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Ligheder PRV-1 og PRV-3
Viden fra 

DTU

PRV-1

Salmo Salar

Muskulatur

Hjerte

Erytrocytter

PRV-2

Onchorhynchus
kisutchi

Erytrocytter

PRV-3

Onchorhynchus
mykiss

Hjerte

Erytrocytter

Mange ligheder (genetiske, anti-gen, strukturelle egenskaber) 

mellem PRV-1 og PRV-3 på trods af forskellige fiskeværter.



Vilkår for sygdomsudbrud
Den klassiske 

sygdomstrekant

Modtagelig 
vært

PRV-3 
(m.fl)

Stress-
ende
miljø

Sygdoms 

udbrud

Modstands
-dygtig
vært

PRV-3 
(m.fl)

Forbed-
ret miljø



Ingredienser / ”værktøjer”

Krill og fosfolipider

Vitaminer og mineraler

Gær-ekstrakter

Ingredienser tilpasset 
til RAS og model-3

Helsefoder:

EE 920 adv

Qardio



Gær-ekstrakter



B-WYSE sammenlignet med andre gær-ekstrakter

Forskellige stammer og bestanddele af gær tjener forskellige formål:

β-glucans Saccharomyces cerevisiae

• En bestanddel fra cellevæggen, med højt indhold af β-1,3/1,6-glucaner

• Velkendt til at stimulere immunforsvar

MOS Saccharomyces cerevisiae

• En bestanddel fra cellevæggen, med højt indhold af Mannans (polysakkarid)

• Blokerer for uønskede bakterier, bevarer og beskytter tarm overflade (tarm 

immunitet)

Strain 1                         B-WYSE™                    Strain 2

B-WYSE™ :

Fraktioner fra flere gær-stammer 

(Cyberlindnera jadinii + to 

forskellige S. cerevisiae stammer) 

Cellevæg og andre bestanddele

fra gær målrettet mod immun

modulation og har en

synergi effekt. 



Mucus produktion (skrab / ”kredit kort metode”)
Regnbueørred:

mucus forsøg

8 ugers forsøg

• Startvægt: 23g

• Slutvægt: 80 g 

• Fisk undersøgt i uge 4 og i 

uge 8

10 ugers forsøg

• Startvægt 150 g

• Slutvægt 500 g

4 kar per diet



Kvantificering af mucus
Regnbue ørred:

Mucus forsøg

Relative Expression Levels of calreticulin gene in skin samples from rainbow trout (O.mykiss) fed

for 10 weeks on commercial diets supplemented with MOS and B-Wyse. Data presented as

means ± 95% C.I. (n = 6/treatment). *- denotes significant up regulation; P = 0.0013

Signifikant opregulering of Calreticulin-gen i huden

B-WyseMOS



PRV-1 smitteforsøg  (VESO Forskningsstation)

• 4 kar / diæt (iso-kalorisk, balanceret)

• 100 laks/kar, start vægt 20 grams

• Fodring i ferskvand før smitte (co-habitation) med PRV-1 og 

overført til saltvand

• Prøveudtagning under for-fodring og smitteperiode: 

1) Taget prøver før smitte (-8 uger, -3 uger)

2) Ved smitte (uge 0)

3) 3 - 6 - 8 - 9 -10 -12 og 14 uger efter smitte 

Effekt of Qardio



Relativ størrelse af hjerte

✓Større hjerte i fisk fodret med Qardio

PRV-1 
smitteforsøg 

VESO

8 fisk undersøgt pr. diæt



Virus load (belastning) i milt og hjerte

8 fisk undersøgt pr. Kar

(*p<0,05)
✓ Lavere mængde virus i fisk foderet med Qardio



Histopatologi i hjertekammer (ventrikel)

✓Signifikant mindre/færre væv skader i hjertet i fisk fodret Qardio

Undersøgt 8 fisk pr. kar

(* = p<0,05, 

# = p<0,1)



Dødelighed under forsøg (14 uger)

Control Test
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Fremtiden

• EE 920 adv Qardio 1,5 mm  

• GUDP ansøgning: PRVent



Spørgsmål?

Tak for opmærksomheden


