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Smitteveier 
og 
smitteforebygging



Smittestoff og sykdomsårsaker
Typer smittestoff

Type organisme Forhold til vert

Smittsomme proteiner (prioner) Symbiont

Virus Kommensal

Bakterier Opportunist

Sopp Patogen

Parasitter

Også:
• Ikke-smittsomme sykdomsårsaker
• Produksjonslidelser



Virus

• Enkle strukturer, bestående av arvestoff, et 
”formeringsprotein”, ev. en protein-kapsel og 
muligens noen hjelpestoffer.



Virus

• Er strengt tatt ikke ”levende”

• Kan kun formere seg i en levende celle

• Typisk 10-300 nm (1/1 milliard meter) store.

• Kan ha DNA eller RNA som arvemateriell



Virus 
• Er for liten til å se i vanlig mikroskop

• Kan ikke dyrkes eller påvises på vanlig måte. 

• Kan være vanskelig å avklare om et virus er årsak til sykdom

• Når viruset først er kjent, finnes det i dag gode 
påvisningsmuligheter (PCR).

• Er vanskelig og dyrt å lage vaksine.

• Er nesten umulig å behandle med medikamenter, (selv om 
mye har skjedd de siste årene).



Virussykdommer

• Grunnet utfordringer med vaksine, og frahver 
av legemidler, er virus årsak til noen av de 
største sykdomsutfordringer i dag.

• Dette gjelder for mennesker, dyr og fisk.

• Ofte er eneste tiltak god hygiene og gode 
smitteforebyggedende tiltak.

• Vaksiner er viktig i bekjempelsen av 
virussykdommer, foreløpig mer hos 
pattedyr enn hos fisk.



Virussykdommer

• Mennesker

– AIDS

– Ebola

– Influensa

– Skogflåttencefalitt 

– Rabies

– Meslinger

– Poliomyelitt

– Pox (Kopper)

• Fisk

– Pancreas Disease

– ILA

– IPN

– CMS (akutt hjertedød)

– HSMB

– Laksepox

– IHN

– VHS



Virus som legemiddel

• Noen typer virus, bakteriofager, infiserer 
bakterier.

• Virus dreper 50% av alle bakterier i verden 
hver dag.

• Det første produktet med virus til å bekjempe 
bakterier i oppdrett er nå tilgjengelig.

• Brukes for å bekjempe og fjerne 
yersiniose (rødmunnsyke).



Bakterier
• Er encellede mikroorganismer uten ekte cellekjerne: Prokaryonter.

• De mangler innvendige vegger, for å avgrense kjerne og andre kammer 
inne i cella.
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Bakterier
• Er encellede mikroorganismer uten ekte cellekjerne: Prokaryonter.

• De mangler innvendige vegger, for å avgrense kjerne og andre kammer 
inne i cella.

• Alle prosesser og kjemiske reaksjoner  må dermed skje sammen.

• Dette begrenser både hva som kan skje i en celle, og hvor stor cella kan bli.

• Er likevel ekstremt effektive organismer.



Bakterier
• Typisk 1-3 µ store

1 µ = 0,0000001 meter (et hårstrå er 100 µ i diameter)

• Finnes overalt rundt oss, i jord og vann, på huden vår, i maten 
vi spiser.

• Finnes i all verdens varianter og er enormt tilpassningsdyktig.

• De aller fleste er ufarlig, og en del er nyttig.

• Formerer seg ved celledeling. Kan også overføre egenskaper 
fra en bakterie til en annen.



Inndeling av bakterier

• Gram positive og Gram negative

• Aerob, fakultativ anaerob, anaerob.

• Hemolytisk og anhemolytisk

• Diverse kjemiske egenskaper

• Utseende og utforming

• Sporedannende



Gramfarging

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Gram_stain_01.jpg


Hemolyse



Utforming av bakterier



Bakteriesykdommer

• Kan behandles med antibiotika, men økende 
problemer med resistens.

• Ofte gode muligheter til å lage effektive vaksiner.

• Noen vedvarende problem med bakterier, f. eks 
som lever intracellulært, eller som inngår i et 
mulifaktorelt problem.

