be other approaches 
that will be needed to take on other diseases, both in 
fish and in the rest of the animals that are vaccinated, 
including us. 

A very long definition of DNA vaccination, or 
what is also called DNA-mediated immunisation: 
The direct introduction into the host organism tissues 
of a plasmid DNA (or RNA) which is able to cause 
expression of an antigenic protein directly within 
the transfected cells. That means, basically, that you 
place the gene that you are interested in into the 
animal and that the introduced gene will produce 
the protein that you want an immunological response 
against, into a few of the cells in the fish, the cow, the 
pig, the chicken, or the human. In those few cells, the 
gene will produce the protein you want, in the correct 
structure, and that production will then produce an 
immunological response, which will then give that 
protection to the animal. 

In many ways DNA vaccination resembles a viral 
infection. A viral infection and DNA vaccination 
both use the biosynthetic machinery of the host to 
make the protein. In a traditional vaccine you have 
biological molecules that are ”dead”. They are taken 
up by the cell, but the cell does not use the biosynthetic 
machinery to make the protein. The protein or the 

Genetic immunisation - ”DNA Vaccines”

John McDougall
Seniorforsker, Alpharma
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other molecules are already there. How does it 
work? If you look at a traditional killed or subunit 
vaccine, what you get is basically something called 
internalisation: When you have a typical cell with 
nucleus and endoplasmic reticulum, the cell takes 
into itself the material of the killed bacteria, or of the 
subunit components, i.e., ”dead” biological material. 
It’s digested by lysosomal processes into fragments. 
You then get the development of an immunological 
response based on this lysosomal system, in which 
the fragments are presented on the cell surface or 
exported, where it produces what is called a MHC 
II response, production of antibodies. It’s a specific 
response for doing that type of function.

When one looks at live viruses, whether live 
pathogens, attenuated viruses, or DNA vaccines, the 
mechanism is somewhat different. DNA vaccines 
stimulate another part of the immunological 
response, where you get a vaccine plasmid inside 
the nucleus of the cell. It produces a protein in the 
cell, which is then processed in the endoplasmic 
reticulum and transported to the cell surface, where 
it is then presented as a MHC I system (as opposed to 
traditional vaccines, where you have MHC II), which 
is a somewhat different immunological response. It 
would be the same whether it is a virus or whether 
it is a DNA vaccine - when the virus infects the cell, 
the cell makes the viral proteins and that produces an 
immunological response.

Administration of a DNA vaccine
In non-fish - cows, sheep, chickens, humans – the 
administration is intramuscular (into the muscle), 
subcutaneous (under the skin), or in the mucus or 
nasal (nose spray, into the mouth). In fish, you also 
have intramuscular administration, intraperitoneal 
(into the peritoneal cavity) – that’s how one vaccinates 
fish today: vaccinations today in fish goes into the 
peritoneal cavity, so the vaccine just washes around 
amongst the organs and gets absorbed from there 
– and immersion: you put the fish in a solution of 
DNA vaccine where the fist would take the DNA up, 
generally through the gills, and of course swallow 
some as well.

Anatomy and production of a DNA vaccine 
vector
What does it look like? You have a circle of DNA. 
On that you have elements that one needs. The first 
element is what is called a replication origin, and that 
is needed to allow the plasmid to grow in E. coli. To 
make a lot of this vaccine, you have to be able to grow 
it and harvest it and the easiest place to grow it is in 
E. coli. So this element allows the plasmid to divide 
and replicate in an E. coli. The replication origin is 
specific for bacteria, in fact only for a certain group of 
bacteria. So, for example, that replication origin will 
not allow it to grow in a eukaryote, for example a fish. 
Next, you have a gene for selection in E. coli. Generally, 

what is used today for experimental vaccines and in 
the earliest stages of research, are antibiotic markers, 
antibiotics: ampicilin, kanamycin. Then you have the 
gene of interest, the gene that is going to produce the 
protein that will give the immunological response. 
And you have two controlling elements: a promoter 
which controls gene expression when it is in the cells, 
and another regulatory sequence at the end called 
polyA, which has to do with the stability of gene 
expression. Both of these are eukaryotic specific, so 
that in bacteria these genes will not function. So you 
have basically a system where, in bacteria, you can get 
replicates of the plasmid, you can select for it and you 
can grow up large amounts and harvest it, but the gene 
doesn’t work. When you stick it into eukaryotes, the 
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gene will produce, but the plasmid can’t replicate.
How is it produced?  You have your gene, you stick 

it on your plasmid, you put it into bacteria, generally 
E. coli, you grow it up, and then you purify it so it’s just 
a pure plasmid, clean of all other contaminants. Then 
you take it out and you vaccinate the fish with it.

Results of DNA vaccines
I’m not going to show you a lot of results, but I am 
just going to show you one example that shows you 
the type of good results you can get. I could also show 
you a lot of bad results, because as I said, this is not 
a magic bullet, this is a technique just like all other 
techniques in vaccine development and everything 
else. Sometimes, with some organisms it works, or 
with some genes it works, for some it does not. It takes 
a lot of time, and it is not a magic bullet.

Typical good results (see figure): This is simply 
a little bit of data that shows intramuscular vs. 
intraperitoneal vaccination. The Y-axis shows how 
many fish have died in the challenge. In the first three 
cases, you have vaccinated the fish with increasing 
amounts of DNA vaccine, in this case into the muscle; 
the fourth case is a control plasmid without your gene 
of interest injected into the muscle, where you get 
50% dying, whereas with a DNA vaccine you have 
very few dying. In the fifth case, you have inactivated 

virus injected into the muscle. Normally in a vaccine 
you do not inject inactivated virus into the muscle, you 
formulate it in a proper formulation and it goes into 
the cavity here. So this just shows you what happens 
when you have an inactivated virus: again, it has 
very little protection. And the sixth case is if you just 
take naked DNA and put it into the peritoneal cavity, 
again without formulation, without oils, without 
anything else: you get some protection, but not as 
good as by putting it into the muscle. And this is quite 
common, both in fish and in mammals, that one of 
the best methods for delivering vaccines today is still 
intramuscular. 

Unique features of DNA vaccines
- No risk for infection, there is nothing alive.
- You raise antibodies or an immunological response 
against the native forms of the proteins.
- You raise T-cell response, which is again an 
immunological response
- You can raise long lived responses; again with fish, 
we are talking about fish that are alive for two years, 
so we don’t need a vaccine that lasts 40 years, we need 
a vaccine that lasts 2 years. 
- Good stability at low and high temperatures. As a 
pure piece of DNA, DNA is very stable, you can do a 
lot with it and nothing happens to it.
- And of course it is very easy to use a combination of 
vaccines for a combination of proteins. 

Limitations of DNA vaccines
I have talked about a gene of interest. Basically, the 
major limitation to DNA vaccines is that it is limited 
to proteins. Often the best immunological response 
against a pathogenic bacterium is in fact raised by 
very complex molecules, for example a protein that 
has been modified and has extra sugars and all sorts 
of different modifications put on it. In the pathogenic 
bacteria, there are many gene products responsible 
for modifying the components.These complex 
immunogenic molecules can be easy to isolate; either 
you can use a whole bacteria, or isolate components 
of the cell wall, for example, and that component 
would give a very nice immunological response. But to 
provide the cell with the same complex immunogenic 
molecule, in the form of a DNA vaccine, you would 
have to stick a huge number of genes into the animal 
cell and you would have to hope that the animal cell 
gene expression machinery will work properly with 
all of these bacterial genes, turn them on and off at the 
right times and at the right levels, so that the animal 
cell will actually make the compound you are looking 
for. This would be a tremendously complex problem, 
scientifically, and probably will never be possible.

So the major limitation for DNA vaccines, is that 
they are limited to a protein. If the major or the only 
immunological response is raised against something 
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that is not simply a protein – it could be a modified 
protein, modified naturally by the cell, or it could 
be very complex and involve lipids and things 
– it probably will not work. And that is one of the 
reasons why I say it is not a magic bullet. There is a 
limitation.

Examples of experimental DNA vaccines
Some of these are in humans: You have malaria, 
mycoplasma, and a lot of viruses, such as rabies, 
influenza, AIDS, hepatitis. In fish there are a number 
of experimental DNA vaccines, some for bacteria 
(Renibacterium, Aeromonas) and some for viruses 
(IHN, VHS, IPN, ISAV, SPDV). 

Safety issues
I will cover a number of safety issues. A lot of them have 
to do with DNA vaccines in general, not necessarily fish 
vaccines. But the type of documentation is identical 
for all species, and of course have to be considered 
also with fish. The guidelines and documents that we 
have to follow is:
- A technical report by WHO (Technical report series 
No. 878, 1998 – ”Guidelines for assuring the quality 
of DNA vaccines).
- A Note for Guidance from the European veterinary 
authority (Committee for Veterinary Medicinal 
Products, CVMP), which is the major European source 
for guidelines: ”DNA vaccines non-amplifiable in 
eukaryotic cells for veterinary use”.
- An American-based Note for Guidance on DNA 
vaccines, probably the original Note for Guidance.

One of the problems is that each note for guidance is 
a little bit different from the next. What the Americans 
would like is a little different from what the Europeans 
would like, and that makes things a little bit more 
complex, because then to have a totally documented 
DNA vaccine, you have a lot more documentation to 
do.

Basically, all the same principles apply to 
DNA vaccines as for any other vaccine in terms 
of documentation. So you don’t get by any easier. 
Everything that we have to document in order to 
submit an application to sell a “traditional” vaccine 
has to be done for a DNA vaccine as well. And for 
those of you who have never seen an application 
for a vaccine, some of the vaccines that we have 
applied for permission to sell in Norway requires a 
lot of documentation. So you don’t get any less work 
by developing DNA vaccines, as a matter of fact 
you get more, because you have additional safety 
requirements. 

Unfortunately, the guidelines for DNA vaccines 
consist of a mixture of the requirements found in all the 
existing guidelines - the guidelines for recombinant 
DNA-derived vaccines, subunit vaccines, inactivated 
viral vaccines, and live attenuated viral vaccines. This 

creates a lot of confusion. The regulatory authorities 
and the people that designed the guidelines clearly 
show that basically we don’t really know where we sit 
with DNA vaccines yet.

