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Hvordan kan vi begrense videre smitte?

FHF prosjekt nr: 900721

Potential reservoirs of pathogenic virus at marine 
aquaculture sites for Atlantic salmon

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kan andre organismer/substanser enn laks akkum. og lagre PD virus?Hvis ja, kan de bidra til smittespredning av PDStrenge reguleringer av rensing og desifeksjon an anlegg og utstyr.Fokus PD (også CMS), men ikke kommet så langt i arbeidet. 



NB: Horisontal, marin smittespredning!

Spredning av PD virus i Norge

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Svært smittsomt  Lang virusoverlevelse i kald, rein salt vann. M&R: over Stadt og Hustadvika (enkelttilfelle SAV3 når ”stamping out”)SAV2 spres seg mildere symptomerILA < 5 km med vann PD-viruset –god overlevelse i sjøvann (> 20km) – Ikke i ferskvannsfasen - Horisontal marin smittespredning

http://www.vetinst.no/


Smittenettverk!

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mange måte PD kan smitte på: Det vi vet (hel strek) det vi ikke vet (stiplet) ( syk fisk: predasjon)Orgnismer – substanser - fettlag på overflata på lokaliteter. (vann og vind rask transport (kort avstand - flo fjære)Felles eierskap med smitta faktorer en risikoVillfisk PD virus ikke syk – predasjon= naturens stamping outFlytting av fisk = risiko (korte og lange avstander)Sjøfugl? Hegre avføring VHS IPN infektivRømt smitta fisk, smitta villfisk (muligens) (syk fisk spist?) lave virusnivåer Ikke utbrudd (Predasjoner naturens stamping out)



1: Definere reservoarer for PD-viruset (SPDV3) på sjølokaliteter 

2: Undersøke potensielle reservoarer for CMS-viruset (PMCV)

3: Identifisere sekresjon fra laks som er smittet med PD virus.

MÅLSETTING: Få bedre forståelse av:

• Brakklegging

• Rensing og desinfisering av anlegg og utstyr 

• Spredning av virus.

FHF prosjekt nr: 900721

PROBLEMSTILLINGER:

Potential reservoirs of pathogenic virus at marine 
aquaculture sites for Atlantic salmon

Brukernavn
Presentasjonsnotater
PD = smittsomt (mer uklart mekanismene for CMS)Ikke rapportert smitte mellom gammel utslaktet og nyutsatt smolt på samme brakklagte lokalitet.Shedding: hvor og når utskilles virus (lave CT verdier mye shedding??)Hva er viktigst. Brakkleggingen, skraping og desifisering, fjerning av laks??



Analyse:
• Identifikasjon av virus (RNA): Real time RT-PCR

• Identifikasjon av infectivitet: Dyrking i cellekultur

Tilnærming : Worst case scenario - lokaliteter med PD utbrudd.

Prøvetaking: Organismer og substanser på/ved lakselokaliteter

Problemstilling 1: Kan PD overføres fra forrige generasjon til  
nyankommet smolt på brakklagte lokaliteter?  

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvis ikke virus funnet i forb med utbrudd – ikke flere undersøkelserVev fra organismer: munndeler/ filteringsorganer, fordøyelseskanal, hele dyr nevn dyr Blåskjell, spøkelseskreps, lakselus, småmaneter, rur, børstemark Sediment og biofilm/sleipe flytende klumper, overflatefett: Laksenatur (positiv ikke fra foor)Ekskresjonsprodukter: Feces, gule tråder, slim og 



Fastsittende/bunntilknytta dyr:

Sedimenter og biofilm:

Andre fiskearter:

Plankton:

Lakselus:

Lakseekskresjon:

Fetthinne på overflata:

PD-virus ikke registrert

PD-virus ikke registrert
PD-virus ikke registrert

PD-virus registrert

PD-virus registrert

PD-virus registrert

PD-virus ikke registrert*

Resultater:

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Adult og pre-adult Lakslus I planktontrekkPositive ILAV: Faeces and mucus from salmon, saithe, Cross jelly, Sea lice, ILA i småmanetPositiv SAV. Feses mukus lakslus Vanskelig med sedimentNB fett fra dødfisk



Problemstilling 3: Hvordan utskilles infektive PD virus fra smittet laks

Gjennom:  Avføring? Slim ? Gjeller? Fett?