• I den siste tiden, nytt og spennende               
arbeid med å bruke virus for å bekjempe 
bakterier



Bakteriesykdommer

• Mennesker

– Kolera

– Tyfus

– Pest (svartedøden)

– Tuberkulose

– Spedalskhet

– Syphilis

– Salmonellose

– Miltbrann

• Fiskesykdommer

– Vibriose

– Kaldvannsvibriose

– Furunkulose

– Flavobakterier

– Vintersår

– Tenacibaculum

– Yersiniose (rødmunnsyke)

– SRS



Sopp
• I Norge, sporadiske problem med 

opportunistiske sopp, særlig på egg og ved 
dårlig hygiene eller annen sykdom/skade.

• I mange land, store problem i oppdrett med 
patogene sopp som Saprolegnia.

• Det er vanskelig å lage vaksiner.

• Det finnes en rekke legemidler, men få som 
egner seg i oppdrett.



Parasitter
• Sekkebetegnelse for alt fra små primitive 

encellede organismer til store og kompliserte 
flercellede dyr.



Parasitter

• Ofte arts-spesifikk

• Kan ha kompliserte livs-sykluser med en eller 
flere mellomverter

• Så uensartet at det er begrenset med 
fellestrekk





Parasittsykdommer

• Gode vaksiner er vanskelig å få til, men det 
finnes et fåtall velykkede.

• Som regel rikelig med mulige legemidler, men 
ofte vedvarende problemer med resistens.

• Ofte gode muligheter å begrense parasitter 
gjennom god hygiene, varmebehandling av 
mat og livsstil.



Parasittsykdommer

• Mennesker

– Malaria

– Sovesyke

– Amøbedysenteri

– Bendelmark

– Innvollsorm

– Lus

• Fisk

– Lakselus

– AGD

– Parvicapsula

– Kveis

– Bendelmark

– Ichtyobodo necator

– Trichodina

– Svartprikksyke



Oppsummert
• Virus

– Overlever kun kort tid utenfor vert
– Ingen medisinsk behandling
– Vaksiner er vanskelig

• Bakterier
– Kan ofte overleve lenge utenfor vert
– Kan behandles med antibiotika
– Ofte gode vaksiner

• Sopp
– Overlever utenfor vert
– Begrensede muligheter å behandle
– Ingen vaksiner

• Parasitter
– Overlever ofte kort tid utenfor vert
– Ofte massiv smitte fra ville arter
– Kan ofte behandles
– Ingen vaksine



Epidemiologi



Epidemiologi

• Den enkle definisjonen: Læren om hvordan 
sykdommer sprer seg.

• Noen sykdommer, også i oppdrett, er ikke 
smittsomme, men skyldes arv, ernæring, 
miljøforhold eller annet. Disse kalles 
produksjonslidelser.



Spredning av agens

• Primitivt (ved celledeling)

• Vertikalt: Fra en generasjon til en annen

• Horisontalt: Fra et individ til et annet



Vertikal smitte

• Kan deles i ekte og uekte vertikal smitte.

• Spiller ofte en rolle i mange 
oppdrettssykdommer (eks: BKD).

• Er typisk kroniske sykdommer som ofte er lite 
eller bare moderate dødelig.

• Må bekjempes med å ha smittefri avkom 
(rogn).



Horisontal smitte
• Smitte fra individ til individ.
• Kan skje direkte, eller via en «vektor», som vilt dyr, 

mennesker, båter etc.
• Mange sykdommer er ikke et problem i naturen, 

men et stort problem i monokultur.
• Hvis sykdommen finnes i miljøet (naturen, villfisk), 

vil man aldri kunne kvitte seg med den.
• I oppdrett er all smitte vannbårn og svært effektiv.



Kombinasjoner

• Mange sykdommer som smitter vertikalt kan 
også smitte horisontalt.

• Dette gjelder for mange oppdrettssykdommer 
(BKD)

• For mange sykdommer har det vært en faglig 
debatt om hvilken smittevei er den viktigste.
– IPN

– ILA



Sykdomsfaser

• Smitte

• Inkubasjon

• Klinisk sykdom (noen ganger subklinisk)

• Død eller legning

• Merk: Som regel er det under inkubasjons-
perioden at det spres mest smitte.