These are safety requirements specific for DNA 
vaccines:
- Distribution of DNA following vaccination: Where 
does it end up in the organism, the fish or the 
human? The distribution is dose dependent and route 
dependent, and that has to be documented. You have 
to use the most sensitive methods available, and do 
time-course studies: What happens over a period of 
time? If the DNA is everywhere in the body in the 
first half-hour but six months later, you can’t find it 
anywhere, that is something very important. If you 
still find it after five years, that is something to worry 
about.
- Integration and production of tumours. Again, 
integration of the DNA into the genomic background 
of the fish, the human, or the cow.
- Reproductive toxicity. This covers the integration 
of DNA into the genomes within the gonadal tissue, 
the sperm and eggs. Where does it end up, how long 
is it there?
- Examination of immunological functions: There 
is an interest in knowing what is going on from an 
immunopathological reaction point of view: What 
happens? How is it working? The production of anti-
DNA antibodies is specific for DNA vaccines, because 
it’s anti-DNA, but essentially no matter what vaccine 
you use and what component you use, you still have 
to look at the immunological response. You don’t want 
a bad immunological response.
- Cross-reaction. Does the DNA vaccine have an effect 
on normal functions within the cell? For example the 
production of cross-reactive antibodies. 

So in summary, for the interest of the Bioteknologi-
nemnda here, I think the important points are: 
- Integration into the chromosome, either somatic 
and germline chromosomes; what the integration 

På ekskusjon til VESO Vikan AkvaVet.
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can lead to: for example, uncontrolled cell division, 
or inactivation of genes that you need.
- Vertical transmission, passing it on to the next 
generation.
- The immunopathological reactions: unwanted 
biological effects, for example the co-expression of 
cytokines. This has to do both with DNA vaccines in 
general and with putting in other proteins of interest 
to express at the same time. This is really no different 
from the documentation required for a normal vaccine 
when you add in multiple components. 

Points to consider
Probably the most important points to consider here 
cover three aspects:

1. Source of the components 
There are no components included without a reason. 
What are the standard control elements used in lab 
DNA vaccines, very early in research? All vectors will 
contain a promoter element and a polyA element. In 
the most commonly used vectors in “early stage 
reasearch”, the promoter’s origin is actually a virus, 
related to the production of cancer, CMV. The polyA 
that is commonly used, again because it is a typical 
plasmid that one can buy right of the shelf, is actually 
a controlling element from the gene for bovine growth 
hormone (BGH). Both of them are part of a standard 
plasmid, and both of them are of course things that 
we have to think about if we are going to make a DNA 
vaccine. Now, from a scientific point of view, these 
elements are simply controlling elements, they have 
no risk over similar control elements from other genes. 
If instead of a strong promoter like CMV promoter, I 
took a strong promoter, a strong controlling element 
from a fish, from an insect, from a moose, or from a 
penguin, basically there is no more danger in that than 
there is from the CMV. If I took a polyA from a penguin 
instead of from the bovine growth hormone gene, there 
is no more danger in using that than there is in using 
anything else. Because they are controlling elements, 
they have really nothing to do with specifically the 
virus or the gene, they simply control the expression 
of what is in between these two elements. An analogy 
would be that if you buy a steering wheel for a car, for 
example from a Mercedes-Benz, and you put it on a 
Volkswagen, it does not change the Volkswagen into a 
Mercedes-Benz – it is still a Volkswagen that you can 
steer with the Mercedes-Benz steering wheel. 

The fact that a gene is controlled by the CMV 
promoter doesn’t make it a virus, it is simply a 
controlling element that has been isolated from an 
organism. But, public opinion, regulatory opinion 
and perception mean something as well. And so at 
least from my point of view, and from my company’s 
point of view, and I would imagine from the point of 
view of everybody that is looking towards buying or 

selling a DNA vaccine, no mammalian based or viral 
based elements are needed in today’s or tomorrow’s 
commercial DNA vaccines, apart from those genes 
that we are using to produce the immunological 
response. Scientifically, that CMV promoter is no 
different from a promoter from a penguin, but 
because of regulatory worries, and because of public 
perception that you have a ”something DNA from 
a virus that causes cancer”, we will not use it, and 
there is in fact no need to use it. And I don’t think 
there is a respectable company that will ever come 
out with a commercial DNA vaccine that will have 
these elements on it. 

2. Antibiotic resistance and selection markers
From research done in humans and human models, 
which is basically monkeys and mice, there has been 
no documented evidence of a transferred resistance 
gene due to a DNA vaccine. There are limitations in 
this research: Virtually all the work has been done in 
mice, monkeys, and to some degree in humans; and 
it has been done on intramuscular vaccines, where 
you take the DNA and squirt it into a muscle. So 
the number of animals that have been looked at are 
limited, and the number of experiments that have 
been done to look at it are limited. But there has been 
no documentation of transfer of a resistance gene to 
a human or to a bacterium. As I said, this is generally 
based on intramuscular injection of humans and 
human models. In fish, we haven’t seen it either, but 
again the number of experiments are small.

NN: But is this a scientifically relevant argument, 
since what you are scared of is an idiosyncratic event 
that may take place very seldom, but may be serious 
when it takes place? So lack of significant evidence 
does not prove anything, since what you are looking 
for is the very seldom event that may happen since 
you have so many vaccinations?

McDougall: I agree, but again, I refer back to 
perception as well. And the question comes up: What 
about this resistance? The question is somewhat more 
of interest with fish, because of the routes by which 
you can vaccinate. If you do an immersion vaccine 
with naked DNA, then you have a container full of 
water that has floating DNA around it with these 
markers. Then you have to make sure that you simply 
don’t take that DNA and dump it into the sea after 
you have vaccinated. So of course, it depends on the 
route. What I am saying right now is that we don’t 
have any evidence that suggests that there is transfer 
of resistance genes. But few animals have been looked 
at. Both the FDA and USDA, who have done a lot of 
experiments themselves, accept these findings. Of 
course, that means little in Europe because other than 
production facilities that they can control, that doesn’t 
mean so much, but it does mean that they accept that 
in fact there has been little transfer.
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NN: Which resistance genes do they accept?
McDougall: You anticipated. For the most part, 

they are happiest with the kanamycin/neomycin gene. 
Drug resistance in E. coli would be to kanamycin, the 
same gene works as drug resistance to neomycin in 
eukaryotes. So it is a drug resistance that works in 
both, a gene that works in both. That is what they 
would prefer to have it. But basically, every single 
case is looked at separately. If there is a reason why 
you have a different gene in your vector, then they 
are willing to listen to the reason. They would prefer 
not to have one in there, certainly they would prefer 
not to have an antibiotic gene in there where that is a 
problem for example within hospitals– not because 
there is any evidence that shows it spreads, but 
simply because of safety perception. Again: there is 
no evidence that this thing spreads, – yet.

3. Fate of DNA after injection
In fish, a lot of research has been done on what 
happens to the protein being produced. Not the 
plasmid, not the DNA, just the protein being produced. 
And it is very clear that it is spread throughout the 
fish. It is spread through the gills, to the liver, and it 
disappears after a while (the number of days you look 
at depends upon the experiment). With intermuscular 
vaccines, it’s the same thing: the number of proteins 
is high in the muscle, and then goes down, and the 
proteins disappear after a while. That is the protein 
itself. Much less has been done on localisation of the 
DNA in the fish. Not that people have not tried. But 
generally no one has been able to find it after a period 
of time, and a negative finding does not always mean 
that it is not there. 

In mice and guinea pigs, a lot of work has been 
done, where they have put in a huge amount of DNA. 
1013 DNA copies were injected, they extracted material 
from the whole mouse over a period of time and found 
that at six weeks you can find a free plasmid at the 
place where they injected, and a very small amount at 
the lymph nodes. No integration in the chromosomes 
has been found. At six months, much less DNA was 
detected at the injection site and virtually nothing at 
the lymph nodes; again nothing was found in any 
other tissues. The asset they use is very sensitive, with 
sensitivity of 1 copy pr. microgram of DNA, which 
is a 1000 times lower than spontaneous mutation 
frequency.

Just a review of what we have looked at. There 
is no integration at six months or earlier. A lot of 
work has been done on it, and a lot has been done 
by FDA/USDA. They are also surprised, but they 
also say they can’t find anything. The DNA plasmid, 
the DNA vaccine, enters only a few cells for antigen 
production. That’s something to remember. It’s not 
like other aspects where you want it to enter a lot of 
cells and stay. It enters some few cells at the site of 

entry, depending upon where it is introduced, and 
these cells produce an antigen for a short period of 
time, and the cells are eventually eliminated. You get 
some DNA being distributed for a short period after 
vaccination, but virtually all plasmid DNA appears 
to be degraded extra-cellularly. Very little of the DNA 
gets into the cells.

NN: How do you control which cells it 
integrates?

McDougall: It doesn’t integrate at all. But as to 
what cells the DNA comes in to: If you put it into 
the muscle, you will actually be able to see along 
the line of injection those few cells the DNA enters 
– you can actually see it histologically when you 
look under the microscope. You will see that there is 
something different about them, they are producing 
a huge amount of protein. Again, the reaction is that 
the cell is producing a huge amount of protein which 
will create an immunological response against that 
protein. Which is again different from for example 
gene therapy, where an immunological reaction 
against the gene that you are trying to put in is 
the last thing you would want. No integration into 
chromosomes has ever been demonstrated in any 
proper experiment. Again, these are case-by-case 
studies by the FDA/USDA or EU; and not enough 
have applied, so they look at every single case when 
you make an application. 

Other questions
Two other questions have arised:
1. Is DNA vaccination and gene therapy the same 
thing? Yes and no. In both, you have a gene of interest, 
which you try to put into some cells. On the one hand 
with vaccination, you want the cell to produce a lot 
of protein, which causes a reaction immunologically 
where you will get an antibody response or an 
immunological response against that protein that 
will then be ready to wipe out that protein again 
when they find it on a pathogenic organism, when 
it enters the body. With gene therapy you want the 
opposite.  You want the gene to basically hide itself and 
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produce the protein of interest, so that it just simply 
does its job and there is no immunological reaction. 
With gene therapy you want perhaps integration, 
depending on what you are looking for; you may even 
at some point want it integrated into the sperm and 
egg cells – that again is dependent on what is being 
done. With vaccination, you want it short-lived, you 
don’t want integration, and you basically want to get 
it in: it produces, it get’s destroyed and then you’re 
finished with it.

NN: How do you make your gene therapy construct 
to get the DNA integrated? You said that one was 
meant to be integrated and the other was meant 
not to be integrated. How do you make one become 
integrated and the other not?

McDougall: I think the natural state is in fact 
that they don’t become integrated. So it is more of a 
question when you want gene therapy and you want 
the gene integrated, how you are going to trick it to 
do it. It probably has a lot to do with the vector, the 
system that surrounds the gene. Often now they are 
using things based on viruses, which are very clever 
at injecting themselves into the genome, and therefore 
that will be your way of delivering it into the genome. 

