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Disposisjon 
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• Melanin 

• PRV 

• Nye resultater 

• Nye spørsmål 

 

 

 



Hva er melanin? 

PRV i røde og svarte flekker 



Hva er funksjonen? 

• Antioksidanter – anoxi! Melanin binder frie 
radikaler 

• Binder kobber, jern og andre tungmetaller 

• Binder en rekke toksiske komponenter 
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Hvor dannes melanin? 

PRV i røde og svarte flekker 



Betennelse og melanin 

Christensen et al.  

Trends Parasitol. 2005:21;192 
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• Primer pairs 

recognising a fish 

CD83 homolog 

  

 

• Primer pair detecting 

Dct/TRP-2 

 

 

 

 

• A; 0,1 mM PTU 

inhibit tyrosinase 

dopachrome 

production from L-

DOPA 

 

• B; a few long cultured 

cells showed melanin 

reduction  potential 
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The proportion of fish with 

intramuscular melanin deposits was 

not significantly different between 

vaccinated and unvaccinated 

fish, regardless of ploidy. However, 

an interaction between vaccination 

and smolt regime was shown, where 

smoltification at elevated 

temperature after vaccination 

increased the number of affected 

individuals compared with 

vaccination followed by simulated 

natural smoltification. Furthermore, 

there were overall more fish 

with melanin spots amongst the 

triploids compared with their diploid 

counterparts. 

PRV i røde og svarte flekker 



13 

• Assosiasjon: PRV & HSMB 
Utbrudd i felt og smitteforsøk:  

- Signifikant økt PRV load 

 

 

 

 

 

PRV- causalagens HSMI? 

- Hver 4. diagnose! 

- Første månedene i sjøfasen 

- Forandringer i rød 
muskulatur og myocardium 

 



.  
Photo: Trygve Poppe 
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HSMB og Piscine orthoreovirus 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HSMI 83 94 162 144 135 131 162 142 134 181 

Prevalence of PRV 

SW salmon farms Very high (close to 100%?) 

FW salmon farms <50% 

Wild salmon  13% (Garseth 2013) 

Mortalitet varierer fra 0-20% 



• PRV is ubiquitous in Atlantic salmon SW farms  

•  Transmission routes are not well described 

– Horizontally 

– Vertically? 

• Virulent and less virulent strains. 

• Vaccination 

– Difficult to cultivate 

• Selective breeding? 
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HSMI - an emerging disease   



 
Orthoreovirusstruktur 

 
• Det serotypespesifikke  antigen for 

orthoreoviruses er protein σ1. Antigen 
gjenkjennelse av dette proteinet er basis for 
tre hovedserotyper av MRV og 5–11 serotyper 
av ARV. 

• Antistoff mot σ1 

 



Virusinklusjoner i RBC 

- Variabel størrelse 

- cytoplasmatiske 

- PRV protein 

- dsRNA 

 

Phase contrast 

Co-localization w/PRV staining 

 

 Viral factories 
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• IF mikroskopi PRV- in RBC 



• Røde flekker: Blødninger og en polyfasisk 
muskeldegenerasjon – indikerer en kronisk, 
bakenforliggende faktor 

• Svarte flekker viser også polyfasisk 
muskeldegenerasjon i tillegg til 
muskelreparasjon og granulomatøs 
betennelse – indikerer også en kronisk, 
bakenforliggende faktor 
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Bakgrunn for gjennombruddet 

• Infeksjon? Måtte 
utelukkes! 
 

• Fikk antistoff av 
virologene ->  
Teste på 
melaninflekker! 
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Bakgrunn for gjennombruddet 

• Samarbeid! 

• Lerøy 

• HI (Matre) 
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Group Fish (n) Age (y) Broodstock Water Length (cm) Weight (g) 

A 25 2 Farmed Sea n/a 4144 

B 35 2 Farmed Sea n/a 4056 

C 10 2 Farmed Sea n/a 4696 

D 26 n/a Farmed Sea n/a n/a 

E 20 3 Farmed Sea 73.5 ± 5.6 4908 ± 1009 

F 42 3 Farmed Sea 60.5 ± 5.5 2763 ± 815 

G 42 3 Farmed Sea 57.4 ± 7.7 2953 ± 747 

H 10 n/a Wild Fresh* 81 ± 12.5 5020 ± 2210 

Materiale & metode 

• Immunohistokjemi (PRV, PD, IPNV) 

• RT-qPCR (PRV, IPNV, ISAV, PMCV, SAV VHSV). 
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Resultater 

Group Fish (n) 
Melanised 

changes (n) 

Red 

changes (n) 

No 

changes (n) 

Heart 

changes* (n) 

A 25 9 1 15 20 

B 35 1 0 34 5 

C 10 3 7 0 n/a 

D 26 26 0 0 n/a 

E 20 17 1 2 15 

F 42 1 0 41 0 

G 42 0 0 42 0 

H 10 0 0 10 0 
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Foto: Håkon R. Sæbø 

Hva med «blødninger»? 
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Hva med «blødninger»? 
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Akutt nekro-hemorrhagisk myositt 
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Group Fish (n) 
Melanised 

changes (n) 

Red 

changes (n) 

No 

changes (n) 
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changes* (n) 
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Immunohistokjemi 

To forskjellige anti-PRV sera viste samme resultat  
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Immunohistokjemi 



RT-qPCR 
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• Hvilken effekt har virusstammer? 
• Hvilken effekt har virusmengde? 
• Hvilken effekt har alder på fisken ifht infeksjonstidspunkt? 
• Hvilken effekt har ulike driftsforhold? 
• Hva er sammenhengen mellom HSMI og svarte flekker? 
• Hvorfor finnes ikke svarte flekker i villfisk selv om den er full av 

virus? 
• Hvorfor fant vi ikke svarte flekker i fisken som gikk i kar på Matre 

selv om den var full av virus? 
 
Patogenesen! 

 
Virus finnes over alt! Også i klinisk frisk fisk! 

 

Spørsmål videre 



• Finne ut hvordan viruset induserer sykdom, 
herunder svarte flekker (forsøk, patologiske 
studier, epidemiologi) 

• Finne ut om det er spesifikke virusegenskaper 
(stammeinformasjon) som er essensielle 
(feltinformasjon, virologiske studier) 
– Hvordan smitter virus, f.eks. opptak i gjeller og tarm 

– Hvordan bryter vi smitteveiene 

– Hvordan overlever virus 

– Hva er virusreservoir 

 

 

Hvordan kan vi komme videre? 



• Vi har funnet viruspartikler i alle undersøkte 
røde og svarte flekker 

• Vi har redegjort for overgangen fra akutt 
(røde) til kroniske (svarte) forandringer 

• Vi har ingen data som peker i andre retninger 
enn virustilstedeværelse 

• Men vi vet ikke om virus initierer 
forandringene 

Oppsummering 



 

 

Bedre data og bedre kunnskap gjør at vi kan gi 
sikrere råd! 

Poeng: Gi sikrere råd til næringen! 



Takk for oppmerksomheten! 
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