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Obduksjon og Prøvetakning



PRØVUTTAK

• Hva slags utvalg har du 
tatt?

• Hva betyr det for 
funnene du gjør?

• Er utvalget stort nok?

Antatt prevalens

i prosent

Antall 1 2 5 10

60 - 55 28 28

100 95 78 45 25

300 189 117 54 28

500 225 129 56 28

1000 258 138 57 29

10000 294 148 59 29

>100000 298 149 59 29



OBDUKSJON OG DIAGNOSTIK

• Vi er alltid farget av hva vi forventer å se.

• Når man undersøker, skal man alltid først 
konsentrere seg om hva man finner.

• Deretter, når funnene er gjort, kan man 
vurdere hva det betyr, og hva man kan gjøre 
med det.



NORMALE INDRE ORGANER





HISTOLOGI

• Legges på 4% buffret formalin

• Lagres på romtemperatur

• De to vanligste feil:

– For store biter (MAKS 5 mm)

– Uttak for lenge etter fisken er død

• Gjeller maks   2 minutter

• Indre organ maks 20 minutter

• Hjerte og muskel maks   2 timer



HISTOLOGI

• Typisk prøver fra:
- Gjeller - Hjerte

- Lever - Pancreas

- Tarm - Midtnyre

- Milt - Muskel

- Ved behov:
- Pseudobanchier

- Forandret vev (ta i overgang, med bade 
friskt og forandret)



MUSKEL











PCR  (Polymerase Chain Reaction)

• Svært følsom og nøyaktig påvisning av DNA.

• Brukes for å ”screene” grupper, og for rask 
diagnostikk.

• OBS: Grunnet høy følsomhet, stor fare for 
krysskontaminering.



PCR



UTTAK AV PCR

• Tas nå ofte av anleggets eget personell.

• To biter pr prøve.

• Maks størrelse: En fyrstikk-hode stort.

• Stor fare for krysskontaminering.

• Viktig å legge ved informasjon om vaksinering.

• Krever opplæring på anlegg.



INNSENDING AV FISK

• Obduksjon/mikrobiologi

– Hel fisk på is.

– Over natten post eller annen rask forsendelse.



ENCELLETE PARASITTER

• Må være ferske prøver, ev. histologi

• Sees i mikroskop på moderat forstørrelse
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Takk for 
oppmerksomheten!