Normal plasmids without these elements don’t get 
into the chromosome, which is in fact surprising us 
all, but a lot of work has gone into that, especially in 
the human and human model systems.

2. Is a DNA-vaccinated fish a GMO? This is a 
very difficult question, to which I have no answer. It 
depends on your defintion of a GMO. As a scientist, I 
don’t think you can call it a GMO. But it is not I who 
makes the decisions. Is it a GMO? I have about a 
kilogram of foreign DNA in me now. Am I a GMO? The 
foreign DNA I have in me will be gone within a couple 
of days or less. So am I a GMO? I don’t think I am. Is 
a fish or an animal that get’s a DNA vaccine, which 
will be gone over a shorter period of time, a GMO? 
I’m not sure. If it integrates, that’s something different. 
Unfortunately, I can’t say one way or another. But as a 
scientist, not having anything to do with the company, 
but as a scientist, I have a hard time explaining that 
it’s a GMO, by its nature. 

NN: Is there full consensus amongst scientists, that 
what a GMO is, is not a scientific question?

McDougall: No, I think that you will find some that 
say maybe it is a GMO, and some that say it is not. I 
don’t think it is any better than that.
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Rekombinante, levende virusvaksiner

Odd Magne Rødseth
Forskningssjef, Intervet Norbio

Som introduksjon vil jeg gjerne se kort på 
premissene bak en eventuell introduksjon og 
bruk av rekombinante, levende virusvaksiner i 
akvakulturen.

Jeg vil snakke veldig kort om markedet for 
fiskevaksiner og strukturen i industrien, og så bruke 
litt mer tid til å se på dagens teknologi: Hvilke 
begrensninger har den, og hvilke utfordringer har vi? 
Er det behov for DNA-vaksiner (som John McDougall 
omtalte i sitt foredrag), og for rekombinante, levende 
vaksiner?

Markedet for fiskevaksiner
Et spørsmål som det er viktig å ha i mente når vi 
snakker om å kjøre i gang store, kostbare og langsiktige 
forsknings- og utviklingsprosjekter for å introdusere 
ny teknologi, er: Hva er markedet for fiskevaksinen? 
Verdensmarkedet for fiskevaksiner er på ca. 300-
350 millioner NOK. Det tilsvarer et medium stort 
prosjekt innen humanmedisin. Men sammenliknet 
med andre dyr, der det totale dyrevaksinemarkedet 
er på 21 milliarder, så er det forsvinnende lite. Norge 
står i en særstilling mhp. fiskevaksiner med et marked 
tilsvarende 40-50 % av det totale verdensmarkedet. 

Likevel er det, hvis vi ser på industrien i dag, 
klart at det er et langt større potensial enn de 
300-350 millioner som utgjør det eksisterende 
vaksinemarkedet. Fremdeles dør det mange fisk. 
For 10 år siden hadde en alminnelig oppdretter i 
Norge 35-40 % tap fra fisken ble overført til sjøen 
til slakting. Den situasjonen er fremdeles realiteten 
i mange andre akvakulturindustrier. Så det er 
åpenbart et stort potensial. Produksjonen av fisk og 
skalldyr er på nesten 20 milliarder tonn i dag. Ifølge 
FAOs prognoser, er produksjonen om 10 år oppe i 

100 milliarder tonn, mens de andre dyreartene som 
de store veterinærfarmasøytiske firmaene i dag 
baserer sine produkter på i beste fall vil flate ut. Slike 
prognoser har ført til en sterk posisjonering blant de 
store aktørene innen veterinærmedisin og oppkjøp 
av de små universitetsbaserte og forskningsbaserte 
vaksineselskapene som henvender seg til akva-
kulturen. Pr. i dag er alle sammen blitt oppkjøpt 
og integrert i de ti største dyrehelseselskapene. 
Konklusjonen på dette er at de som driver med 
fiskevaksine i dag, utvilsomt har finansiell ryggrad. 
De har kunnskap og teknologi. Alt som må til for å 
implementere nye teknologiplattformer er på plass 
– spørsmålet er om viljen er der og om det koster mer 
enn det smaker å kjøre løpet.

Hvilke typer fiskevaksiner finnes i dag?
Jeg skal bruke en del lokale eksempler. Infeksiøs 
lakseanemivirus er det ”hotteste” viruset i 
lakseindustrien og det var et særnorsk fenomen 
veldig lenge. Sykdommen ble første gang påvist 
tilbake i 1984-1985. Forskningen kom i gang på 
slutten av 1980-tallet. Først i 1994 ble viruset påvist 
og identifisert ved hjelp av elektronmikroskopi, 
det vil si at sykdommen ble assosiert med viruset. 
Identifiseringen av ILA-viruset kostet 30 millioner i 
FoU-midler. Så gikk det ytterligere 3 år før miljøene 
ved Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet 
klarte å etablere cellelinjer slik at man fikk dyrket 
opp viruset og dermed også verifisert at ILA-viruset 
var kausal agens til sykdommen.

Først når du har klart å dyrke viruset, begynner 
kaskadereaksjoner å skje. Pr. i dag er de fleste 
av gensegmentene identifisert, sekvensert og 
patentert. 
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Dette er også en litt “tragisk” historie: ILA-viruset 
var et særnorsk fenomen. Fram til 1996-1997 var det 
ingen andre land som hadde oppdaget det. Det var 
kun Norge som hadde det. Norske forskere gjorde 
all grunnforskningen og utviklet alle nødvendige 
forskningsverktøy som skulle til for å dyrke viruset 
og for å isolere og karakterisere genene. Så kom 
spredningen. Canada og UK fikk det, og dette satte 
selvfølgelig i gang forskningsaktiviteter i de landene 
med isolering og sekvensering av gener, og pr. i dag 
vet vi vel egentlig ikke hvem som har patentrettigheter 
på de ulike genene, men de fleste av dem er i alle fall 
ikke på norske hender.

De fleste av genene i ILA-viruset (se figur) er nå 
identifisert og karakterisert, og vi vet hvilke proteiner 
de koder for. Kanskje mangler esterasen. Det er det 
siste som bør komme i boks.

OK, la oss utvikle en vaksine. De metodene som 
tradisjonelt har vært brukt, og som fremdeles er i bruk 
for ILA-vaksine, er å basere vaksinen på inaktiverte 
virus. Man dyrker viruset, inaktiverer hele viruset 
ved hjelp av formalin og bruker det som vaksine; 
eventuelt renser du opp de vesentlige komponentene, 
strukturelle proteiner på overflaten, som så benyttes 
som aktive komponenter i den ferdige vaksinen.

ILA-virus er et ortomyxovirus, et influensalignende 
virus, og her finnes det mye erfaring og tidligere arbeid 
gjort på både mennesker og dyr. Problemet med 
denne måten å lage vaksine på er prisen.  Fremdeles 
i år 2001 blir mesteparten av influensavaksine 
produsert på denne måten: Man inokulerer levende 
kyllingfostre med viruset, så høster man det etter at 
viruset har vokst der en uke eller to. Deretter renses 
virusløsningen og eventuelt separerer de proteiner 
som er vitale bestanddeler i en vaksine. Men dette 
blir dyrt. 200 kroner for en dose influensavaksine har 
vi i den vestlige verden råd til å investere i egen helse, 
men en oppdretter har ikke råd til å betale mer enn 
1-2 kroner per vaksinedose.

Rekombinante, inaktiverte produkter
Det som også er blitt benyttet og kommersialisert 
innen fiskevaksine, er å bruke rekombinante proteiner 
der man bruker rekombinante organismer som 
produsenter av proteiner, men der endeproduktet er 
inaktivert. Man har per i dag en rekke slike systemer 
tilgjengelige. E. coli er den klassiske som ble benyttet 
fra begynnelsen av. Det som er ulempen med å benytte 
prokaryote systemer (E. coli) er at den ikke har samme 
reguleringsmekanismene som eukaryote systemer, 
og du får som oftest ikke den rette konfigurasjon på 
endelig produserte proteiner. De blir også produsert 
intracellulært, noe som krever bruk av kostbar 
rensemetodikk.

I dag er det utviklet en rekke ekspresjonssystemer 
som i utgangspunktet muliggjør produksjon 
av proteiner som langt på vei mimikerer den 
opprinnelige struktur og funksjon. Man har for 
eksempel ulike gjærsystemer. Hepatitt-B-vaksinen til 
mennesker blir produsert i gjær. Det finnes også andre 
produksjonssystemer der man bruker baculovirus og 
insektceller. 

Vi har brukt en type baculovirussystem til å 
produsere hemagglutinin fra ILA-virus. Systemet 
har evnen til å produsere store mengder av 
hemagglutinin-subenhetene. Denne metoden blir 
ofte brukt i innledende forskningsfaser der det er 
snakk om å drive funksjonelle studier for å verifisere 
at det genet vi jobber med virkelig er det vi leter etter. 
Og HA-genet er sannsynligvis ekstremt vitalt med 
henblikk på vaksine mot ILA-viruset. 

Hvor godt fungerer dagens fiskevaksine-
teknologi?
La oss se på den teknologien vi har tilgjengelig i dag, 
og i hvilken grad produkter basert på tilgjengelig 
teknologi klarer å tilfredsstille behovet som er i 
næringen. Målet med å vaksinere er å ”trigge” en 
beskyttende immunrespons og lure fisken til å tro at 
det her er en infeksjon. Så lenge man presenterer et 
inaktivt antigen så mobiliserer ikke fisken de typer 
responser som ofte er nødvendig for å oppnå en høy 
og varig beskyttelse. Inaktiverte antigener klarer aldri 
å mimikerer det riktige opptaket, prosesseringen 
og presentasjonen som gjør at immunsystemet 
mobiliserer viktige deler av immunforsvaret og 
da hovedsakelig den cellulære immunresponsen. 
Dette er ofte nødvendig for å oppnå beskyttelse mot 
intracellulære patogener. En god del av virusene, 
samt en rekke andre bakterielle patogener som 
mykoplasma, tuberkulose og rickettsia krever en 
cellulær respons. Det er en god del sykdommer også 
innen akvakultur der vi med dagens teknologi ikke 
har muligheter til å utvikle effektiv vaksine. 

