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KOMMISJONSVEDTAK

av 13. juni 2003

om fastsettelse av kriterier for opprettelse av soner og offentlig overvåking ved mistanke om eller  
bekreftet forekomst av infeksiøs lakseanemi (ILA)(*)

[meddelt under nummer K(2003) 1831]

(2003/466/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 
1991 om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr 
og akvakulturprodukter(1), sist endret ved forordning (EF) 
nr. 806/2003(2), særlig artikkel 15, 

under henvisning til rådsdirektiv 93/53/EØF av 24. juni 
1993 om fastsettelse av minimumstiltak i Fellesskapet for 
bekjempelse av visse fiskesykdommer(3), sist endret ved 
kommisjonsvedtak 2001/288/EF(4), særlig artikkel 5 nr. 2 og 
artikkel 6, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 93/53/EØF ble det fastsatt at prøvetaking 
og laboratorieanalyser for å påvise forekomst av 
sykdommene i liste I og liste II (som er nevnt i vedlegg A 
til direktiv 91/67/EØF) skal utføres ved anvendelse 
av metodene utarbeidet i samsvar med artikkel 15 i 
direktiv 91/67/EØF.

2) Prøvetakingsplanene og de diagnostiske metodene for 
å påvise og bekrefte forekomst av fiskesykdommer 
i liste II, hemoragisk virusseptikemi (VHS) og 
infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) ble fastsatt ved 
kommisjonsvedtak 2001/183/EF(5).

3) I samsvar med artikkel 5 nr. 2 og artikkel 6 i direktiv  
93/53/EØF skal alle anlegg som ligger i samme nedbørfelt 
eller i samme kystområde som et anlegg som er mistenkt 
for eller bekreftet å være infisert med infeksiøs lakseanemi- 
 
 
 
 
 

virus (ILA), settes under offentlig overvåking. Det bør 
fastsettes kriterier for opprettelse av soner og offentlig 
overvåking.

4) Sakkyndige på fiskehelse og laboratorieprøver er blitt 
rådspurt med sikte på å fastlegge prøvetakingsplaner og 
diagnostiske metoder for å påvise og bekrefte forekomst 
av ILA, og på å fastsette kriterier for opprettelse av 
soner og offentlig overvåking ved mistanke om eller 
bekreftet forekomst av ILA. Videre skal det tas hensyn til 
retningslinjene for diagnostisering av ILA som er fastsatt 
i den gjeldende utgaven av diagnosehåndboken for 
sykdommer hos vanndyr (Diagnostic manual for aquatic 
animal diseases) utgitt av Det internasjonale kontor for 
epizootier (OIE).

5) Det bør gis tilstrekkelig tid til å iverksette disse nye 
kravene.

6) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Prøvetakingsplanene og de diagnostiske metodene for å påvise 
og bekrefte forekomst av infeksiøs lakseanemi (ILA) samt 
kriteriene for opprettelse av soner og offentlig overvåking ved 
mistanke om eller bekreftet forekomst av ILA, er fastsatt i 
vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 23. oktober 2003.

2007/EØS/16/19

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 156 av 25.6.2003, s. 61, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 94/2004 av 9. juli 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 65 av 23.12.2004,  
s. 8.

(1) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1.
(2) EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1.
(3) EFT L 175 av 19.7.1993, s. 23.
(4) EFT L 99 av 10.4.2001, s. 11.
(5)  EFT L 67 av 9.3.2001, s. 65.
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Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. juni 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Prøvetakingsplaner og diagnostiske metoder for å påvise og bekrefte forekomst av infeksiøs lakseanemi (ILA) og 
kriterier for opprettelse av soner og offentlig overvåking ved mistanke om eller bekreftet forekomst av ILA

INNLEDNING OG DEFINISJONER

Dette vedlegget:

a) fastsetter retningslinjer for og minstekrav til prøvetakingsplaner og diagnostiske metoder for å påvise og bekrefte 
forekomst av ILA,

b) integrerer bestemmelsene og definisjonene fastsatt i direktiv 91/67/EØF og direktiv 93/53/EØF,

c) fastsetter bestemmelser med sikte på riktig diagnostisering, bekjempelse og overvåking av ILA ved mistanke om 
eller bekreftet forekomst av ILA,

d) er rettet til både myndighetene som er ansvarlige for å bekjempe ILA, og laboratoriepersonalet som tar prøvene 
i forbindelse med denne sykdommen. Det er lagt vekt på prøvetakingsmetoder, prinsipper for og anvendelse av 
laboratorieprøver, evaluering av resultatene av prøvene og detaljerte laboratoriemetoder. Ved behov kan imidlertid 
laboratoriene endre prøvene som er beskrevet i vedlegget, eller bruke andre prøver, dersom det kan dokumenteres 
like stor eller større følsomhet og spesifisitet. Videre er det fastsatt kriterier for opprettelse av soner og offentlig 
overvåking ved mistanke om eller bekreftet forekomst av ILA.

I dette vedlegg menes dessuten med:

«nedbørfelt», hele nedbørfeltet fra vassdragenes kilder til elvemunningen, eller en del av et nedbørfelt fra vassdragets 
kilde til en naturlig eller kunstig hindring som hindrer fisk i å vandre fra denne hindringen,

«kystområde», en geografisk klart avgrenset del av en kyst eller et havområde eller en elvemunning som utgjør et 
homogent hydrodynamisk system eller en rekke slike systemer.

I del I fastsettes de allmenne prinsippene og kriteriene for å diagnostisere og bekrefte forekomst av ILA, og kriteriene 
for opprettelse av soner og offentlig overvåking som skal foretas ved mistanke om eller bekreftet forekomst av ILA.

I del II fastsettes inspeksjonene og prøvetakingen som skal foretas for å påvise forekomst av ILA.

I del III fastsettes metodene som skal brukes til virologisk undersøkelse.

I del IV beskrives framgangsmåten for undersøkelse av prøver ved hjelp av RT-PCR for å påvise ILA.

I del V beskrives protokollen som skal brukes til å undersøke nyreavtrykk ved hjelp av IFAT med hensyn til ILA.

I del VI beskrives metoden ved histologi.

Del VII inneholder en liste over bokstavord og forkortelser som er brukt.