Hvilken rolle spiller dødfisken?

Avsiv fra dødfisk inneholder PD virus!
Virus konsentrasjonen øker med tid og temperatur

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I dødfisk hoven (råtten fisk)På vei opp: Helling på nett – fisk faller ut (synker under hoven)Fisk henger på nettveggenOverskuddsvann – også lift up.



Konklusjon

PD viruset er et laksevirus knytta til laksefisk!

Viruset er påvist i:         Lakselus
• Avføring og “gule tråder”
• Fettbelegg på vannoverflaten

Lav risiko for PD smitte etter brakklegging av lokaliteter! 

Hva vet vi om andre smittestoff?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Feses og voksen lus synkerGule tråder flyter bedreLakselus tarm (utenpå kontankt med slim).?Fettbelegg fra dødfisk, langdistanstransport overflate og vind (sterk)fettgulp ?? Brakklegging viktig – Rensing og desifisering renhold viktig men viruset neppe tilstedet herCMS HSMP virus i fettetBrakklegging og rensing er viktig for å opprettholde et godt miljø!Infektivitetsdyrking.



Hvordan begrense videre tap?

Blokkere smitteveier og redusere smittepress! 



Smittepress bestemmes av:   
• Sykdomsstatus (utbrudd)
• Vaksinasjonsstatus
• Tetthet på smitta biomasse
• Avstand til  nærliggende anlegg

Hvis utbrudd kan unngås – kan smittepresset reduseres!

Viktigste smittevei for PD I sjøen: 
• Havstrømmer
• Kort avstand til smitta anlegg
• Eiere
• Flytting av fisk

Smitte kan overføres gjennom: avføring, munn, respirasjon og kontakt

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Andre smitteveier under mistanke- men ikke verifisert.Virusproduksjonen/konsentrasjonen kanskje er størst nær utbrudd.Høy viruskonsentrasjon i vevet??Drikker mye vann, virus i fordøyelsenGjellevevMucus kontakt



Temperaturøkning i sjøen utløser PD utbrudd i smitta laks!
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mistanke om sammenheng mellom sjøtemperatur og PD utbruddMen- like varmt i november –desember som i mai – September vesentlig varmere enn juni.Måneder med rask temperaturøkning – mye utbrudd (> 2 grader i mai-juni–juli)



Vår smolt

Høst smolt

Månedlig dødelighet i smittede kohorter

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Usett i pD områder om våren – raskt sykInkubasjonstiden fra laks kom i kontakt med virus til utbrudd vesentlig leger ved synkende temperaturerLite utbrudd i labforsøk stabile temp.



1. Kan vi blokkere vanntransporten?
2. Kan vi hindre temperaturøkning ?
3. Hvordan kan vi da begrense smittespredning og utbrudd?

Hvordan bekjempe smitte:
• Effektiv dødfiskhandtering
• Smittehygiene mellom generasjoner og  lokaliteter
• Forsiktighet ved flytting av fisk
• Vaksiner

• Via kunnskap om vanntransport og PD lokaliteter
• Planlegging av utsett i forhold til anlegg med PD og vanntransport
• Planlegge utslakting i henhold til smittestatus og temperaturøkning   

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lettest for virus med lav overlevelse i sjø.Det skal gå an med degens kunnskap om smitteveier o stoppe-begrense spredning 



Hva kan gjøres?

1. Evaluere tidligere soneinndeling:
i henhold til vanntransport og produksjonsstrategi

2. Skisserer optimale driftsopplegg:
i henhold til smittestatus og variasjoner i strømretning 

og risiko for utbrudd hos smitta fisk
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