De fleste inaktive vaksiner krever adjuvans, det vil si 
hjelpestoff som bidrar til å mobilisere immunsystemet En modell av ILA-viruset. 
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og dermed øke immunresponsen. Bruk av adjuvanser 
bidrar til begrensninger på hvordan du kan 
administrere vaksinen. Pr. i dag er det kun injeksjon 
som kan brukes for å administrere vaksiner med den 
type adjuvanser som benyttes innen akvakultur. Vi 
ønsker oss selvfølgelig enten oral administrasjon eller 
immersjon. En annen viktig ulempe med denne type 
vaksiner er risikoen for bivirkninger. I tillegg er prisen 
selvfølgelig også et problem. Det er dyre produkter. 
Vi trenger mye antigen. Som oftest må vi rense dem, 
og adjuvans er ikke billig.

Levende vaksiner
La oss se hva levende vaksiner har å tilby. Med 
inaktiverte virus og subenheter er man i dag i de aller 
fleste tilfeller avhengig av oljebaserte adjuvanser som 
kun kan administreres ved interperitoneal injeksjon, 
mens levende virus kan gis som dypp. De er infektive, 
dvs. at de kan finne sin naturlige vei inn i dyret vi 
vaksinerer, også ved oral administrasjon. Levende 
vaksiner muliggjør også mye lavere doseringer. Med 
en typisk inaktivert agens må man ha mellom en og 
ti milliarder inaktive virus pr. dose. Du kan gå minst 
1000 ganger lavere når du har attenuerte, levende 
virus. Det er ingen behov for adjuvans. Prisen blir 
lavere, og kanskje det viktigste er at man får en langt 
mer naturlig og autentisk stimulering med levende 
vaksiner, der man ”trigger” alle de immunologiske 
armene som bidrar til beskyttelse, både det humorale 
med antistoff og det cellulære. Dermed har du 
muligheten til å oppnå beskyttelse mot intracellulære 
patogener. Dette er ikke noe nytt. Levende vaksiner 
brukes allerede i dag. 

I fisk finnes det en type virusvaksine som er 
kommersielt tilgjengelig, og det er IPN. Til andre dyr 
finnes det ca. 100 ulike vaksiner, og 60-70 % av disse 
er levende. Også på mennesker er ca. halvparten av 
vaksinene levende, så her har vi lang erfaring.

Hvilke typer levende vaksiner har vi? Den første 
måten å framstille levende vaksiner på er å gå ut og 
finne naturens egne attenuerte virus. Det er den 
klassiske metoden, og det er der begrepet vaksine 
egentlig stammer fra, da Jenner for 200 år siden 

begynte å bruke kukopper til å vaksinere mennesker 
mot kopper. Ku heter vacca på latin – derav ordet 
vaksine. Det er også gjort lignende forsøk på 
fiskevirus, der man finner virus på andre arter og ser 
om det virker. 

Den andre måten å framstille levende vaksine 
på er å modifisere det ytre miljøet for å framelske 
mutasjoner og selektere for de egenskaper du ønsker. 
Det klassiske er å passere viruset ditt gjentatte ganger 
i dyr eller i cellelinjer i dyrkningsmediet. Dette er 
også forsøkt i fisk. Klassiske eksempler som de fleste 
kjenner til, er tuberkulosevaksinen BCG, som ble kjørt 
gjennom et gallemedium i 12 år. Det er 70 år tilbake, 
og vi bruker fortsatt vaksinen. Det er åpenbart at det 
har foregått genmodifisering i løpet av disse 12 årene, 
men det er en veldig empirisk måte å gjøre det på.

En annen måte å lage levende vaksiner, er å 
selektere for temperatursensitive virus. Pr. i dag er 
influensavaksinene våre splitta, inaktiverte vaksiner. 
Neste generasjon blir sannsynligvis kuldeadapterte 
stammer, og det er like enkelt som det er genialt. Ved 
å benytte selekterte virus stammer som ikke kan 
replikere ved 37 grader, så kan infeksjoner etableres 
i øvre respirasjonstrakt. Du kan bruke nesespray, 
og infeksjonen vil aldri etablere seg systemisk og 
forårsake sykdom.

Rekombinante, levende vaksiner
Til slutt kan man lage levende vaksiner ved hjelp av 
rekombinant DNA-teknologi. Det er to hovedgrupper 
her. Enten går man inn og genetisk attenuerer viruset, 
for å lage en såkalt gendeletert vaksine. Dette har 
en stor fordel innen sykdomsbekjempelse hos dyr, 
nemlig at den kan brukes som markørvaksine. Når 
man sier markør høres det som noe man legger til, 
men det man gjør her, er at man deleterer, tar ut et 
gen eller deler av et gen, som da ikke produserer 
genproduktet sitt. Markøren vil da være tilstede i 
villtypeviruset, slik at man kan diskriminere mellom 
en vaksinert og en smittet fisk. Det er et viktig prinsipp 
og kan da kombineres med eridikasjonsstrategier, dvs. 
strategier for å utrydde sykdomsorganismer. Det er 
utviklet en rekke nye produkter av den typen på 
veterinærsiden.

Den andre typen rekombinant vaksine er omtrent 
lik, men du bruker da såkalt vektorvaksine, dvs. 
at man bruker levende, ikke-patogene (naturlige 
ikke-patogene eller attenuerte) mikroorganismer 
som er rekombinert, og introduserer da et fremmed 
gen, som blir uttrykt. Det er to hovedprinsipper 
som er brukt for å konstruere disse rekombinante, 
levende vaksinene. Det ene er basert på prinsippet 
om homolog rekombinering. Man tar utgangspunkt 
i villtypeviruset, som på forhånd er karakterisert, 
sekvensere og har fått kartlagt funksjonene til de ulike 
genene. Man identifiserer et ”target”-gen som har en 
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funksjon koblet opp mot virulens eller med betydning 
for patogenesen. For å lage en mutant, benytter man 
et ”plasmid construct”, der hoveddelen av ”target”- 
genet, er homologt med villtype. Ved å introdusere 
plasmidet i samme celle, får man frigjøring av DNA 
og en orientering som tillater overkryssing. Dermed 
kan den modifiserte genbiten på plasmidet skifte plass 
med den opprinnelige plassen der du har stor grad 
av homologi.

Her er et eksempel på hvordan dette kan brukes. 
John McDougall snakket om malaria. Malaria har en 
veldig kompleks livssyklus, og har en antigen-make-
up som gjør at immunsystemet alltid er for sent ute. 
Her har man ved hjelp av homolog rekombinasjon 
i første fase deletert 6 ulike gener, så har man fått 
viruset skikkelig attenuert, og i annen omgang har 
man introdusert 7 nye gener fra malariaparasitten. 
Dette er et ”construct” som har nådd fase II i kliniske 
utprøvinger.

Den første levende vaksinen basert på rekombinant 
DNA-teknikk som ble introdusert på markedet, i 
1986, var mot pseudorabies. Det er et herpesvirus. 
Dette eksemplet viser at metoden ikke er empirisk. 
Her må en vite nøyaktig hva man gjør. Basisen 
for denne strategien var at det var identifisert et 
gen som koder for thymidine kinase, som er helt 
vitalt for at herpesviruset skal kunne replikere i 
nerveceller. Når en gikk inn og deleterte det genet, 
kunne viruset fremdeles replikere og kunne til og med 
infisere nerveceller, men det kunne aldri replikere i 
nerveceller. I dette tilfellet utviklet grisen en veldig 
god beskyttelse. 

Jeg tar med et annet eksempel, der det er snakk 
om utsetting. Vaccinia-vektoren, eller -viruset, er nok 
et søkt tilfelle for det er et helt optimalt vektorvirus. 
Det er beskrevet 150 ulike rekombinanter basert på 
det vacciniaviruset som vektor. I dette eksemplet 
bruker vi den vaksinen som vektor og introduserer 
et glycoprotein fra ulike rhabdovirus, i dette tilfellet 
rabiesvirus. I 1990 ble det laget et forsøk med 
feltvaksinasjon av rev mot rabies, basert på at man 
la vaksinen inn i 25 000 åter, fordelte det på 2 200 km2 
i Belgia. Det var et pølseliknende åte som var tilsatt 
attraktanter. 

Det er helt åpenbart at den vaksinasjonsstrategien 
var ekstremt effektiv. Rabiessmittet rev forsvant 
tidligst, mens effekten hos husdyra i området forsvant 
som en funksjon av at den viktigste smittebæreren, 
reven, var blitt vaksinert. Av den typen rabiesvaksine 
finnes det en rekke produkter som er kommersielt 
tilgjengelige i dag.

”Reverse genetics”
En annen metode for å lage vektorvaksiner er ”reverse 
genetics”. Homolog rekombinasjon går veldig bra på 
DNA-virus og på bakterier, men med RNA-virus er 

det et litt større problem. De fleste fiskevirus er 
RNA-virus. Det finnes nå teknikker som er veldig 
interessante og som kan klare å mutere helt spesifikke 
gen på RNA-virus. Et arbeid vi holder på med går 
ut på å lage mutanter av IPN-virus der spesifikke 
basepar, helst på to plasser, byttes ut. Disse mutantene 
kan da brukes som attenuert vaksine. Dette er ting 
som er tidlig i utviklingsfasen, og det er fremdeles 
en lang vei å gå. 

Hvis vi oppsummerer, er majoriteten av dagens 
fiskevaksiner basert på tradisjonell bioteknologi, 
altså fermenteringsteknologi og inaktiverte 
helagensvaksiner. Den første vaksinen basert på 
rekombinant DNA-teknologi kom i 1995, og er en 
inaktivert subenhetsvaksine mot IPN.

Det er status i dag, men det er åpenbart at det hos 
oss, hos John McDougall i Alpharma og hos alle andre 
vaksineprodusenter, er mye aktivitet. Aktiviteten går 
på å ha nær kontakt med basale forskningsmiljøer 
og drive egen ”in house” aktivitet for å bygge opp 
teknologiplattformer. Vi kan ikke tillate oss å sitte på 
gjerdet. Vi må ha plattformen på plass, som basis for 
fremtidig produktutvikling.

Jeg tror det vil skje mye også når det gjelder vaksiner 
med inaktiverte virus, og på adjuvansfronten. Du kan, 
fremdeles i innesluttet bruk, uttrykke de antigene 
subenhetene fusjonert med såkalte T-celle-epitoper 
og dermed kan du teoretisk sett, og også i praksis har 
det vist seg, også få med den cellulære armen, selv 
om det er en inaktivert proteinbasert vaksine. Men 
det du aldri kommer forbi, tror jeg, er at skal du ha 
et alternativt administrasjonssystem, skal du unngå 
å måtte injisere all fisken din, da vil dagens teknologi 
være sterkt begrensende for hvilke produkter som kan 
kommersialiseres. Og med hensyn til utfordringene 
vi har i marin fisk, torsk og kveite, er det åpenbart at 
der må du vaksinere før fisken blir så stor at du kan 
injisere den. Så skal vi klare å utvikle vaksiner som 
kan kontrollere de sykdommene de fiskene har, er ny 
teknologi nødvendig.