I. Kriterier for diagnostisering av ILA, og for opprettelse av soner, visse bekjempelsestiltak og offentlig 
overvåking

I.1 Allmenne prinsipper for diagnostisering av ILA

 I del I.2 i dette vedlegg er det angitt rimelige grunner til mistanke om at fisk er angrepet av ILA-virus. Ved 
mistanke om at fisk i et oppdrettsanlegg er angrepet av ILA-virus, skal medlemsstatene påse at det snarest 
mulig gjennomføres en offentlig undersøkelse for å bekrefte eller utelukke forekomst av sykdommen ved 
anvendelse av de inspeksjonene og kliniske undersøkelsene samt den innsamlingen og utvelgingen av prøver 
og de metodene for laboratorieundersøkelse som er fastsatt i del III-VI i dette vedlegg. For å kunne offisielt 
bekrefte forekomsten av ILA-virus skal én av de tre kriteriegruppene fastsatt i del I.3 i dette vedlegg, være 
oppfylt.

I.2 Mistanke om ILA-infeksjon

I.2.1. Det er grunn til mistanke om forekomst av ILA dersom minst ett av følgende kriterier er oppfylt:

a) obduksjonsfunn som er forenlige med ILA, med eller uten kliniske tegn på sykdom. 
Obduksjonsfunn og kliniske tegn på sykdom skal være i samsvar med dem som er beskrevet i 
den gjeldende utgaven av OIEs diagnosehåndbok for sykdommer hos vanndyr,

b) isolering og identifisering av ILA-virus i cellekultur fra en enkelt prøve fra en fisk i 
oppdrettsanlegget, som beskrevet i del III,
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c) rimelig bevis på forekomst av ILA-virus fra to uavhengige laboratorieprøver, for eksempel 
RT-PCR (del IV) og IFAT (del V),

d) overføring av levende fisk til et oppdrettsanlegg når det er rimelig grunn til mistanke om 
forekomst av ILA på det tidspunktet da overføringen fant sted,

e) dersom en undersøkelse avslører andre betydelige epidemiologiske forbindelser til oppdrettsanlegg 
der det er mistanke om eller bekreftet forekomst av ILA.

I.2.2. Mistanke om ILA kan utelukkes dersom løpende undersøkelser med minst én klinisk undersøkelse per 
måned i et tidsrom på seks måneder ikke avslører nye vesentlige bevis på forekomst av ILA.

I.3 Bekreftelse av ILA

 Forekomsten av ILA skal anses å være bekreftet dersom kriteriene i bokstav a), b) eller c) er oppfylt:

a) Det forekommer kliniske symptomer og obduksjonsfunn som er forenlige med ILA i samsvar med den 
gjeldende utgaven av OIEs diagnosehåndbok for sykdommer hos vanndyr, herunder død fisk, svimere 
eller fisk med unormal atferd, symptomer på anemi, andre obduksjonsfunn og patologiske endringer, og 
ILA-virus påvises ved én eller flere av følgende metoder:

i) isolering og identifisering av ILA-virus i cellekultur fra minst én prøve fra en fisk i oppdrettsanlegget, 
som beskrevet i del III,

ii) påvisning av ILA-virus ved hjelp av RT-PCR ved metodene beskrevet i del IV,

iii) påvisning av ILA-virus i vev eller vevspreparater ved hjelp av spesifikke antistoffer mot ILA-virus 
(for eksempel IFAT på nyreavtrykk som beskrevet i del V).

b) Isolering og identifisering av ILA-virus i to prøver fra én eller flere fisker i oppdrettsanlegget som ved 
flere anledninger er undersøkt ved hjelp av metoden beskrevet i del III.

c) Isolering og identifisering av ILA-virus fra minst én prøve fra en fisk i oppdrettsanlegget ved hjelp 
av metoden beskrevet i del III, og et bekreftende bevis på ILA-virus i vevspreparater fra en fisk i 
oppdrettsanlegget ved hjelp av enten RT-PCR (del IV) eller IFAT (del V).

I.4 Kriterier for opprettelse og oppheving av soner for bekjempelse og offentlig overvåking ved mistanke om 
eller bekreftet forekomst av ILA

I.4.1. Med henblikk på å utarbeide et risikobasert program for offentlig overvåking skal medlemsstatene i 
nærheten av et oppdrettsanlegg som er offisielt mistenkt for eller bekreftet å være infisert med ILA, 
opprette egnede bekjempelses- og overvåkingssoner.

I.4.2. Sonene som skal opprettes, skal fastsettes på grunnlag av en vurdering fra sak til sak når det gjelder 
risiko for ytterligere spredning av sykdommen. Avhengig av den epizootiske situasjonen:

— skal det berørte nedbørfeltet eller kystområdet defineres som en bekjempelsessone, eller

— kan det berørte nedbørfeltet eller kystområdet, dersom det er vidstrakt, inndeles i en 
bekjempelsessone og en overvåkingssone dersom forebyggingen av spredningen av ILA ikke 
settes i fare.

 Videre kan det om nødvendig opprettes ytterligere overvåkingssoner utenfor nedbørfeltet eller 
kystområdet.

I.4.3. Hovedfaktorene som skal vurderes når ovennevnte soner skal opprettes, er de faktorene som 
påvirker risikoen for spredning av sykdommen til oppdrettsfisk eller villfisk, for eksempel antallet, 
prosentandelen og fordelingen av død fisk i oppdrettsanlegget som er mistenkt for eller bekreftet å 
være infisert med ILA-virus, dødsårsaken i det berørte oppdrettsanlegget, avstanden til og tettheten 
av naboanlegg, kontaktanlegg, arter som finnes i oppdrettsanleggene, driftsrutinene ved det 
berørte oppdrettsanlegget og naboanleggene, de hydrodynamiske forholdene og andre faktorer av 
epidemiologisk betydning som er fastslått som ledd i den epizootiske undersøkelsen foretatt i samsvar 
med artikkel 5 nr. 2 og artikkel 8 i direktiv 93/53/EØF.
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I.4.4. Følgende minstekrav får anvendelse ved opprettelse av soner:

I.4.4.1. Medlemsstaten skal opprette en «bekjempelsessone» i umiddelbar nærhet av et oppdrettsanlegg 
som er bekreftet å være infisert med ILA-virus på følgende måte:

— i kystområder: området i en sirkel med en radius som minst tilsvarer tidevannets 
forflytning, eller som er minst 5 km, med sentrum i oppdrettsanlegget som er bekreftet å 
være infisert med ILA-virus, eller et tilsvarende område fastsatt på grunnlag av egnede 
hydrodynamiske eller epidemiologiske data, eller

— i områder på land: hele nedbørfeltet for oppdrettsanlegget som er bekreftet å være 
infisert med ILA-virus; medlemsstaten kan, når det gjelder vidstrakte nedbørfelter, 
begrense sonens utstrekning til deler av nedbørfeltet, forutsatt at forebyggingen av 
spredningen av ILA ikke settes i fare.