Smittepress

• Hvor høy dose med smittestoff skal til for å 
føre til smitte?

• Hvor mye smittestoff skilles ut?



Furunkulose-smitte
• Forsøk av Rose et. al.

• For at en frisk laks skal bli smittet av 
furunkulose, må det være ca 10 000 
bakterier/ml.

• En svimer skiller ut 1-10 millioner bakterier pr 
kg pr time.

• En fersk dødfisk skiller ut 0,1-1 millioner 
bakterier pr kg pr time.



Smittepress



Hvor kommer horisontal smitte fra?
• Obligat patogener:

– Syk fisk
– Friske smittebærere (latent smitte)

Opertunister
– Annen fisk
– Miljø

• Forråtnelsesbakterier (saprofyter)
– Miljø

Så hva kan vi gjøre med det?



Sykdomsforebygging har 3 mål
• Hindre utbrudd av sykdom

– Og hvis man likevel får sykdom

• Redusere effekt av sykdom 

• Hindre at man sprer sykdom til andre



Vaksinering

• Anses som det viktigste enkelttiltak mot 
smittsom sykdom

• Har begrensninger, men kan være
svært effektivt.



Obligat patogener
• BKD, furunkulose, IHN, VHS og mange flere

• Flavobacterium et sted mellom obligat og 
opportunist. 

• Kilder:

– Smittet rogn eller fisk

– Vill fisk, via vann, dyr, annet

– Personer, utstyr eller annet 



Tiltak mot obligat patogener
• Rogn og fisk fra sikre kilder. Screening

• Hvis mulig, bruk smittefri vann på rogn og 
yngel, gjerne lenger.

• Vaksinering hvis mulig.

• Skjerm fisken fra kontakt med smittekilder, 
gjennom persontrafikk, utstyr, ville dyr osv. 
Bruk smittesluse.

• All in – All out







BIOSIKKERHET I ALLE LEDD

• Mellom individer

• Mellom kar/merder

• Mellom avdelinger/fiskegrupper

• Mellom anlegg

• Mellom soner

• Mellom land



ILA – EN SOLSKINNSHISTORIE



ILA – EN SOLSKINNSHISTORIE

• Forbud mot inntak av ubehandlet sjøvann.

• Generasjonsskille.

• Forbud mot slakting på merdkant.

• Krav til vask og desinfeksjon av brønnbåter. 

• Krav til desinfeksjon av prosess- og blodvann
fra slakteri. 



Opportunistiske  bakterier og saprofyter

• Flavobakterium, Aeromonas, diverse bakterier 
som gir betennelse på gjeller og i sår.

• Disse vil alltid være der. 

• Tiltak vil være:

– Optimalisere drift

– Holde smittepress lavt



Optimalisering av drift

• Start med best mulig rogn/fisk.

• Riktig fôring og riktig fôr.

• Stabilt god vannkvalitet.

• Stabilt riktig vannstrøm.

• Unngå stress

• Unngå håndtering ved lav og fallende 
temperatur, eller ved unormalt høy
temperatur.



Lavt smittepress
• Fjern tapere, svimere og dødfisk.
• Nok vannutskiftning
• Unngå overfôring.
• Fjern begroing.
• Destruer avfall, særlig dødfisk på forsvarlig måte.
• Regelmessig vask og desinfeksjon.
• Vaksinering hvis mulig.
• Tiltak så snart man tror noe kan være galt.

• Generelt unngå alt som kan føre til 
oppformering av smittestoff.



Desinfeksjon

• Ha rutiner for regelmessig vask og desinfeksjon

– Alltid: først vask, så desinfeksjon

• Bruk to forskjellige desinfeksjonsmidler

– Et til rutinemessig/daglig bruk

– Et til strategisk bruk, f. eks før inntak av ny rogn/fisk

• Bruk desinfeksjonsmiddel som dreper virus

• Det finnes en norsk liste over midler
godkjent til akvakultur.
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