Til slutt, et autentisk bilde fra en artikkel i 1798, 
da Jenner begynte å vaksinere med kukopper. Det 
er helt klart at når du prøver å introdusere nye ting 
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og ikke alle er helt innforstått med hva som foregår, 
så får du en opinion og en reaksjon. Med henblikk 
på genteknologi så har vi utvilsomt kommet skjevt 
ut, takket være noen “sprø italienere” og Monsanto, 
som kanskje har misbrukt patentrettigheter og 
genteknologien til å oppnå makt over forbrukeren 
i stedet for omvendt. Jeg tror at det som gjenstår, er 
at industrien og forskningen må ut fra laboratoriene 
og prøve å gi et mer nyansert bilde av hva de driver 
med så ikke disse sensasjonsscenariene får all 
medieplass.

Takk for meg.
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Ulike risikomomenter ved bruk av rekombinante, levende 
virusvaksiner

Espen Rimstad
Professor, Norges veterinærhøgskole

Jeg kommer ikke fra industrien, men fra Norges 
veterinærhøgskole. Vi lager ikke vaksiner som 
sådan, men driver en del med grunnforskning 
når det gjelder virusinfeksjoner hos fisk. Vi har ett 
pågående forskningsprosjekt når det gjelder levende 
vaksiner og DNA-vaksine på fisk. Det er et strategisk 
universitetsprogram som består av 5 miljøer hvorav 
4 jobber med DNA-vaksine rettet mot fiskevirus, og 
ett miljø jobber med aterosklerose hos mennesker, 
altså genterapi, dvs. egentlig to sider av samme sak. 
I begge tilfeller gjelder det å få levert gener til celler 
slik at de cellene enten produserer proteiner som 
er gunstige for å få en immunrespons, gunstige for 
å reparere en mangel på cellen eller gunstige for å 
lage en suicidal effekt på cellen, dersom man ønsker 
at cellen skal dø.

Nå skal jeg snakke litt om rekombinante, 
levende vaksiner. (Rekombinante betyr at man 
manipulerer arvematerialet til viruset.) Fordelen 
med levende vaksinerer at en får beskyttelse, dvs. 
immunrespons, i form av både cellulær så vel som 
humoral respons. Hva vil det si? For dem som ikke er 
inne i immunologisk terminologi, kan det overføres 
til militær terminologi, og vi kan se på humoral 
respons som lett artillerirespons. Det er det første 
som kommer. Veldig lett, men ganske effektiv, mens 
cellulær respons er den tyngre panserdivisjonen som 
kommer etterpå, og som også husker hva som har 
skjedd. Med levende vaksiner får man begge deler, 
mens ved inaktivert vaksine får man først og fremst 
humoralresponsen. 

Et eksempel på fordelen ved en levende vaksine 
er ringormvaksinen, som er levende og attenuert. 
Det betyr at den er genmodifisert, og at den er 
genmodifisert uten at en eksakt vet hvordan det er 
gjort. Ringormvaksinen var så effektiv at ringorm hos 
storfe i Norge så å si er utryddet. Grunnen til det er 
blant annet at en har fått en god cellulær respons. 
Dessuten kan en med levende vaksiner bruke naturlig 
inngangsport ved administrering.

Vi blir alle forkjølet hvert eneste år, minst én gang. 
Og vi er veldig irriterte over at ingen har laget en god 
vaksine mot forkjølelse. Det er mange grunner til det. 
Den ene er at det er mange agens som gir forkjølelse. 
Den andre er at infeksjonsveien er slimhinnene i 
luftveiene, og der er det vanskelig å få beskyttelse. Det 
hjelper dårlig å gi et stikk i armen for å få beskyttelse 
der. En bør ha et eller annet agens som en kan gi via 

slimhinnene i luftveiene. Det nytter ikke å gi bare 
proteiner. Da må du gi noe som er levende.

Men, det er visse generelle problemer med disse 
levende vaksinene, og hovedproblemet er at de kan 
være potensielt genetisk ustabile. En av de første 
levende virusvaksinene som kom, var mot polio, og 
den har vært veldig effektiv. Polio er nesten utryddet. 
Men man har hatt visse enkeltepisoder hvor den 
levende poliovirusvaksinen har reversert tilbake til 
virulens.

Hvis vi skal dele disse levende vaksinene inn i 
kategorier, så vil jeg gjøre det på samme måte som 
Odd Magne Rødseth gjorde i sitt foredrag. Man kan 
ha det som kalles en homolog modell. Det vil si at 
man ønsker å vaksinere mot det viruset som man 
på en eller annen måte manipulerer. Og da går 
man inn og gjør noen endringer i genomet til det 
viruset, noe som gir visse endringer på for eksempel 
overflateproteinet på viruset. En har ikke tilført noe 
fremmed genmateriale her, så det er en homolog 
modell, der en altså ønsker beskyttelse mot det viruset 
som en manipulerer. De fleste virus, i alle fall de som 
er interessante i fiskeoppdrett, er RNA-virus, og RNA 
kan en ikke manipulere. Man må ha det over på en 
DNA-form. Man kan kjøpe de forskjellige enzymene 
som kan omdanne RNA til DNA, som vi får puttet 
inn i et plasmid, som så blir puttet inn i en bakterie, 
og der kan man manipulere det. Der kan man gå inn 
og gjøre små mutasjoner. Da må du vite hvor du skal 
mutere, hva slags effekt disse proteinene har og hva 
slags effekt det du gjør har. Så kan man gå inn og 
forandrer på ting en vet er sykdomsfremkallende. 
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Man demper den sykdomsfremkallende effekten, 
men man ønsker å beholde det at viruset kan formere 
seg og det at viruset gir en immunrespons.

Så er det den andre modellen, en heterolog modell 
hvor du bruker viruset ditt som en vektor, dvs. et 
transportmiddel. Da gjør en det slik at en i tillegg til 
det genetiske materialet i viruset legger til en liten 
bit fra en helt annen organisme, eller annet virus. 
Dette kan da medføre at en får et helt nytt protein, 
for eksempel på overflaten av vektorviruset. Det nye 
proteinet kan gi noe man ønsker beskyttelse mot, for 
eksempel ILA-virus.

Jeg skal ta noen eksempler på det jeg kalte for 
homolog modell. Det første er det samme eksemplet 
som Odd Magne Rødseth brukte, vaksine mot 
pseudorabiesvirus med infeksjon hos gris. Det er 
en sykdom som også går på andre dyrearter, men 
ikke på mennesker. På andre dyrearter kan det være 
dødelig. Det er en veldig alvorlig sykdom på gris, 
og den kan være dødelig, men da først og fremst 
på spedgris. Vaksinen har vært i bruk i flere år, den 
kom i 1991-1993. Man har gått inn og endret gener 
for noen virusproteiner bl.a. et enzym som heter 
thymidin kinase, men viruset kan fortsatt replikere. 
Det er lett å produsere det i en celle, og viruset er nå 
glycoprotein E-negativt. Det betyr at det er en nedsatt 
sykdomsfremkallende effekt og nedsatt affinitet for 
nerver. Dessuten kan man bruke dette til å sjekke 
hvorvidt et dyr har gjennomgått en infeksjon eller 
er blitt vaksinert. For hvis det har en respons mot 
glycoprotein E-proteinet, må det være infisert, for 
det proteinet har ikke vaksinen. Vaksinen brukes 
og med stor suksess, men ikke god nok suksess, 
fordi vaksinen hindrer sykdom, men ikke infeksjon. 
Dette problemet skyldes ikke nødvendigvis levende 
vaksiner som sådan. Det skyldes at pseudorabies er 
forårsaket av et herpesvirus. 

Men, det finnes andre eksempler som ikke er så 
vellykkede. SIV, simian immunodeficiency virus, 
er ett av en rekke forskjellige HIV-analoger som 
infiserer aper, og som kan brukes som modell for å 
prøve levende vaksine mot HIV. Det er forskjellige 

gener som regulerer produksjonen av SIV i en celle. 
Det er lagd multiple delesjoner, dvs. at det er fjernet 
en del biter i disse genene. Likevel var dette viruset 
fortsatt sykdomsfremkallende for nyfødte aper. Så 
for en del virusfamilier, SIV og HIV, altså retrovirus, 
er det for tiden veldig liten optimisme med henblikk 
på å lage levende, attenuerte vaksiner. Slike vaksiner 
kan være godt egnet for visse virusfamilier og mindre 
egnet for andre.

For heterologe modeller, hvor man bruker viruset 
som en vektor, er det forskjellige virus som kan være 
aktuelle som vektorer. Jeg snakker om både pattedyr 
og fisk. De er ikke i bruk i fisk i dag. Med adenovirus 
har vi ingen infeksjon hos fisk, men det er mye brukt 
som vektor for potensiell genterapi i pattedyr fordi 
mange adenovirus gir infeksjon uten å gi sykdom.

Et annet potensielt vektorvirus er alphavirus. Det 
er et virus som er veldig mye studert for tiden. Det 
likner på gulfebervirus. De fleste alphavirus har 
bredt vertsspekter, dvs. at de kan infisere mange 
verter. Det som er viktig i denne sammenhengen, er 
at viruset har kapasitet til å bære relativt mye fremmed 
genmateriale. Et virus er en kompakt liten partikkel. 
Hvis du går inn og legger til nytt genmateriale, blir 
det en ustabil struktur. Putter man inn for mye, så 
sprekker det. Men alphavirus kan man putte en god 
del inn i.

Baculovirus er nevnt. Det brukes først og fremst 
som produsent av rekombinante proteiner, så det 
er vel ikke så aktuelt som levende vaksine. Andre 
aktuelle virus er ulike poxvirus, bl.a. vacciniavirus, 
som på grunn av sin størrelse kan akseptere 
mange fremmede gener uten at det mister evnen 
til å replikere. Rabiesvaksinen som er basert på 
vacciniavirus, og som Odd Magne Rødseth omtalte, 
er et godt eksempel.

Vacciniavirus har vært brukt for utrydding av 
kopper hos mennesker. I tillegg til de menneskene 
som eventuelt har fått bivirkninger av selve 
injeksjonen, så spekuleres det i at det er én uheldig 
miljøeffekt, og det er at vacciniavirus har etablert 
seg som en selvstendig infeksjon hos en bøffelflokk 
i India. Man er ikke 100 % sikker på at det skyldes 
vacciniavirusvaksinen, men bøflene er i alle fall 
infiserte, og man har foreløpig konkludert med at 
det skyldtes den humane vaksinen.