I.4.4.2. En «midlertidig bekjempelsessone» skal opprettes ved mistanke om forekomst av ILA på 
grunnlag av de samme kriteriene som beskrevet for bekjempelsessonen.

I.4.4.3. Om nødvendig skal medlemsstaten opprette en «overvåkingssone» utenfor bekjempelsessonen 
i områder der en mindre omfattende overvåking vurderes som tilstrekkelig, og denne skal 
tilsvare:

— i kystområder: et område rundt bekjempelsessonen der områdene for tidevannets 
forflytning i begge sonene overlapper hverandre, et område i en sirkel rundt 
bekjempelsessonen med en radius på 10 km fra sentrum i bekjempelsessonen, eller et 
tilsvarende område fastsatt på grunnlag av egnede hydrodynamiske eller epidemiologiske 
data, eller

— i områder på land: om nødvendig et utvidet område utenfor den opprettede 
bekjempelsessonen.

I.5 Brakklegging og oppheving av opprettede soner

I.5.1. Vedkommende myndighet i medlemsstaten skal påse at alle oppdrettsanlegg i bekjempelsessonen 
pålegges et passende tidsrom med brakklegging etter at fisken er fjernet fra anlegget og nødvendig 
desinfisering er foretatt. Oppdrettsanlegg som er bekreftet å være infisert med ILA, skal ligge brakk 
i minst seks måneder. Hvor lenge andre oppdrettsanlegg i bekjempelsessonene skal ligge brakk, 
fastsettes av vedkommende myndighet på grunnlag av en risikovurdering fra sak til sak. Når fisken 
er fjernet fra alle oppdrettsanleggene i bekjempelsessonen, skal anleggene ligge brakk i et tidsrom på 
minst seks sammenfallende uker.

 Videre kan vedkommende myndighet pålegge brakklegging av oppdrettsanlegg i opprettede 
overvåkingssoner.

I.5.2. Opprettede bekjempelsessoner kan ikke oppheves eller fisk gjenutsettes før fisken er fjernet fra alle 
oppdrettsanleggene i sonene, nødvendig desinfisering er foretatt og anleggene er brakklagt i samsvar 
med del I.5.1. Når fisk gjenutsettes i sonene, skal bekjempelsessonene gjøres om til overvåkingssoner 
som fastsatt i del I.4.4.3.

I.5.3. Opprettede midlertidige bekjempelsessoner kan ikke oppheves før mistanken om ILA er utelukket 
i samsvar med del I.2.2. Dersom forekomst av ILA bekreftes i samsvar med del I.3, skal den 
midlertidige bekjempelsessonen gjøres om til en bekjempelsessone.

I.5.4. Opprettede overvåkingssoner kan oppheves tidligst to år etter at bekjempelsessonen er opphevet.

1.6. Offentlig overvåking ved mistanke om eller bekreftet forekomst av ILA

I.6.1. Med henvisning til artikkel 5 nr. 2 og artikkel 6 i direktiv 93/53/EØF, og med sikte på å fastslå 
sykdommens utbredelse og utvikling ved mistanke om eller bekreftet forekomst av ILA i et 
oppdrettsanlegg, skal vedkommende myndighet eller en kvalifisert fiskehelsetjeneste i samråd med og 
under tilsyn av vedkommende myndighet gjennomføre et risikobasert offentlig overvåkingsprogram 
i alle oppdrettsanlegg i de opprettede sonene.

I.6.2. Ved gjennomføringen av et slikt offentlig overvåkingsprogram skal vedkommende myndighet, om 
nødvendig ved kontroll på stedet, identifisere alle oppdrettsanleggene i de opprettede sonene og foreta 
en offisiell telling av arter, kategorier og antall fisk i oppdrettsanleggene, herunder dødelighetstall.
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I.6.3. Etter den innledende offisielle tellingen, skal oppdrettsanleggene i de midlertidig opprettede 
bekjempelsessonene som holder atlanterhavslaks (Salmo salar) eller andre arter som ifølge den siste 
utgaven av OIEs Aquatic animal health code er mottakelige for eller potensielle bærere av ILA, 
hver 14. dag rapportere dødelighet til vedkommende myndighet. Økt dødelighet skal rapporteres per 
dag og per merd. Vedkommende myndighet skal undersøke enhver betydelig økning i dødelighet i 
oppdrettsanlegget.

Dersom mistanken bekreftes, skal alle oppdrettsanlegg i den opprettede bekjempelsessonen hver uke 
rapportere dødelighet til vedkommende myndighet, per merd og per dag.

Oppdrettsanlegg i overvåkingssoner skal hver 14. dag rapportere dødelighet til vedkommende 
myndighet.

Videre skal det gjennom hele året foretas regelmessige inspeksjoner i de opprettede sonene med 
den hyppigheten som er angitt i tabell 1. Når de klimatiske forholdene i deler av året imidlertid gjør 
slike inspeksjoner umulig, kan medlemsstatene fastsette en annen hyppighet for inspeksjonene i 
beredskapsplanen.

Tabell 1

Program for offentlig overvåking

Oppdrettsanleggets beliggenhet Minste antall inspeksjoner per år
Minste antall inspeksjoner per år etter 

at bekjempelsessonen er opphevet

Bekjempelsessone 12

Overvåkingssone 6 6

Midlertidig bekjempelsessone 6

 Overvåkingsprogrammet skal gjennomføres til sonene er opphevet.

I.6.4. Inspeksjonene samt utvelging, innsamling, klargjøring og forsendelse av prøver skal gjennomføres 
som fastsatt i del II.1-II.4. Prøvene skal undersøkes i samsvar med del III-VI.

II. Inspeksjon og prøvetaking

II.1 Inspeksjon, utvelging og innsamling av prøver i et oppdrettsanlegg der det er mistanke om forekomst av 
ILA

II.1.1. Ved de regelmessige inspeksjonene som foretas som ledd i programmet for offentlig overvåking 
beskrevet i del I.6, og i oppdrettsanlegg som mistenkes for å være infisert med ILA, skal alt utstyr i 
oppdrettsanlegget (merder, kar og dammer) kontrolleres for død fisk, svimere eller fisk med unormal 
atferd. Om mulig skal fisk som nylig har dødd (men ikke er gått i oppløsning), og svimere eller fisk 
med unormal atferd, undersøkes for kliniske tegn på eller obduksjonsfunn av ILA som beskrevet i den 
gjeldende utgaven av OIEs diagnosehåndbok for sykdommer hos vanndyr.

