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IPN (Infeksifls pankreasnekrose)
i kveiteoppdrett
M e w pankreasnekrose eret problemi kveiteyngelproduksjon. Sykdornsutbrudd er
kun registrertetter at t8rrf6rtilvenningen har startet eller et stykke ut i deme fasen.
I de populasjonene hvor en har hatt sykdomsutbruddhar opptil100%av &ken dMd.
Det har ogs6 vaert h8y ddelighet i smittefors@k.
Forsgk gjort i fasen nAr fisken tilvennes tgrrf6r7
viser at den minste fisken har hgyeste dgdelighet. Forsgket viser ogsi den stgrste dgdeligheten oppsth n& temperaturen er 15 "C eller hgyere. Smitteforsgk fgrte ogs5 ti1 dgdelighet p i
plomrnesek@gel, men dgdeligheten er normalt
hgy i denne fasen. Hvilken betydning IPN-viruset har i denne fasen i siloer er usikkert.

av isolatene viser at de tilhgrer samme gruppe
og er lik IPN-virus som er isolert fra laks.

Hva b@rgjsres ved mistanke om IPN

...

Observeres det ytre tegn p5 sykdom, bgr fisken
undersgkes narmere. Det bgr tas prover for
virusdyrking og for histologiske undersgkelser
for i fasts15 om fisken har IPN. Det er usikkert
Virussykdomrner; den store, stygge ulven hvor stor del av dgdeligheten i tidlige livsstadier
som skyldes IPN. Hgy dodelighet er normalt i
Den store utfordringen bide for forskere og opp- disse stadiene, men en kan ikke med sikerhet si
drettere nir det gjelder sykdommer hos opp- hva som gir dgdeligheten. Smitteforsgk gjort ved
drettsfisk, er uten tvil de som for5rsakes av vi- HI tyder p i at IPN-viruset kan vaere involvert,
i.
rus. Hovedproblemet n2r det gjelder virussx~kmen det er for tidlig B si noe sikkert. Det er ogs3
dommer er at det ikke finnes noen behandlings- usikkert om endringer i atferden hos disse grupmetoder (medisiner). Dessuten er det meget ar- pene kan forutsi om IPN -virusel er et problem.
beidskrevende og kostbart 5 utvikle vaksiner.
og er det mulig & unngi sykdorn?
Dette krever spesialkompetanse p i hgyt nivB
innenfor flere fagfelt. Det er realistisk i regne
rned 10 & fra en vimssykdom beskrives ti1 en Det finnes enda ingen vaksine vi vet gir beskythar utviklet en effektiv vaksine. I Norge er en telse mot IPN hos kveite. Lovende resultater fra
n i begynt 5 prove ut en vaksine mot IPN hos forsgk med laks kan ikke uten videre overf~res
laks. Forelgpige resultat av forsgkene er lovende. ti1 kveite, dels p i grunn av forskjellige oppdrettsbetingelser og dels p i grunn av mulige forskjelI Norge ble IPN-virus isolert fra kveite forste ler i laksens og kveitens immunsystem. Dessugang i 1989. Senere er virus isolert fra flere lo- ten ser det ut ti1 at kveiten kan angripes av IPNkaliteter, ofte ved akutt dgdelighet. De fleste iso- viruset p i et s i tidlig utviklingsstadium at
leringer er gjort i forbindelse med tilvenning ti1 immunsystemet enda ikke er utviklet. I disse statgrrf8r p i yngel fra 1 ti1 5 gram. Karakterisering dier m i en se p i smitteveiene for viruset; hvor-
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