Herpesvirus hadde vi tidligere som eksempel på 
heterolog modell. Det foreligger et patentkrav på 
rekombinant herpesvirus som går på hund. Herpes-
virus gir vanligvis ikke så mye sykdom hos hund, 
annet enn hos helt neonatale hunder. Man har funnet 
ut at i dette viruset kan en putte inn hemagglutininet 
og fusjonsproteinet for valpesykevirus, som er de to 
immunogent sett viktigste proteinene i det viruset. Fra 
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rabiesvirus kan en putte inn et gen for et protein som 
gir beskyttelse, og fra parvovirus kan vi putte inn et 
gen for et protein som er på overflaten av parvovirus. 
Fra parainfluensa, som gir en luftveisinfeksjon, er det 
to gener som kan settes inn. Borrelia, som gir ”Lyme 
disease”, og som også kan være et problem for hund, 
kan også puttes inn. Det er altså 9 antigener som skal 
puttes inn i en og samme vaksine. Man kan sette inn 
alle genene samtidig. Nå snakker jeg om hund, men 
det demonstrerer de store og gode mulighetene en 
har med rekombinante vaksiner. 

Retrovirus er ustabile genetisk sett og ikke så godt 
egnet når det gjelder vaksine. Men hvis man ønsker 
integrasjon, altså ønsker at virusets arvemateriale og 
det fremmede genet skal integreres i vertscellens 
arvemateriale, er det egnet. Så i genterapi er nok det 
en ”hot” kandidat, mens det i vaksinesammenheng 
ikke er så aktuelt.

Når det gjelder rekombinante vaksiner, må 
man altså redusere patogeniteten, den sykdoms-
fremkallende effekten. En må vise at vektorvirus som 
sådan ikke gir sykdom. Samtidig må vektorviruset 
fortsatt kunne formere seg. Og man bør ha optimalt 
uttrykk av de fremmede genene man har puttet 
inn. Dette krever god kartlegging av funksjonene 
til forskjellige gener. Når det gjelder de virus som 
infiserer norsk oppdrettsfisk, er IPN-viruset beskrevet 
på en slik måte at vi vet noe av det, men vi vet ikke 
med sikkerhet nøyaktig hvilke deler av genomet til 
IPN-viruset som er viktigst ved sykdomsutvikling. 

Risikomomenter ved rekombinante, 
levende vaksiner
Slike vaksiner er ikke i bruk når det gjelder fiske-
oppdrett. For landdyr er det mange homologe 
eksempler, som jeg tok fram tidligere. Og en har noen 
vaksiner som er markørvaksiner, hvor man har puttet 
inn ett gen som ikke nødvendigvis gir beskyttelse, 
men er ment å være en markør for vaksinen. Men jeg 
kjenner ingen vaksiner som pr. i dag er ute på det åpne 
markedet hvor virus fungerer som en vektor. Derfor 
blir dette rent teoretiske betraktninger.

1. Kan sykdomsfremkallende effekt av vektorvirus 
øke? Hvis man for eksempel setter et nytt gen inn 
i genet for overflateproteinet på et virus, og de 
overflateproteinene var veldig viktige for vertens 
immunrespons, kan man da forstyrre vertens 
immunrespons slik at potensielt ufarlig vektorvirus 
kan bli sykdomsfremkallende? Eventuelt, kan det øke 
sykdomsfremkallende effekt for andre arter?

Det første spørsmålet kan selvsagt ikke 
besvares ja eller nei uten videre, men en eventuell 
sykdomsfremkallende effekt vil oppdages ved 
eksperimentelle forsøk, og vaksineproduksjonen vil 

sannsynligvis stoppe hvis slike effekter oppdages.
Spørsmålet om effekt for andre arter er vanskelig. 

Hvilke arter? Villaks? Andre laksefisker? Skal vi trekke 
inn andre fiskearter? Skal vi trekke inn bløtdyr? Det 
er en uendelighet av arter som kommer inn. Her kan 
man selvsagt stille kriterier, si at de og de artene fra de 
og de dyrerekkene bør testes. Men et fyllestgjørende 
svar eller et klart ”nei” på det spørsmålet er det etter 
min oppfatning umulig å gi.

NN: Du sa at man kan gjøre eksperimentelle forsøk 
før man lanserer vaksinen, men det kan vel være slik at 
man gjør disse forsøkene på spesielle linjer av dyr, for 
eksempel, og når man begynner å bruke det generelt 
at man plutselig kanskje har andre raser eller linjer 
som gjør at de fungerer annerledes?

Rimstad: Spørsmålet er om den genetiske 
utrustningen til det dyret eller den fisken som blir 
vaksinert, er så avgjørende for hvorvidt responsen 
er beskyttende eller ei. Har du noen eksempler 
på det fra andre dyrearter? Tenk på mennesker og 
på husdyr. Vi bruker samme vaksine på alle typer 
hunderaser, med god effekt. Vi bruker samme type 
vaksine på menneskeheten stort sett (selv om vi 
ikke snakker om raser på mennesker), med samme 
effekt. Det er ett kjent eksempel på ulik respons, og 
det er innavla høns, hvor vi har noen linjer som svarer 
dårlig på en del vaksiner. De fleste vaksiner består 
av mange antigener. De består ikke kun av ett. Men 
det jeg mente, var at hvis du ved å sette inn et gen i 
et vektorvirus, øker virulensen av det vektorviruset 
for en laks, så vil man ganske fort oppdage det under 
utviklingen. Men du vil ikke nødvendigvis oppdage 
det for andre arter.

2. Kan vevstropisme, dvs. virusets evne til å infisere 
spesielle celler i kroppen, endres når man setter 
inn andre gener? Det er avhengig av om du setter 
inn gener som forandrer proteiner som har med 
gjenkjenning av celler å gjøre fra virusets side. Det 
kan jo være nettopp det man ønsker. For å få en god 
vaksine, ønsker man at viruset skal infisere det vi 
kaller for profesjonelle antigenpresenterende celler. 
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Dette gjøres det studier på, nettopp for å få virus til 
å gå inn i spesielle immunologiske celler. Der er vi 
ikke på fisk, men en dag kan vi kanskje komme dit. 
Igjen, vi kan ikke i utgangspunktet si om et virus som 
bare infiserer pancreasceller, etter kanskje å ha fått et 
spesielt gen fra ILA-virus som infiserer blodkarceller, 
nå kanskje også begynner å infisere blodkarceller og 
en tredje type celler. Det vet man ikke før man har 
prøvd, og det kan ikke utelukkes.

3. Kan andre arter, uten at de nødvendigvis blir syke, 
gjennomgå infeksjon uten sykdom, slik at de utilsiktet 
sprer virus? Man bør gjøre en del slike forsøk, men 
det er igjen umulig å gi et uttømmende svar på et 
slikt spørsmål.

4. Kan vaksinering øke sykdomsfremkallende effekt 
på persistente infeksjoner? Ett eksempel er CMV-
promotor, som ble nevnt tidligere om DNA-vaksiner. 
CMV er et cytomegalovirus, som er et herpesvirus 
hos mennesker og som kan gi en del sykdommer. 
De er flertallet av oss infisert med hele tiden, resten 
av livet. Så den promotoren har vi i oss. Vi er ikke 
genmodifiserte med den, men det ligger nok der som 
en ekstrakromosomal sak. Den er et stort problem 
når det gjelder transplantasjonskirurgi, fordi den 
da kan bli aktivert. Kan det være slike infeksjoner 
hos fisk som vil bli aktivert når man vaksinerer? 
Hvis slike sykdommer dukker opp, vil det kanskje 
kunne gi et produksjonstap, men igjen så vil det da 
sannsynligvis oppdages under prosessen. Dette er 
altså produksjonsdyr med kortvarig levetid. Vi har 
en helt annen innfallsvinkel der enn vi vil ha på 
mennesker og dyr som skal leve lenge.

5. Kan det være en direkte skadelig effekt av det 
genet du setter inn? Sannsynligvis setter vi inn 
et gen som koder for et protein som er viktig i 
sykdomsutviklingen for en infeksjon forårsaket av et 
annet virus eller en bakterie. Dette kan for eksempel 
gi en autoimmuneffekt, dvs. en kryssreaksjon til 
eget vev. Men igjen, fisken er et produksjonsdyr og 
har kort levetid. Gjør det noe om den teoretisk sett 
kanskje utvikler sykdom år etter at den skulle vært 
slaktet? Er det etisk akseptabelt at du påfører den 
det? Det kan være at det produksjonsmessig sett ikke 
bety noe. Jeg har ikke noe svar på det, men nevner 
problemstillingen.

6. Oncogener er gener som endrer på vekstregulering, 
veksthastighet på celler. Det er selvsagt noe man 
aldri vil innføre i en type vaksine som skal brukes 
til mennesker eller kjæledyr. Men en del virus 
bærer på slike oncogener. Slike virus kan være gode 
immunogener, dvs godt egnet som vektorvirus, men 
vil man bruke det på fisk? Dette er produksjonsdyr 

med kort levetid og vil kanskje aldri rekke å utvikle en 
eller annen tumor i den tiden de er tiltenkt å leve. 

7. Kan egenskapene til vektorvirus endres? Kan det 
få endret overlevelse i miljøet? 

Rekombinante virus der man har puttet inn nye 
gener, vil, i hvert fall teoretisk sett, være genetisk 
mer ustabile. Kan de da ha lettere for å tilegne seg 
nytt genetisk materiale? Kan de lettere rekombinere 
med andre virus, bakterier osv.? Ja, kanskje. I 
norsk fiskeoppdrett er IPN-viruset meget utbredt 
– man finner det ikke over alt, men man finner det 
i veldig mange fiskeoppdrettsanlegg. Man finner 
også ILA-virus og pancrease disease-virus i en del 
fiskeoppdrettsanlegg. Det er overveiende sannsynlig 
at disse virusene har møtt hverandre, i en og samme 
celle. Når et virus replikerer i en celle, er det en gjeng 
med gener som svirrer rundt i cellen og dirigerer 
produksjon av proteiner som blir satt sammen til en 
partikkel. Og i den cellen er det et utall andre RNA-
molekyler som svirrer rundt og kan rekombinere. 
Dette skjer kontinuerlig. Kan man så kvantifisere 
hvor stor den sjansen er? Nei, det kan man ikke. 
Igjen, man kan ikke si ja eller nei, men teoretisk sett 
er faremomentene der.