II.1.2. Dersom nylig observerte kliniske symptomer er forenlige med ILA, eller en inspektør eller veterinær 
har andre grunner til å mistenke at fisk kan være angrepet, skal det tas en prøve på minst ti fisker. 
Prøven skal om mulig bestå av fisk som nylig er død, svimere eller fisk med unormal atferd. Dersom 
det ikke finnes nok fisk med kliniske symptomer, skal prøven utfylles med frisk fisk som velges fra de 
merdene, karene og dammene der det er flest døde fisk eller fisk med kliniske tegn på sykdommen.

II.1.3. Dersom man finner fisk som nylig er død, svimere eller fisk med unormal atferd, men de kliniske 
symptomene og obduksjonsfunnene ikke er forenlige med ILA, er prøvetaking ikke obligatorisk, selv 
om de prøvene som er nødvendige for å foreta en differensialdiagnose, kan tas på anmodning fra 
inspektøren eller veterinæren.
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II.1.4. Når villfisk mistenkes for å være angrepet av ILA, skal medlemsstatene påse at egnede prøver tas 
og undersøkes ved hjelp av hensiktsmessige kliniske undersøkelser og laboratoriemetoder i samsvar 
med del II-VI med sikte på å utelukke eller bekrefte forekomst av ILA og anslå om forekomsten av 
sykdommen utgjør en betydelig risiko for oppdrettsfisk.

II.2 Klargjøring av prøver fra fisk

II.2.1. Prøver til histologisk undersøkelse skal tas bare fra fisk som nylig er avlivet, og som har kliniske 
symptomer eller gir obduksjonsfunn som er forenlige med forekomst av sykdommen. Alle ytre eller 
indre skader skal inngå i prøven, og i alle tilfeller skal prøver av lever, midtnyre, hjerte og milt fjernes 
fra den enkelte fisk ved hjelp av skalpell og legges i en 8-10 % (vol/vol) bufret formalin/saltløsning. 
Forholdet mellom fikseringsmiddel og vev skal være minst 20:1 for å sikre en tilfredsstillende 
konservering av vevet.

II.2.2. Vev til virologisk undersøkelse skal tas fra all fisk som inngår i prøven. Doble prøver skal tas for at 
resultatet skal kunne bekreftes. Deler av leveren, fornyren, hjertet og milten skal fjernes fra fisken 
ved hjelp av en steril redskap og legges i plastbeholdere som inneholder 9 ml transportmedium, 
dvs. et cellekulturmedium med antibiotika. En blanding av 12,5 µg ml-1 fungizon, 200 IE ml-1  
polymixin B og 200 µg ml-1 kanamycin er egnet, men andre blandinger med dokumentert virkning 
kan også brukes. Vev fra inntil fem fisker kan slås sammen i én beholder med transportmedium og 
utgjøre en samleprøve. Vevet i én prøve skal veie 1,0 ± 0,5 g.

II.2.3. Nyreavtrykk til IFAT-undersøkelse skal tas bare fra fisk som nylig er avlivet, dvs. innen to timer 
etter at fisken døde. En del av midtnyren skal fjernes fra fisken ved hjelp av sterile redskaper. Vevet 
skal trykkes varsomt mot absorberende papir for å fjerne overflødig blod og skal deretter trykkes 
gjentatte ganger mot et objektglass belagt med poly-L-lysin. De enkelte avtrykkene skal ligge ved 
siden av, men ikke overlappe hverandre, slik at man får et sammenhengende cellelag. Blod og 
vevsvæske er ikke relevant materiale for denne prøven. Nyreprøven bør ikke bli liggende på det 
absorberende papiret og tørke, da dette kan føre til at blodet koagulerer og det avsettes store mengder 
serumproteiner på objektglasset. Avtrykkene skal lufttørke og deretter oppbevares kjølig og tørt 
dersom de ikke fikseres umiddelbart. Avtrykkene skal fikseres i løpet av 72 timer etter at det ble tatt 
prøver av fisken. Alternativt kan avtrykkene fryses etter lufttørking og oppbevares ved -20 °C i inntil 
én måned før de fikseres.

II.2.4. Fisk med symptomer på anemi kan bedøves, og blodprøver tilsatt heparin kan tas umiddelbart til 
hematologiske undersøkelser, for eksempel måling av hematokrit.

II.2.5. Vev til RT-PCR-analyse skal tas fra all fisk som inngår i prøven. En del av for- eller midtnyren skal 
fjernes fra fisken ved hjelp av en steril redskap og legges i et mikrosentrifugerør som inneholder 1 ml 
RNA-konserverende løsning med dokumentert effekt. Vev fra inntil fem fisker kan slås sammen i ett 
rør med slik væske og utgjøre en samleprøve. Vevet i én prøve skal veie omtrent 0,5 g. Dersom fisken 
er for liten til at prøven veier nok, kan deler av nyre, hjerte, milt, lever eller blindtarm medtas i nevnte 
rekkefølge til vekten når 0,5 g.

II.3. Forsendelse av prøver fra fisk

II.3.1. Blodprøver og rør med fiskevev til virologisk undersøkelse eller RT-PCR-analyse skal plasseres i 
isolerte beholdere (f.eks. tykkveggede polystyrenkasser) med nok is eller fryseblokker i til å sikre at 
prøvene holdes nedkjølt under transport til laboratoriet. Frysing må unngås, og det skal fortsatt være 
is i transportbeholderen ved mottak, eller én eller flere fryseblokker skal fortsatt være delvis eller helt 
fryst. I unntakstilfeller kan prøver til RT-PCR-analyse og til virologisk undersøkelse hurtiginnfryses 
og transporteres til laboratoriet ved -20 °C eller lavere temperatur.

II.3.2. Objektglass til IFAT-prøver skal sendes i objektglassbokser med tilstrekkelig tørkemiddel til å holde 
avtrykkene tørre og kjølige som ovenfor.

II.3.3. Dersom fiskevev transporteres i fikseringsmiddel til histologisk undersøkelse, skal det sendes i 
vanntette rør i beholdere som tåler en viss fysisk/kjemisk belastning, for eksempel tykkveggede 
polystyrenkasser.
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II.3.4. Med mindre prøvene er fryst, skal den virologiske undersøkelsen begynne snarest mulig og senest 72 
timer etter prøvetakingen. B-prøven som eventuelt skal bekrefte analyseresultatet, skal oppbevares 
ved -20 °C eller lavere temperatur når den ankommer laboratoriet.

II.3.5. Hel fisk kan transporteres til laboratoriet dersom temperaturkravene under transport fastsatt i del 
II.3.1, kan oppfylles. Hel fisk skal pakkes i absorberende papir og sendes i plastpose, nedkjølt som 
angitt ovenfor.

