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PRV    Virus
Små partikler (1:100 000 del af 1 mm!)
• Virus kan kun kopiere sine gener og sig selv i en celle og har ikke 

et selvstændigt stofskifte, de er derfor svære at behandle 
medicinsk eller med hjælpestoffer.

• Ofte stabile
• Kræver levende celler for reproduktion
• Ingen behandling normalt mulig i dambrug
• Kun få vacciner på markedet.
• Nogle kan reproducere i cellekulturer men IKKE PRV
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Membran virus

Families and Genera of Viruses infecting fish
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Desinfektion af æg

• Iodophorer (Buffodine, Actomar K30 o.lign) inaktiverer effektivt alle fiske
patogene bakterier og virus, herunder VHSV, IPNV, Flavobakterier, 
rødmundsygebakterier og BKD bakterier

• Effekt: Iodophor præparationer består af stabile komplekser af organiske
stoffer af typen poly-vinyl-pyrrolidon (PVP) og iod (I2 , HIO) i
vandopløsning. Effekten af desinfektionen skyldes langsom frigørelse af
iod fra disse komplekser der virker oxidativt (IO3.) Hvis forhandlers
instrukser følges er der ingen risiko ved brug af iodophorer



DTU Aqua5. juni 2019

Fremgangsmåde ved desinfektion af øjenæg med 
Buffodine

• Baggrund:
• Formålet med at desinficere 

øjenæg er at forebygge risiko for 
spredning af fiskesygdomme fra 
moderfisk til næste generation. 
Øjenæg er meget 
modstandsdygtige  overfor de 
iodholdige desinfektionsmidler 
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• ”Veterinærdirektoratets circulære af 27. august 1986 om 
rensning og desinfektion af ferskvandsdambrug m.v.” skal 
alle æg der eksporteres ud af landet desinficeres og 
anbringes i nye eller rene og desinficerede beholdere inden 
afskibning. 

• Det anbefales meget at alle æg desinficeres mindst på 
øjenæg stadiet. Og at både æg der sælges og anvendes til 
eget brug desinficeres
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Billig forsikring

• Desinfektion er en billig forsikring mod smittespredning.
• Ikke alle virus og bakterier vil dog inaktiveres ved desinfektion idet det

gennem eksperimentelle forsøg og ved praktisk erfaring har vist sig at 
bl.a. Renibacterium salmoninarum der forårsager BKD og IPN virus kan
spredes vertikalt trods desinfektion ved at ligge beskyttet inde i æg. 
Desinfektion vil dog inaktivere langt hovedparten at de 
sygdomsfremkaldende organismer, der især ligger på overfladen af æg
og dermed nedsætte smittepresset også for IPN og BKD .
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Kan PRV smittekæden brydes
ved desinktion? 

• Praktiske observation indikerer at PRV ikke overføres vertikalt:
• Egne observationer med indkøb af ikke PRV fri øjenæg
• Undersøgelser af yngel fra ikke PRV fri æg eksporteret til USA
• I Norge er op mod 80% af alle moderfisk er PRV inficerede men kun 

enkelte Norske smolt anlæg er det.
• Fællesnævner herfor: Grundig og effektiv æg desinfektion!!
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Desinfektion af øjenæg og grønne æg

• Desinfektion anvendes på æg efter hærdning, og bør foretages senest
en uge før klækning.

• Hvis behandling foretages før ilægning i kummehus, dvs inden
hærdning er helt tilendebragt er det vigtigt at vandet tilsættes salt (90 g 
almindelig køkkensalt til 10 liter vand) for at opnå en saltholdighed på
0.9%.

• Anvend altid rent vand. Iodophorer nedbrydes af organisk materiale og
vil hurtig miste effekt i beskidt vand.

• Tjek pH. Hvis pH er for lavt (<6.5) bliver behandlingen toksisk for 
æggene. Hvis pH er > 8 nedættes effekten af behandlingen

• Husk at være opmærksom på en enstrenget arbejdsgang således at 
overførsel med hænder, tøj og redskaber undgås.
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Udtagning af mælke og æg
• Ved afstrygning
• Ved opskæring
. Hygiejne! Undgå kontaminering med virus og bakterier
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Milt extraction (Photo: cryogenetics) Milt collection from broodfish (Photo: AquaGen) 

Presenter
Presentation Notes
Salmonid eggs are routinely surface disinfected post-fertilization. Disinfection of milt, however, is not possible without compromising viability. The only known use of frozen milt is fertilization of eggs. 
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Udtagning af mælke og æg

• Foretag hele processen adskilt fra befrugtede æg. 
• Behandl med Buffodine under hærdning.
• Gentag behandling på øjenæg I forbindelse med levering og ved

flytning til klækkehus.
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Presenter
Presentation Notes
internally fertilized animals, such as mammals and birds for which infectious disease may be transmitted to the female through artificial insemination, sexual transmission of disease in salmonids applies only to the offspring Milt may harbour infectious agents originating from the broodfish itself. Due to the open nature of the genital papilla during the later stages of sexual maturation, milt is likely to become contaminated with environmental agents. This may also occur during stripping or extraction of milt. The likelihood of transmission of any agent via milt will depend on the numbers of specific infectious particles within the broodfish gonads, the higher the number the greater the likelihood. The utilisation of specific pathogen free populations of broodfish would remove or minimize this possibility. 
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Vil PRV-3 test af moderfisk og befrugtede æg med 
destruktion af afkom fra positive fisk kunne 
reducere PRV-3 forekomst.?
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Bliver gjort i stort omfang i Norge med salg af PRV-1 
certificerede fri æg
Test på rognvæske giver kun sparsom oplysning om 
moderfisk er smittede
Har reduceret forekomst af IPN på Færøerne og i Norge
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Sammendrag
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PRV-3 er yderst smitsomt og bliver overført horisontalt fra fisk til fisk
PRV-3 kan ikke repliceres udenfor værten
PRV-3 kan inaktiveres med iodophorer (Buffodine)
Smitte fra moderfisk til afkom kan stoppes ved ægdesinfektion

PRV-3 fri æg kan produceres fra certificerede PRV-3 fri avlsanlæg
eller evt fra screenede moderfisk/æg- dog højere risiko s.f.a. analyse 

usikkerhed
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Tak for 
opmærksomheden!

Rapport om 
risikovurdering 
for overførsel af 
smitstoffer med 
frossen mælke 
kan blive down
loaded fra VKM

Presenter
Presentation Notes
And with all the recommendations and to-do´s I will finish with Gaels  lovely motto: Viruses make life worth living Myself I often use Only dead fish always follow the stream
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