Risikomomenter ved DNA-vaksiner
8. DNA-vaksiner er ikke levende, i den grad man kan 
bruke ordet ”levende”. De formerer seg ikke, det blir 
ikke flere av dem. Men de kan potensielt integreres, 
selv om det nå er mange studier som sier at de ikke 
integreres. Vi har ikke indisier på at det skjer, men 
teoretisk sett kan de gjøre det. 

Dersom en gir vaksiner veldig tidlig til fisk, før det 
immunologiske apparatet er godt utviklet, da kan man 
få immunologisk toleranse, dvs. at når fisken blir utsatt 
for patogene virus eller bakterier, utvikler den ikke 
en immunrespons. Hvis fisken ikke blir syk når den 
kommer bort i ILA-virus, eller IPN-virus, er ikke det 
bare bra da? Det gjør da ikke noe om fisken er smittet 
med ILA-virus eller IPN-virus hvis den ikke dør av 
det, eller gjør det det? Eller bør man kanskje vente 
til fisken har blitt stor nok til at den ikke utvikler en 
immunologisk toleranse? 

9. Autoimmunitet. Man kan kanskje få antistoffer mot 
DNA i DNA-vaksiner som igjen kan gi antistoffer som 
utløser reumatoide sykdommer. Men fisken skal leve 
kun i 2 år. Så det er for meg en humanmedisinsk 
problemstilling som man ikke uten videre kan 
overføre til fiskeoppdrett. 

10. Problemet med integrering av plasmid-DNA i 
genomet til transfekterte celler. Skal DNAet overføres 
til neste generasjon, må det ikke bare integreres i 
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genomet til en celle, det må i en kjønnscelle. Og det 
kan jo skje utilsiktet. Når man skal injiserer vaksinen 
intramuskulært, vil man helt sikkert hos noen fisk 
sette vaksinen intravenøst. Da blir DNAet spredt i 
hele kroppen. 

Men for å unngå det problemet, kan man jo bare gi 
en RNA-vaksine? Det vil ikke integreres i vertscellens 
kromosomer, for der er ikke noe cellulært apparat 
som kan gjøre det. DNA-vaksiner er bare ett trinn i 
utviklingen av nye vaksiner. 

11. I dag bruker vi antibiotikasresistens som 
seleksjonssystem ved DNA-vaksine. Det man kan 
gjøre er at man legger den antibiotikaresistensen 
kromosomalt på de bakteriene man jobber med. 
Så har man da på plasmidet av-og-på-signalet 
for den antibiotikaresistensen. Du har ikke selve 
resistensgenet lenger på plasmidet.

Aktuelle infeksjoner hos fisk.
Det finnes kommersielle vaksiner som er tilgjengelige, 
og som fyller alle kravene som FDA og andre 
administrasjoner i USA har stilt og som John 
McDougall gikk gjennom i sitt foredrag. La oss se på 
aktuelle infeksjoner hos oppdrettsfisk. 

Infeksiøs pankreas nekrose
Infeksiøs pankreas nekrose-virus overlever lenge 
utenfor vertsdyret. Det kan smitte mange forskjellige 
fiskearter, som laks, regnbueørret osv. Det er også 
funnet hos kamskjell. Det er ikke sikkert at det er 
sykdomsfremkallende i alle arter som kan infiseres, 
men det er altså et lite artsspesifikt virus, og det 
er ganske typisk for en del av fiskevirusene at de 
er ganske lite vertsspesifikke, motsatt det vi ser 
hos pattedyr. En viss del av fisken som overlever 
infeksjonen, blir persistent (vedvarende) infisert. 
Det er et relativt godt kartlagt virus, i hvert fall i 
fiskevirussammenheng, men sykdomsfremkallende 
faktorer bør kartlegges bedre. Revers genetikk er 
etablert. Det betyr at vi kan altså her gå veien fra 
RNA, få RNAet over på DNA-form, manipulere på 
DNA-formen og gå tilbake igjen, slik Odd Magne 
Rødseth beskrev det. 

Men, hvilke faktorer er det pro og kontra når 
det gjelder å bruke IPN, 1) som homologt virus i 
vaksinesammenheng, og 2) som en vektor? Når det 
gjelder bruken som homolog virusvaksine, så er min 
holdning preget av at man har i en årrekke brukt 
levende, attenuerte virus, både i humanmedisin og 
veterinærmedisin, uten at man har hatt detaljkunnskap 
om hvilke genetiske forandringer man har gjort, 
og likevel har disse vaksinene hatt effekt. Og hvis 
man går inn og gjør nøyaktig det samme eller noe 
tilsvarende på IPN-virus, og i tillegg noenlunde vet 
hva man gjør, så kan ikke jeg skjønne at det at man 

vet hva man gjør skal være noen ulempe.
Når det gjelder å bruke IPN-virus som vektor, så er 

det en del ting som kanskje kan være bekymringsfulle. 
Det ene er at viruset infiserer en rekke arter. Skal 
man bruke det på laks, så kan man tenke seg at 
vektorvaksinen vil spre seg til mange andre arter. Er 
det ønskelig? Ikke bare det, men IPN-virus overlever 
lenge utenfor verten så man må regne med at 
vaksinestammen også vil overleve lenge. Dessuten 
er det en del fisk som blir persistent infisert med 
IPN-virus, og det vil kanskje også skje med en 
vaksinestamme. En persistent infisert fisk vil ha større 
sjanse for kontakt med andre virus som teoretisk sett 
kan gi en homolog rekombinasjon. Så det taler imot 
å bruke den som en vektor. For å kunne si noe mer 
spesifikt om dette, bør man ha spesialkunnskap om 
det enkelte virus. 

Lakseanemi
Lakseanemi skyldes et influensavirus (nesten i alle 
fall) hos laks. Det er ikke så stabilt som IPN-virus. Det 
overlever nok noen uker, kanskje måneder også, ute 
i sjøen. Det kan infisere andre arter, men det gir ikke, 
så vidt man vet nå, noen sykdom hos andre arter enn 
atlantisk laks. Så det er ganske spesifikt, men det kan gi 
infeksjon hos andre arter. En gruppe ved Universitetet 
i Bergen har vist at det kan infisere regnbueørret og 
brunørret, som er altså vanlig ørret i Norge først og 
fremst, og stillehavslaks. Det er også vist å kunne 
infisere sild. De sykdomsfremkallende faktorene er 
til dels ukjente. Men det er altså influensavirus som 
en tenker seg som en analogi. Men selv den analogien 
er farlig å trekke for langt, fordi immunresponsen 
hos laks er helt annen enn hos mennesket og andre 
pattedyr, selv om virusoppbyggingen hos ILA-virus 
er til dels ganske lik influensavirus.

Revers genetikk, det er at man kan ta 
viruskromosomene som består av RNA, og få dem 
over på DNA-form, manipulere dem og få dem tilbake 
igjen, er en ren laboratorieteknikk som ikke vil kunne 
skje i naturen. For mange virus er teknikken ikke 
etablert. Men den er etablert på influensavirus.

NN: Det at du infiserer andre arter, betyr det 
automatisk at de er smittsomme, eller er det to 
forskjellige ting? 

Rimstad: Når det gjelder ILA-virus, så kan både 
brunørret og regnbueørret bli infisert og infisere laks, 
dvs. at de skiller ut virus. Men du har eksempler, som 
pseudorabies, hvor gris er hovedverten, på at andre 
arter enn gris, hvis de blir infisert, er en ”dead end 
host”, dvs. en vert som ikke vil skille ut virus. 

IHN- og VHS-virus
IHN-virus og VHS-virus, som gir infeksiøs 
hematopoetisk nekrose og Egtvedt syke, er to virus 
som vi pr. i dag ikke har i norsk fiskeoppdrett. 
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VHS var i Norge på 70-tallet og i 1998. Siden disse 
sykdommene, som er ganske alvorlige, ikke er 
etablerte her, vil man sannsynligvis ikke i Norge 
tillate vaksinering hvis sykdommene ikke skulle 
etablere seg. Man vil sannsynligvis bruke nedslakting 
dersom man får enkeltutbrudd av disse sykdommene. 
Men dette er ganske godt kartlagte virus, og de 
sykdomsfremkallende faktorer er til dels kjent og 
revers genetikk-systemet er etablert. 

Pancrease disease virus
Pancrease disease virus har en ukjent utbredelse. 
Vi vet ikke helt hvor mye sykdom det forårsaker i 
Norge, men en antar at det er av betydning. Man 
har både friske virusbærere og utskillere, og det 
kan sannsynligvis smitte via rogn, altså fra mor til 

avkom, og gi sykdom både hos laks og regnbueørret. 
Pancrease disease virus er et alphavirus (som er virus 
som kan bære mye genetisk materiale). Så dette er 
et interessant virus for framtiden når det gjelder 
mulige kandidatvirus til bruk som en vektor for å 
presentere proteiner fra andre virus som vi ønsker 
beskyttelse mot.

Nodavirus
Nodaviruset gir sykdom hos marine oppdrettsarter. 
Det kan gi persistent infeksjon. Det er ikke etablert 
revers genetikk så vidt jeg vet.

De virusene jeg har nevnt er RNA-virus. For ett 
eventuelt to av dem er det etablert et system som gjør 
at man kan gå inn og manipulere genomet.

Takk.
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Regulering av genmodifiserte organismer med hovedvekt på 
utfordringer knyttet til vaksiner og fisk

Esten Ødegaard
Førstekonsulent, Direktoratet for naturforvaltning

Først vil jeg si at det var veldig hyggelig å bli invitert. 
De forskjellige innspillene og debatten har vært veldig 
interessant. Det er et faktum at vi har ganske liten 
erfaring i forvaltningen med en del av det som det 
har vært snakk om i dag. Det er relativt nytt for oss 
også, og det er veldig viktig for oss å høre flest mulig 
synspunkter på disse spørsmålene.

Vi har generelt sett veldig liten erfaring med 
feltforsøk eller annen utsetting av genmodifiserte 
organismer i det hele tatt i Norge. Det har vært 
gjennomført ett forsøk med genmodifisert potet tidlig 
på 90-tallet, og det har vært noen forsøk i drivhus som 
vi har regnet som utsetting her i landet. Utover det har 
vi ingen erfaring med feltforsøk, og det er derfor svært 
viktig å ha en nær dialog med søkere før eventuelle 
forsøk settes i gang.