II.3.6. Levende fisk kan også sendes, men bare under tilsyn av den offentlige myndighet.

II.3.7. Ved RT-PCR-analyse av vev som er konservert i RNA-later, skal RNA-ekstraksjonen foretas innen 
en bestemt frist for prøver som er oppbevart ved forskjellige temperaturer. Disse tidsfristene er angitt 
nedenfor:

— 37 °C  én dag,

— 25 °C  én uke,

— 4 °C  én måned,

— -20 °C  på ubestemt tid.

II.3.8. All emballering og merking skal foretas på egnet måte i samsvar med gjeldende nasjonale og 
internasjonale transportregler.

II.4 Innsamling av ytterligere diagnostisk materiale

 Etter avtale med diagnoselaboratoriet kan også annet fiskevev tas ut og klargjøres for tilleggsundersøkelser.

III. Virologisk undersøkelse

III.1. Klargjøring av prøver

III.1.1. Dersom det oppstår praktiske vanskeligheter som hindrer inokulering av cellene innen 72 timer etter 
at vevsprøvene er tatt, kan vevet fryses ved -80 °C eller lavere temperatur i inntil 28 dager. Vevet kan 
fryses og tines bare én gang før undersøkelsen.

III.1.2. Hver prøve (samleprøve av vev i transportmedium) skal homogeniseres fullstendig med stomacher, 
mikser eller morter og pistill, sentrifugeres ved 2 000 til 4 000 × g i 15 minutter ved 0-6 °C, og 
supernatanten skal filtreres (0,45 µm) og inkuberes med en tilsvarende mengde av en hensiktsmessig 
fortynnet gruppe antisera mot naturlig forekommende serotyper av IPN-virus. Antiserumet må ha et 
titer på minst 1:2 000 i en 50 % plaque-nøytralisasjonsprøve. Blandingen skal inkuberes i minst én 
time ved 15 °C. Dette utgjør inokulatet.

 Behandlingen av alle inokulater med antiserum mot IPN-virus (et virus som i enkelte områder i 
Europa forekommer i 50 % av fiskeprøvene) tar sikte på å hindre at CPE som skyldes IPN-virus, 
utvikles i inokulerte cellekulturer. Dette reduserer varigheten av de virologiske undersøkelsene samt 
antall tilfeller der CPE ville måtte anses som et mulig tegn på ILA-virus.

 Når prøvene kommer fra produksjonsenheter som anses for å være fri for IPN, kan behandling av 
inokulater med antiserum mot IPN-virus unnlates.

III.2. Inokulering av cellekulturer

III.2.1. SHK-1-celler (passasje 80 eller lavere) eller TO-celler skal dyrkes i et L-15-medium som inneholder 
5 % storfefosterserum, 2 % (v/v) 200 mM L-glutamin og 0,08 % (v/v) 50 mM 2-merkaptoetanol 
i plater med 12 eller 24 brønner. Andre cellerekker med dokumentert virkning og følsomhet ved 
isolering av ILA-virus kan brukes, dersom det tas hensyn til stammevariasjoner og de forskjellige 
stammenes evne til replikasjon i forskjellige cellerekker. Organsuspensjon som er behandlet med 
antiserum, skal inokuleres i unge cellekulturer i aktiv vekst, slik at man oppnår en endelig fortynning 
av vevsmateriale i kulturmedium på 1:1 000. For hver organsuspensjon tilsettes 40 µl inokulat i én 
brønn som inneholder 2 ml kulturmedium. For å redusere risikoen for krysskontaminering mest mulig 
anbefales det å bruke egne plater med 12 eller 24 brønner til prøver fra forskjellige oppdrettsanlegg.
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III.2.2. En plate skal være ikke-inokulert, slik at den kan brukes som negativ kontroll. En egen plate skal 
inokuleres med et referanseisolat av ILA-virus som positiv kontroll på følgende måte: 100 µl av en 
stamløsning av ILA-virus (et minste titer på 107 TCID50 ml-1) skal inokuleres i den første brønnen 
og blandes godt. En mengde av dette materialet skal overføres fra den første brønnen til den andre 
brønnen, slik at man oppnår en fortynning på 1:10, og blandes godt. Dette skal gjentas over hele 
platen, slik at man til slutt får seks fortynninger på 1:10. Stamløsning av ILA-virus kan oppbevares 
ved -80 °C i minst to år, men når det er tint, må det brukes i løpet av tre dager. Merk: Pass på at 
prøveplatene ikke krysskontamineres med positivt kontrollmateriale. For å unngå denne risikoen 
skal positive kontroller gjennomføres og behandles atskilt fra prøveplatene.

III.2.3. Prøvene skal inkuberes ved 14 ± 2 °C i inntil 15 dager.

III.3. Mikroskopi

 Cellekulturene skal undersøkes for CPE i mikroskop to ganger, mellom dag 5-7 og 12-14 etter inokulering. 
Dersom CPE påvises i en samleprøve, skal virusidentifikasjon settes i gang umiddelbart (III.6). Dersom CPE 
ikke er påvist innen den 14. dagen, skal det foretas en hemadsorpsjonsprøve (III.4).

III.4. Hemadsorpsjon

 Replikasjon av ILA-virus i cellekulturer fører ikke alltid til CPE. Derfor skal alle brønner gjennomgå en 
hemadsorpsjonsprøve som beskrevet nedenfor, eller hver brønn kan alternativt gjennomgå en IF-prøve som 
beskrevet i del III.6.1.

III.4.1. Cellekulturmediet skal fjernes fra hver brønn, herunder brønnene som brukes til positiv og negativ 
kontroll, og plasseres i merkede, sterile rør. 500 µl av en 0,2 % (v/v) suspensjon av vaskede, røde 
blodlegemer fra kanin eller hest, eller en 0,05 % (v/v) suspensjon av vaskede, røde blodlegemer 
fra regnbueørret eller atlanterhavslaks, skal tilsettes i hver brønn og inkuberes ved romtemperatur 
i 45 minutter. De røde blodlegemene skal fjernes, og hver brønn skal vaskes to ganger med L-15-
medium. Hver brønn skal undersøkes i mikroskop.

III.4.2. Forekomst av ansamlinger av røde blodlegemer som fester seg på overflaten av SHK-1-celler 
eller TO-celler, skal være et tegn på en sannsynlig infeksjon med et ortomyxovirus. Dersom en 
hemadsorpsjonsprøve er positiv, skal en virusidentifikasjonsprøve foretas umiddelbart (III.6).

III.5. Subkultivering eller passasje

III.5.1. Subkultivering skal foretas mellom den 13. og 15. dagen. 225 µl av kulturens supernatant skal 
tilsettes i brønner som inneholder friske SHK-1-celler i aktiv vekst i plater med 12 brønner, og 
inkuberes ved 14 ± 2 °C i inntil 18 dager. Cellekulturene skal undersøkes for CPE i mikroskop 
to ganger, mellom dag 5-7 og 14-18 etter inokulering. Dersom CPE påvises i en samleprøve, skal 
virusidentifikasjon settes i gang umiddelbart (III.6). Dersom CPE ikke er påvist i tidsrommet fra den 
14. til den 18. dagen, skal det foretas en hemadsorpsjonsprøve (III.4).

III.5.2. Dersom det oppstår cytotoksisitet i løpet av de sju første inkubasjonsdagene, skal subkultiveringen 
foretas på dette tidspunktet, og cellene skal inkuberes i 14-18 dager og subkultiveres på nytt 
med ytterligere 14-18 dagers inkubasjon. Dersom det oppstår cytotoksisitet etter sju dager, skal 
subkultiveringen foretas én gang, og cellene skal inkuberes for å oppnå i alt 28-36 dagers inkubasjon 
fra primærinokuleringen.

III.5.3. Dersom det oppstår bakteriell forurensing i primærkulturen, skal prøven foretas på nytt med 
vevshomogenatet som oppbevares ved -80 °C. Før inokulering sentrifugeres vevshomogenatet ved 
4 000 × g i 30 minutter ved 0-6 °C, og supernatanten filtreres ved 0,22 µm. Dersom det oppstår 
bakteriell forurensing ved subkultiveringen, skal supernatanten filtreres ved 0,22 µm, inokuleres på 
friske celler og inkuberes i ytterligere 14-18 dager. 
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III.6. Virusidentifiseringsprøver

 Dersom det på noe tidspunkt påvises CPE, eller dersom en hemadsorpsjonsprøve er positiv, skal det 
foretas virusidentifisering. De anbefalte metodene for identifisering av ILA-virus er IF (III.6.1) og RT-PCR 
(del IV). Dersom man antar at andre virus kan forekomme, anbefales det å foreta ytterligere virusidentifis
eringsprøver. Dersom disse prøvene ikke gjør sikker identifisering av viruset mulig i løpet av en uke, skal 
supernatanten overføres til et nasjonalt referanselaboratorium for fiskesykdommer eller til Fellesskapets 
referanselaboratorium for fiskesykdommer for øyeblikkelig identifisering.

III.6.1. IF

III.6.1.1. SHK-1-celler (passasje 80 eller lavere) eller TO-celler skal dyrkes i et L-15-medium 
som inneholder 5 % storfefosterserum, 2 % (v/v) 200 mM L-glutamin og 0,08 % (v/v) 
50 mM 2-merkaptoetanol i plater med 24 eller 96 brønner med over 50 % sammenflyt. 
Andre cellerekker eller dyrkingsmedier med dokumentert virkning kan også brukes. 
225 µl supernatant av den kulturen som antas å være virusinfisert, skal tilsettes i to 
brønner og blandes, og deretter skal 225 µl overføres til to andre brønner i en fortynning 
på 1:5. To ytterligere brønner skal være ikke-inokulert og fungere som kontroller. Prøver 
fra hvert enkelt oppdrettsanlegg skal behandles på atskilte plater, og det samme gjelder 
viruskontrollen. En viruskontroll skal fastsettes ved hjelp av et referanseisolat av ILA-
virus.

III.6.1.2. Platene skal inkuberes ved 14 ± 2 °C og undersøkes i mikroskop i inntil sju dager. Dersom 
tidlig CPE påvises, eller dersom CPE ikke påvises i løpet av sju dager, skal neste skritt 
være fiksering. Da skal brønnene vaskes med PBS og fikseres ved inkubasjon med 80 % 
aceton i 20 minutter ved romtemperatur. Platene skal lufttørkes og farges umiddelbart eller 
oppbevares ved 0-6 °C i høyst 24 timer før farging.

III.6.1.3. Duplikate brønner skal farges med monoklonalt antistoff 3H6F8 mot ILA-virus eller et 
annet monoklonalt antistoff med dokumentert virkning og spesifisitet, fortynnes i PBS 
og inkuberes ved 37 ± 4 °C i 30 minutter. Det monoklonale antistoffet skal fjernes og 
platene vaskes tre ganger med 0,05 % Tween 20 i PBS. Et FITC-konjugat av antimus-IgG 
fortynnet i PBS skal tilsettes i hver brønn og inkuberes ved 37 ± 4 °C i 30 minutter. Merk: 
Fortynningene av forskjellige partier av monoklonalt antistoff og FITC-konjugat skal 
optimeres i hvert laboratorium. Antistoffet skal fjernes, og platene skal vaskes tre ganger 
med 0,05 % Tween 20 i PBS.

III.6.1.4. Brønnene skal undersøkes umiddelbart i et omvendt mikroskop som er klargjort for 
fluorescensmikroskopi med et egnet filter for eksitasjon av FITC. En prøve skal vurderes 
som positiv dersom det påvises fluorescerende celler. For at prøven skal være gyldig, 
må de positive kontrollene gi positivt resultat, og de negative kontrollene må gi negativt 
resultat.

IV. Undersøkelse av prøver ved hjelp av RT-PCR

IV.1. I dette avsnittet beskrives framgangsmåten for PCR-amplifisering av en del av segment 8 i ILA-virusgenomet 
som kan foretas på fiskevev eller i ILA-viruskultur

IV.1.1. RNA-ekstraksjon

a) RNA-later fjernes fra hver prøve. 1 ml DEPC-behandlet dH2O skal tilsettes i hvert rør, og 
rørene skal sentrifugeres ved 13 000 o/min i 5 minutter ved 0-6 °C.

b) Supernatanten skal fjernes fra hver prøve, og 800 µl TRIzol (Invitrogen), eller en annen reagens 
med samme eller bedre dokumenterte virkning, skal tilsettes i hver prøve og et kontrollrør som 
inneholder egnet kontrollmateriale (400 µl dH2O eller nyrehomogenat fra fisk som er fri for 
spesifikke patogener). Om nødvendig skal vev nedbrytes ved gjentatt pipettering. Rørene skal 
inkuberes ved romtemperatur i 5 minutter. 160 µl kloroform skal tilsettes i hvert rør, og rørene 
skal ristes kraftig i 3 minutter og deretter sentrifugeres ved 13 000 o/min i 15 minutter ved  
0-6 °C.

c) Det vandige øvre laget skal overføres til et merket 1,5 ml mikrosentrifugerør som inneholder 
500 µl 2-propanol, og rørene skal inkuberes i 10 minutter ved romtemperatur og deretter 
sentrifugeres ved 6 500 o/min i 15 minutter ved 0-6 °C.