Det har vært snakket litt om hva som regnes 
som GMO, og det er klart at hvis en organisme kan 
karakteriseres som en GMO så reguleres bruken av 
den under genteknologiloven. Det er visse forskjeller 
mellom genteknologiloven og andre regelverk som 
kunne ha vært aktuelle, og det går kanskje særlig på 
kravet om samsvar med prinsippet om bærekraftig 
utvikling og at en utsetting eller annen bruk skal 
skje uten helse- og miljømessige skadevirkninger. 
(Det sistnevnte er forresten inne i en del andre 
regelverk.)

Kravet om at en utsetting skal skje på en etisk og 
samfunnsmessig forsvarlig måte, er også særegent 
for genteknologiloven. Og det er kanskje litt av 
bakgrunnen for at man er litt skeptisk til at en DNA-
vaksine blir regulert under genteknologiloven, i tillegg 
til at ”GMO” i seg selv ikke akkurat er blitt et plussord. 
Føre-var-prinsippet skal dessuten legges til grunn ved 

søknadsbehandling under genteknologiloven. 
Jeg har fått et spørsmål om definisjonen av GMO. 

Her er det som står i genteknologiloven ganske likt 
det som står i EØS-direktivet 90/220 og definisjonen 
under Cartagenaprotokollen. GMO er altså 
”mikroorganismer, planter og dyr, hvor den genetiske 
sammensetningen er endret ved bruk av gen- eller 
celleteknologi.” Og mikroorganismer er vel definert 
sånn at det slutter omtrent ved virus og bakteriofager. 
Et plasmid regnes ikke som en organisme i det hele 
tatt, noe som medfører at selve DNA-vaksinen ikke 
kan karakteriseres som en GMO.

Genteknologien er definert som teknikker som 
innebærer at arvestoff isoleres, karakteriseres, 
modifiseres og innsettes i levende celler eller virus. 
Og det vil da si at det skal enten isoleres eller 
karakteriseres eller modifiseres, eller alle tre, pluss 
at det skal innsettes i levende celler eller virus.

Så langt om hvordan genteknologiloven definerer 
en GMO. Vi har tidligere ikke fått spørsmål om 
hvorvidt en organisme skal defineres som en GMO 
eller ikke. I forbindelse med DNA-vaksiner har 
spørsmålet imidlertid vært reist, og vi har fått en 
henvendelse der vi er blitt bedt om å uttale oss om 
hvorvidt fisk som er injisert med DNA-vaksine vil 
anses som en GMO.

Den konklusjonen vi har kommet til når det 
gjelder DNA-vaksinen er at den organismen som 
mottar vaksinen vil kunne regnes som en GMO etter 
genteknologiloven.

Når det gjelder rekombinante virusvaksiner så, er 
jo selve vaksinen en GMO, så en søknad om levende 

Genteknologiloven:
§ 1. Lovens formål 
Denne lov har til formål å sikre at framstilling og 
bruk av genmodifiserte organismer skjer på en etisk 
og samfunnsmessig forsvarlig måte, i samsvar med 
prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og 
miljømessige skadevirkninger.
§ 10. Krav om godkjenning
[…] Utsetting av genmodifiserte organismer kan bare 
godkjennes når det ikke foreligger fare for miljø- og 
helsemessige skadevirkninger. Ved avgjørelsen skal det 
dessuten legges vesentlig vekt på om utsettingen har 
samfunnsmessig nytteverdi og er egnet til å fremme en 
bærekraftig utvikling. 
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rekombinante virus brukt som vaksine vil uansett 
behandles etter genteknologiloven. Vi har derfor 
foreløpig ikke foretatt noen grundig vurdering av 
om organismer som mottar viruset vil kunne regnes 
som en GMO etter genteknologiloven. Jeg er faktisk 
litt usikker på hvorvidt en slik organisme vil være 
GMO eller ikke. Det er ingen av våre jurister som 
har sett på akkurat dette, men det er en del som 
tyder på at den organismen som mottar en slik 
virusvaksine også vil kunne defineres som en GMO 
etter genteknologiloven. Men dette er jeg altså usikker 
på. Jeg skjønner godt at næringen også kan være litt 
usikker på hvor grensen går.

Når vi har prøvd å finne ut hvordan DNA-
vaksinerte dyr skal tolkes, har juristene basert seg på 
lovforarbeidene, særlig odelstingsproposisjon nr. 8 
(1992-93), for å finne ut hvilke synspunkter lovgiverne 
hadde da de definerte GMO. Konklusjonen er at når 
du har satt DNAet inn i et dyr så kan du betrakte 
det som en GMO så lenge det har DNAet i cellen. 
Hvis man kan vise at alt dette har forsvunnet, vil det 
kanskje ikke lenger være en GMO. Og hvis det er slik 
at dette integreres i kjønnsceller og arves ned, vil da 
også avkom av de dyrene være GMO. Spørsmålet om 
når DNA går ut av cellene vil være mer et spørsmål om 
deteksjonsnivå. Kan vi her si at det er tomt, at DNAet 
er ute av de cellene, av det dyret? Da kan man begynne 
å stille spørsmål om det fortsatt er en GMO. Kanskje 
det var en GMO, men ikke er det lenger? 

En definisjon er jo ikke entydig selv innenfor 
forskningen. Det spørs veldig mye hvilket 
utgangspunkt du har. En definisjon etter 
genteknologiloven trenger jo ikke nødvendigvis å 
være den generelle oppfatningen blant alle forskerne. 
Vi har gjort en tolkning av loven og lovforarbeidet og 
kommet til at det faktisk ble diskutert, og at det er 
lovgivers ønske at man kaller det dyret som mottar 
DNA-vaksine for en GMO. Men det er klart at det kan 
jo diskuteres om det er hensiktsmessig, og om det var 
det som var meningen med loven. 

Men dette er en debatt som det er interessant å 
fortsette, og det er jo klart at det har en del konsekvenser 
hvis man kaller en organisme en GMO. For næringen 
er det antakelig et skrekkscenario hvis laksen skal bli 
kalt en GMO etter at den er vaksinert med en DNA-
vaksine. Det vil sannsynligvis bety kroken på døra for 
de vaksinene, og man kan selvfølgelig stille spørsmål 
ved om det er hensikten. 

Det vår tolkning betyr er at innesluttet bruk og 
utsetting av fisken krever melding eller godkjenning 
etter genteknologiloven. Og for innesluttet bruk er 
det allerede en del godkjenninger som er gitt etter 
genteknologiloven. Utsetting er jo all bruk som ikke 
er innesluttet. Det må det altså søkes om. Det vil også 
kunne medføre merkekrav. Det er klart at dette kan 
ha ganske store konsekvenser for skjebnen til de 

vaksinene.
Det som kanskje er mest aktuelt i norsk 

sammenheng, er å foreta forskning ut over 
innesluttet bruk, altså begynne å gjøre forsøk på felt 
i merder eller liknende Søker må da gjennomføre 
en konsekvensutredning basert på forskrift om 
konsekvensutredning etter genteknologiloven. 
Konsekvensutredningen gjennomgår mulige helse- 
og miljømessige virkninger, og søker må også gå 
gjennom tiltakets positive eller negative virkning 
på bærekraftig utvikling. I tillegg må etiske aspekter 
som kan reises ved bruk av den genmodifiserte 
organismen samt eventuelle sosioøkonomiske 
fordeler eller ulemper ved bruk av den genmodifiserte 
organismen, gjennomgås i søknaden. Direktoratet for 
naturforvaltning kan spørre Bioteknologinemnda til 
råds i samfunnsmessige og etiske problemstillinger.

En del av disse vilkårene er for så vidt noe som 
søkere kan ta litt mer tak i. Frem til nå har ikke 
næringen generelt sett vært så veldig på banen 
når det gjelder samfunnsmessig nytte m.m., særlig 
ikke i søknader som gjelder planter. Det hadde vært 
veldig interessant om produsenter av vaksiner, eller 
av genmodifiserte planter for den saks skyld, gikk 
mer inn i disse spørsmålsstillingene, fordi for oss og 
kanskje særlig for nemnda, er det vanskelig å vurdere 
disse forholdene når søknaden inneholder veldig lite 
opplysninger om etiske og samfunnsmessige sider ved 
den genmodifiserte organismen. Hvis man kan vise til 
at dette faktisk er en vaksine som vil ha en veldig god 
nytteeffekt, så vil jo det være noe som vi vil kunne ta 
hensyn til ved en vurdering av søknaden.

Det kan bli aktuelt med en offentlig høring i 
forbindelse med søknad om utsetting av en GMO. 
Det er vel kanskje også noe som søkere ikke vil være 
så veldig begeistret for. Vi kan også stille en god 
del vilkår for godkjenning som vil kunne omfatte 
sikkerhetstiltak, oppfølging, rapportering osv. I det 
hele tatt er det ganske mange forskjellige vilkår vi 
kan stille til et forsøk. Normalt kreves det en trinnvis 
utsetting når det gjelder GMO. Så hvorvidt en DNA-
vaksinert fisk defineres som en GMO eller ikke, vil 
ha en del konsekvenser også når det gjelder hva slags 
type søknad en søker må levere. 

NN: Kan dere stille vilkår om bedre dokumentasjon 
av samfunnsmessig nytte, for eksempel, eller en 
høyere samfunnsmessig nytte, før dere godkjenner 
det?

Ødegaard: Ja, det er jo noe som skal legges vekt 
på i søknaden, og vi har mulighet for å spørre om 
mer dokumentasjon. Jeg tror det naturlige ville være, 
hvis det kommer en søknad om en DNA-vaksine, for 
eksempel, at man går inn i en dialog med søker 
basert på forskriften om konsekvensutredning og ber 
søkeren å utdype det som eventuelt mangler. Det er 
også viktig å påpeke at selv om vi, etter den tolkningen 
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vi her har gjort på forespørsel, vurderer en laks som 
har mottatt en DNA-vaksine som genmodifisert i 
utgangspunktet, så vil vi jo ganske sikkert gjøre en 
annen vurdering av risikomomenter ved den laksen 
sammenliknet med en laks som er transgen eller 
der du har fått arvemateriale integrert i genomet i 
alle cellene. Det er viktig å ha klart for seg at selv 
om man kommer innenfor GMO-regelverket betyr 
ikke det automatisk at en søknad avslås. Det er en 

vurdering man må foreta i det enkelte tilfelle basert 
på vår risikovurdering.

Man kan også tenke seg at i utgangspunktet vil man 
se på fisken som en GMO, når den er nyvaksinert så å 
si, men at den ikke nødvendigvis alltid forblir GMO. 
Det vil være viktig å foreta en vurdering av hvor godt 
man kan dokumentere at DNAet er ute av organismen 
etter en viss tid. Så det er ikke sikkert at fisken får et 
GMO-stempel gjennom hele livet.
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