31.3.2007 Nr. 16/149EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

d) Supernatanten skal fjernes, og 1 ml 75 % etanol skal tilsettes RNA-pelleten. Rørene skal 
deretter sentrifugeres ved 6 500 o/min i 5 minutter ved 0-6 °C.

e) Supernatanten skal fjernes, og rørene skal stå åpne i omtrent 3 minutter slik at resten av 
etanolen kan fordampe. 15 µl DEPC-behandlet dH2O skal tilsettes for å suspendere pelleten på 
nytt, og om nødvendig kan det blandes lett i et Vortex blandeapparat.

f) Et spektrofotometer skal brukes til å beregne RNA-konsentrasjonen og prøvenes renhet. Optisk 
tetthet måles ved 260 og 280 nm.

g) RNA som skal brukes umiddelbart (samme dag), kan oppbevares midlertidig ved 0-6 °C. RNA 
som ikke skal brukes umiddelbart, skal oppbevares ved -80 °C.

IV.1.2. RT

a) 2 µg RNA skal fortynnes i DEPC-behandlet dH2O i 1,5 ml mikrosentrifugerør. Dersom RNA-
konsentrasjonen i en prøve er for lav til at 2 µg kan brukes i RT-reaksjonen, skal den største 
mulige mengden RNA brukes. Fortynnet RNA skal inkuberes ved 55-60 °C i 10 minutter.

b) Rørene som inneholder RNA, skal deretter settes på is, og RT-reagensene skal tilsettes slik 
at man får endelige konsentrasjoner på 1 × buffer, 1 mM dNTP-er, 100 ng tilfeldig utvalgte 
heksamerer, 20 enheter RNase-inhibitor og 200 enheter MMLV-RT i en samlet mengde på 20 
µl.

c) Rørene skal inkuberes ved 37 °C i én time.

d) cDNA skal oppbevares ved 0-6 °C så lenge det er nødvendig og skal brukes i PCR snarest 
mulig.

IV.1.3. PCR

a) 5 µl cDNA skal tilsettes i en PCR-blanding på 45 µl for å få endelige konsentrasjoner på 1 
× buffer, 1,5 mM MgCl2, 0,2 mM av hver dNTP, 25 pmol av hver primer og 1 enhet Taq-
polymerase. Primerne er ISA+ (5’-GGC-TAT-CTA-CCA-TGA-ACG-AAT-C-3’) (forward 
primer) og ISA- (5’-GCC-AAG-TGT-AAG-TAG-CAC-TCC-3’) (reverse primer). Negative 
kontroller til ekstraksjon, RT og PCR skal medregnes.

b) Reagensrørene skal settes i en thermocycler som er programmert til 94 °C i 5 minutter etterfulgt 
av 35 sykluser ved 94 °C i 1 minutt, 55 °C i 1 minutt og 72 °C i 1 minutt og til slutt en 
inkubasjon ved 72 °C i 5 minutter.

c) Resultatene av PCR-en skal vurderes etter elektroforese med en gel med 2 % agarose farget 
med etidiumbromid, og med størrelsesmarkører langs prøvene og de negative kontrollene fra 
RT og PCR. Et enkelt PCR-produkt på 155 bp skal anses som tegn på forekomst av RNA fra 
ILA-virus. Prøver som inneholder ytterligere ett produkt, på 310 bp, skal også anses å inneholde 
RNA fra ILA-virus. Prøver som gir flere PCR-produkter, herunder minst ett på omtrent 155 bp, 
kan innholde RNA fra ILA-virus. Disse kan undersøkes ytterligere ved hjelp av DNA-prober 
eller nukleotidsekvensering.

IV.1.4. PCR-bekreftelse av isolering av ILA-virus i vevskultur

 Dersom full CPE har forekommet under virologisk undersøkelse av vevsprøver i SHK-1-celler, 
skal 400 µl av supernatanten fjernes fra brønnen og plasseres i et sterilt rør på 1,5 ml. RNA skal 
ekstraheres fra denne prøven som i del III.1, og RT-PCR skal foretas. Dersom kulturer uten full CPE 
brukes, skal supernatanten fjernes, og cellene skal skrapes av brønnens eller beholderens overflate 
og plasseres i et sterilt rør på 1,5 ml med sikte på RNA-ekstraksjon og RT-PCR.

IV.1.5. Bekreftelse av PCR-produkter med DNA-probe

a) Spesifisiteten til et PCR-produkt på 155 bp kan vurderes ved hjelp av en probe med 
et oligonukleotid som hybridiserer til en del av PCR-produktet som inngår i primerne. 
PCR-produktene skal gjennomgå elektroforese i en gel med 1 % agarose ved siden av 
størrelsesmarkører samt en positiv kontroll og de negative kontrollene fra RT og PCR.
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b) DNA skal overføres til en membran ved hjelp av Southern blot, og det merkede oligonukleotidet 
(5’-CGGGAGTTGATCAGACATGCACTGA AGGTG-3’) skal inkuberes med membranen 
etter passende prehybridisering.

c) Ubundne og ikke-spesifikt bundne prober skal vaskes av membranen, og bundne prober skal 
synliggjøres.

d) Prober som er bundet til et fragment på 155 bp (og på 310 bp dersom et slikt fragment 
forekommer), skal være bevis for PCR-ens spesifisitet og et tegn på at RNA fra ILA-virus 
fantes i prøven.

IV.I.6. Nukleotidsekvensering av PCR-produkter

 PCR-spesifisiteten kan vurderes ved undersøkelse av nukleotidsekvensen for PCR-produktet på 155 
bp.

a) PCR-produktet skal renses for agarosegel eller -løsning.

b) Fragmentet skal sekvenseres ved hjelp av de samme primerne som ble brukt ved PCR, eller 
vektorprimere dersom det er klonet til en vektor før sekvenseringen.

c) Nukleotidsekvensen skal sammenlignes med de sekvensene for ILA-virussegment 8 som er 
tilgjengelige i EMBL-databasen over nukleotidsekvenser (inngangsnumre Y10404, AJ012285, 
AJ242016). 

d) Forekomst av en sekvens som tilsvarer sekvensen for ILA-virussegment 8, er bevis på at prøven 
inneholdt RNA fra ILA-virus.

V. Undersøkelse av nyreavtrykk ved hjelp av IFAT

V.1. Følgende protokoll er fastsatt for undersøkelse av nyreavtrykk ved hjelp av IFAT

V.2. Klargjøring og farging av avtrykk

V.2.1. Objektglassene skal fikseres i aceton eller metanol/aceton (1:1) i 3 minutter og lufttørkes. Før 
fargingen skal hvert objektglass undersøkes, det skal settes ring rundt egnede områder på glasset 
med ImmEdge™-penn eller lignende, og glasset skal lufttørke. Objektglassene skal deretter legges i 
en blokkeringsløsning (6 % skummetmelk i PBS som inneholder 0,2 % Tween 20) og inkuberes ved 
lett omrysting i 30 minutter ved romtemperatur. Hvert objektglass skal tømmes for væske og settes 
horisontalt i en objektglassboks som inneholder vått papir, slik at en fuktig atmosfære opprettholdes.

V.2.2. Hvert avtrykk skal dekkes med en løsning av monoklonalt antistoff 3H6F8 mot ILA-virus (eller andre 
antistoffer med dokumentert spesifisitet og virkning), og objektglassboksen skal lukkes og inkuberes 
ved omrysting i 60 minutter ved romtemperatur. Antistoffet skal normalt fortynnes fra 1:10 til 1:100 
i 1 % skummetmelk, men den faktiske fortynningen må bestemmes for hvert parti. Objektglassene 
skal vaskes tre ganger i 2 minutter i PBS som inneholder 0,1 % Tween 20. Hvert avtrykk skal dekkes 
med en løsning som inneholder FITC geit-antimuskonjugat fortynnet 1:1 000 i 1 % skummetmelk, 
og inkuberes i fuktige omgivelser i 60 minutter ved romtemperatur. Objektglassene skal vaskes 
tre ganger i 2 minutter i PBS som inneholder 0,1 % Tween 20. Hvert objektglass skal dekkes med 
CITIFLUOR™-løsning (500 µl CITIFLUOR™ blandet med 1,5 ml 0,1 % (v/v) Tween 20 i PBS) eller 
et annet egnet monteringsmedium i 10 minutter. Objektglassene skal vaskes tre ganger i PBS som 
inneholder 0,1 % Tween 20. Dersom det er nødvendig med kontrastfarging, kan hvert avtrykk dekkes 
med propidiumjodid (0,01 mg/ml) i PBS som inneholder 0,1 % Tween 20 og inkuberes i 3 minutter 
ved romtemperatur. Objektglassene skal vaskes tre ganger i 2 minutter i PBS som inneholder 0,1 % 
Tween 20. Objektglassene skal tømmes for væske og dyppes i CITIFLUOR™ eller et annet egnet 
monteringsmedium. Objektglassene skal oppbevares mørkt ved 4 °C før mikroskopundersøkelsen.

V.3. Undersøkelse ved fluorescensmikroskopi

 Hvert objektglass skal undersøkes i et mikroskop som egner seg for epi-fluorescensmikroskopi ved hjelp 
av et egnet filter som kan eksitere FITC og framkalle den karakteristiske grønne fluorescensen. Alle feltene 
i områdene som er markert med ImmEdge™-pennen, skal undersøkes med ×10- og ×20-objektiver, og 
mistenkelige områder (områder med grønn fluorescens) skal undersøkes nærmere med et ×40-objektiv og 
fase-/fluorescensmikroskopi for å sikre at fluorescensfargingen er knyttet til celler. Koordinatene for de 
mistenkelige områdene skal registreres, slik at en annen medarbeider senere kan bekrefte fluorescensens art. 
Etter den første medarbeiderens undersøkelse skal en annen medarbeider foreta en ny undersøkelse av de 
objektglassene som er positive eller mistenkelige, for å bekrefte resultatene.
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V.4 Kontroller

V.4.1. Tre typer kontroller skal foretas for hvert parti objektglass som er farget til IFAT-prøven:

— nyreavtrykk fra atlanterhavslaks som ikke er angrepet (negativ kontroll),

— SHK-1-cellekultur som ikke er infisert, eller annen mottakelig cellekultur (negativ kontroll),

— SHK-1-cellekultur som er infisert med ILA-virus, eller annen mottakelig cellekultur (positiv 
kontroll).

V.4.2. Om mulig anbefales et nyreavtrykk fra en atlanterhavslaks som er angrepet av ILA-virus, som en 
ytterligere positiv kontroll.

V.4.3. Dersom en av de negative kontrollene gir et positivt resultat, vurderes prøven som ugyldig for alle 
objektglassene i partiet. Dersom alle objektglassene i et parti, også de positive kontrollene, er negative, 
skal prøven vurderes som ugyldig for alle objektglassene i partiet. I tilfeller der feil ved kontroller 
fører til at et parti objektglass blir vurdert som ugyldig, skal disse objektglassene destrueres, og en ny 
prøve skal foretas ved hjelp av kopiene av avtrykkene.

V.5. Undersøkelse av annet vev

 Denne metoden kan brukes på annet fiskevev, f.eks. lever, milt og hjerte, forutsatt at en rimelig mengde 
endotelceller, leukocytter eller lymfocytter kan plasseres på objektglasset. Fargingsmetoden er den samme 
for alt vev, selv om det for noen former for vev kan være bedre å unngå farging med propidiumjodid og i 
stedet bruke fasemikroskopi for å identifisere celletypene som finnes i avtrykket.

VI. Histologi

 Vevsbiter som er innstøpt i parafin, skal snittes til 5 µm og farges med hematoksylin og eosin. Histologiske 
endringer tilknyttet ILA, er beskrevet i den gjeldende utgaven av OIEs diagnosehåndbok for sykdommer hos 
vanndyr.

VII. Bokstavord og forkortelser

cDNA Komplementær deoksyribonukleinsyre

CPE Sykdomsframkallende effekt (cytopatogen effekt)

DEPC Dietylpyrokarbonat

dNTP Deoksynukleotid trifosfat

FITC Fluoresceinisotiocyanat

IF Immunfluorescens

IFAT Indirekte fluorescens-antistoffteknikk

OIE Det internasjonale kontor for epizootier

IPN(V) Infeksiøs pankreasnekrose (virus)

ILA(V) Infeksiøs lakseanemi (virus)

PBS Fosfatbufret saltløsning

RNA Ribonukleinsyre

RT-(PCR) Omvendt transkriptase (polymerasekjedereaksjon)

SHK-1 Hodenyreceller fra laks

TCID50 Infeksiøs dose for vevskultur ved 50 % sluttpunkt


